TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2013* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

TOUŽIMSKO V OBRAZE

První měsíc nového roku 2013 je zdárně za námi. V našem
Infocentru jste mohli shlédnout výstavu s názvem: "Necháme to
tak?", která poukazuje na ohrožené kostely, kapličky, kříže
a další památky v našem okolí. Některé se již podařilo opravit,
jiné se teprve opravují, ale na většinu z nich nestačíme...
Po tři čtvrtky v lednu se sešly v IC šikovné děti s naší lektorkou
paní Chlupovou a vyráběly krásné výrobky v Tvořeníčku.
Poslední lednovou sobotu se uskutečnil reprezentační ples
města, o kterém se více dočtete na straně 2.
Ani toužimské ženy nezahálely a sešly se ve svém pravidelném
čase v Dámském klubu.
A nakonec nesmíme zapomenout na naše seniory, kteří měli své
pravidelné Zábavné odpoledne s hudbou a tancem v Sokolovně
poslední lednový den. Tentokrát jste se bavili společně s Duem
Anna Volínová a Václav Žákovec.
Děkujeme všem, kteří se s námi podílíte na aktivitách Infocentra
a naše akce rádi navštěvujete.
IC Toužim

Reprezentační Ples Města Toužim.

TOUŽIMSKÉ NÁSMĚSTÍ

Uzavírka a práce na regeneraci
náměstí
Z důvodu pokládání nové dešové kanalizace
dojde zhruba za 3 týdny k úplné uzavírce úzké spojovací silnice vedoucí z náměstí dál směrem na
Plzeňskou ulici (od prodejny Foto-trio k věžním
hodinám). Tato uzavírka bude trvat přibližně 14
dní. Po dobu uzavírky nebudou v provozu zastávky
autobusů na náměstí! Po dohodě s autobusovými
dopravci ( Ligneta autobusy s.r.o., ČSAD autobusy
Plzeń a.s., VV Autobusy s.r.o.) lze zastávku na
náměstí ve směru Karlovy Vary - Plzeň posunout
na Malé náměstí. Autobusy budou projíždět ulicí
Na Zámecké. Dopravce Autobusy Karlovy Vary
a.s. bude využívat po dobu uzavírky pouze autobusové nádraží. Druhá zastávka - naproti potravinám Renata - není kam posunout a proto v této
době budou lidé nastupovat a vystupovat pouze na
autobusovém nádraží.
Zhruba v červenci letošního roku bude tato spojovací cesta uzavřena znovu z důvodu pokládky
kamenné dlažby.
Děkujeme za pochopení.

Malé ohlédnutí za adventním časem - děti ze Základní školy
praktické a Mateřské školy Domeček při Rozsvícení vánočního
stromu v Toužimi. Moc děkujeme!

Práce na regeneraci náměstí pokračují pokládáním hlavní
páteřní části dešové kanalizace a souběžně s tím začali
práce na části dešové kanalizace procházející podél pošty
nahoru podél náměstí.
V době pokládání kanalizace směrem od pošty na sídliště se
objevily zprávy, že v se v Toužimi propadla část náměstí.
K žádnému propadu náměstí ale nedošlo. V místech kde
probíhal výkop pro dešovou kanalizaci, se narazilo na
sklepení domu. Dům zde již dlouhá léta nestojí a tak nebylo
známo, zda bylo již v minulosti sklepení zasypáno či nikoliv.
Po nechtěném proražení klenby stropu jsme až na místě zjistili, že se zde sklep stále nachází. Místo prohlédli archeologové a zjistili, že se jedná o novodobou záležitost. Sklep byl
tedy následně zasypán a rekonstrukce náměstí pokračuje dál
podle plánu.
-MÚ1
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OHLÉDNUTÍ

POZVÁNKA

Nabitý prosinec je za námi,
Infocentrum je tu pro vás
i v novém roce

Přijte besedovat
o novém územním plánu města
Dne 14.2.2013 se od 17:30 hod. koná v Infocentru v rámci
historického kroužku beseda k územnímu plánu města, aneb
jaká bude budoucnost Toužimska? Zajímá vás, jak bude
Toužim a její okolí vypadat třeba za 100 let, historický kroužek
vás zve na prezentaci návrhu nového územního plánu
a k povídání si nad ním.
-JS-

V poslední měsíci roku 2012 jsme měli pro každého z vás
vyhrazené jedno odpoledne v Infocentru, kde jste se měli
možnost setkávat se v různých tematických skupinách.
Dospělí v kinokavárně, děti se nejen podívaly na pěknou
pohádku, ale také vyráběly různé věci, spojené s Vánocemi,
Ježíškem a podobně.
Protože se tato odpoledne líbila, chceme pozvat vás a vaše
děti (3-7 let) každé pondělí opět do Infocentra od 15.00 do
17.00 hodin, kde se budeme věnovat rozmanitým tvůrčím
činnostem.
Pro starší děti je tu každý druhý čtvrtek Tvořeníčko od 15.00
hodin - zde děti vyrábějí s lektorkou Miluší Chlupovou krásné
výrobky, které jste si měli možnost zakoupit na vánočním trhu
a celý prosinec i v Infocentru (vonné soli do koupele, svíčky,
mejdlíčka, apod).
A pro dospělé chystáme také pokračování pravidelného klubu,
vždy první pátek v měsíci se bude konat kinokavárna budeme promítat vybraný film a posedíme při kávě nebo čaji.
Srdečně Vás zvou pracovníci Infocentra Toužim

Reprezentační ples města Toužim
oživila žákovská dechovka
a odvážná přehlídka
Letošní Reprezentační ples města Toužim se konal 26.ledna.
Tentokrát vítal příchozí hosty harmonikář Míra Dědek
Zábranský a dámy opět obdržely malou kytičku. Výraznou změnou byla přítomnost Dechového orchestru ZUŠ Toužim, který
zpříjemnil začátek plesu. Všem patří veliký obdiv
a poděkování. Pochvalu vyslovili i členové skupiny Koala
band, kteří si ji posléze vysloužili taktéž. Jejich rozmanitý
repertoár chválila většina s přítomných. Nejeden z tančících
si s nimi zazpíval staré hity a atmosféra v sále byla opravdu
velice příjemná. Bohatý raut sice letos již nepřekvapil tak,
jako vloni, ale každý mohl ochutnat ze spousty lahodných
pochoutek, kterých zde byla hojnost. Trochu vzruchu vnesla
do plesové atmosféry módní přehlídka mladé karlovarské
návrhářky Pavlíny Ratajské. Díky neotřelému stylu a odvážným
výkonům manekýnek a manekýnů dostal toužimský ples zase
trochu více glancu a nejen dámy se mohly na vlastní oči
přesvědčit, že modelku nedělá krásnou vychrtlá "dokonalá"
postava, ale naopak přiznaná ženskost a trocha té provokace.
-ic-
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KULTURA

NÁVŠTĚVA

PROGRAM NA ÚNOR 2013

U hasičů pod kopcem

VÝSTAVA: VÝTVARNÉ PRÁCE
Výstava toužimské malířky Marie Macurové.
Infocentrum
pá 1.2. 17.00 hod. KINOKAVÁRNA
Promítání filmu Zemřít ukamenováním. Rozprava při kávičce a
čaji. Zdarma.
Infocentrum.
st 6.2. 18.00 hod. AFRIKA
Cestopisný pořad Napříč Afrikou s projekcí. Pořadem provázejí a o svých zážitcích z cest vypráví Andrea Kaucká a René
Bauer. Vstupné dobrovolné.
Infocentrum
čt 14.2. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Valentýnské srdce. Vstupné 20,- Kč.
Infocentrum
čt 14.2.
17.30 hod. BESEDA K ÚZEMNÍMU PLÁNU HISTORICKÝ KROUŽEK
Aneb jaká bude budoucnost Toužimska? Zajímá vás, jak bude
Toužim a její okolí vypadat třeba za 100 let, historický kroužek
vás zve na prezentaci návrhu nového územního plánu a k
povídání si nad ním.
Infocentrum
so 16.2. 15.00 hod. BROUČCI
Loutkové divadlo Samulel z Konstantinových Lázní přiváží
dětem další pohádku, tentokrát hru na motivy Jana Karafiáta
- Broučci. Vstupné dobrovolné.
Sokolovna Toužim
po 18.2. 10.00 - 13.00 hod. BAZÁREK
Burza dětského oblečení a hraček. Pronájem prodejního
místa 20,- Kč.
Infocentrum
pá 22.2. 20.00 hod. KATAPULT
Pořádá Tomiomusic - Tomáš Havel. Vstupné 220,- Kč.
Předprodej vstupenek zajišuje také Infocentrum Toužim.
Sokolovna Toužim
so 23.2. 20.00 hod. MAŠKARNÍ BÁL - BABÍ HOP
Pořádá SK Toužim - fotbal. Vstupné 100,- Kč, masky 50,- Kč.
Ke skoku hraje hudební skupina Ametyst..
Sokolovna Toužim
út 26.2. 16.00 hod. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Pořádají SRPDŠ, MŠ Sluníčko a Město Toužim. Vstupné
dobrovolné.
Sokolovna Toužim
čt 28.2. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Velikonoční dekorace. Vstupné 20,- Kč.
Infocentrum
čt 28.2. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB
Infocentrum

Pod Třebouňským kopcem se nachází malebná vesnička
Třebouň. V této obci působí již celou řadu let spolek hasičů,
spíše parta lidí, kterým není lhostejný život v obci, a kteří jsou
zárukou kulturního a společenského života vesnice, která
dříve byla i střediskovou obcí. Hasiči se aktivně zapojují do
akcí při zvelebování obce. Právě Třebouňští hasiči vybudovali
u nás v Toužimi na autobusovém nádraží budovu čekárny
s rychlým občerstvením. Tímto záslužným činem jistě potěšili
cestující, kteří mohli na svůj autobusový spoj čekat v teple
a suchu. Bohužel dnes již stánek Rychlého občerstvení není
v provozu a čekárna je uzavřena. Je to pro všechny veliká
škoda!
Hasiči si také ve vesničce Třebouň vybudovali svépomocí
z bývalého objektu Státního statku svůj kulturní stánek, tedy
klubovnu, která slouží nejen těm, kteří se podíleli na náročné
rekonstrukci a opravě opuštěného objektu, ale také dalším
občanům Třebouně k pořádání nejrůznějších kulturních
a společenských akcí. A je to oslava MDŽ, akce pro děti,
nebo také k setkávání občanů při různých slavnostních a významných příležitostech.
Hasiči rovněž vybudovali a také udržují dětské hřiště u bývalé
závodní kuchyně, které slouží především dětem, ale také
k pořádání sportovních a kulturních akcí pro širokou
veřejnost. Součástí tohoto hřiště je i objekt sloužící k občerstvení návštěvníků pořádaných akcí. Hasiči jsou prostě
u všeho, co se v obci pod Třebouňským kopcem děje a tak to
má být.
A nyní jen několik řádků k samotnému vrcholu. Na vrcholu
a na úpatích kopce se kdysi nacházely objekty sloužící
k provozu slavného a navštěvovaného plachtařského
střediska, které později neslo název Česká Sibiř. Rozhledna
a turistická chata na vrcholu byla v době svého provozu také
cílem nedělních rodinných výletů. Vrchol Třeboňského kopce
stále magicky přitahuje turisty a milovníky přírodních krás.
Slávu tomuto vrchu navrátili rovněž Třebouňští hasiči, kteří
v rámci Novoročního výstupu zajišují na vrcholu občerstvení
všech, kteří se vydali na novoroční túru a připravují
v dostatečném předstihu také dřevo a zapálí vatru, kde je
možno si opéci vlastní uzeniny a také se ohřát. Bez obětavosti a pomoci hasičů by nebylo možně Novoroční výšlapy
na vrchol pořádat, zvláště pokud v naší krajině panuje tuhá
zima a vrchol je pro běžnou technikou nepřístupný. Děkujeme!
V některém roce je velice obtížný výstup na vrchol i pro pěší.
Novoroční výstup je společnou akcí s Klubem českých turistů
Toužim.
Jaroslav Hráský

BŘEZEN 2013
pá 1.3. 17.00 hod. KINOKAVÁRNA
Promítání vybraného snímku. Povídání při kávě nebo čaji.
Zdarma.
Infocentrum
pá 1.3. 20.00 hod. MAWSON - NOID - DYMYTRY
Pořádá Tomiomusic - Tomáš Havel. Vstupné 200,- Kč.
Předprodej vstupenek zajišuje také Infocentrum Toužim.
Sokolovna Toužim
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KRÁTCE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Bude v Toužimi opět lékařská
pohotovostní služba?

novinky na měsíc únor 2013
Pro ženy:
Hofmann Corinne
Hoyt Elizabeth
Hannah Shah
Ebert Sabine
Kleypas Lisa

Potřebujete pomoc lékaře mimo ordinační dobu vašeho obvodního
lékaře a nejde vám zrovna o život? Tak pokud bydlíte v Toužimi nebo
okolí, nemáte-li vlastní auto nebo peníze na taxi, máte smůlu.
Lékařskou pohotovostní službu (LPS) v současné době zajišují jen
nemocnice, ta nejbližší je v Karlových Varech. Dříve v Toužimi LPS
fungovala, ale vedení kraje ji z finančních důvodů zrušilo. Nyní se
opět uvažuje o obnovení této zdravotnické služby, nově by tuto
službu měly zajišovat také výjezdová stanoviště zdravotnické
záchranné služby (ZZS), tedy i to u nás v Toužimi nebo ve Žluticích.
Kraj nyní jedná se zdravotními pojišovnami a zřejmě osloví také
naše město. Toužimské stanoviště ZSS bylo otevřeno v říjnu 2000
(tehdy jako stanoviště RLP - rychlé lékařské pomoci), nyní má sídlo
v objektu bývalé kotelny, kde také sídlí stanice Hasičského záchranného sboru.
-ji-

České pro ženy:
Monyová Simona
Hra svalů
Monyová Simona
Kudlanka bezbožná
Monyová Simona
Matka v krizi
Berlinová Eva
Hrana rozkoše
Hlaváčková Iva
Lovec osudů
Keleová-Vasilková Táňa Nikdy
Janečková Klára
Osudová posedlost
Pro muže:
Forstchen William R.
Vteřinu poté
Grisham John
Amatéři
Klíma Josef
Vlastníma očima
Pro děti a mládež:
Suess Anne
Co se děje kolem nás ( leporelo )
Suess Anne
Co se děje o Vánocích ( leporelo )
Zink Michelle
Kruh ohně ( 3. díl )
Nové telefonní číslo knihovny je: 354 224 575
Děkujeme za spolupráci Městké knihovně Toužim.
-IC-

Průzkum zájmu
o cizojazyčnou školku
Výuka cizích jazyků je dnes běžná, jenže, kdy bychom s ní měli
začít? Máte dítě v předškolním věku a chtěli byste ho přihlásit
do cizojazyčné školky? Nemůže mu to ublížit?
Existuje mnoho definic dvojjazyčnosti. Ta nejjednodušší jej
vysvětluje jako stav, kdy člověk hovoří přirozeně dvěma či více
jazyky. A protože nejlepší předpoklady pro zvládnutí cizího
jazyka mají právě malé děti, pravidlo "čím dřív, tím lépe",
v tomto případě platí bezezbytku.
Pro začátek učení druhého jazyka je optimální právě období
předškolního věku, kdy dítě dokáže vstřebat a aplikovat oba
jazyky snadno a bez nežádoucího přízvuku. Z hlediska
jazykových schopností je tato etapa neopakovatelná.
Proto bychom rádi zřídili takovéto zařízení i v našem městě.
Jak by to prakticky fungovalo:
ve školce se mluví pouze anglicky
žádné učebnice, ale písničky,
říkadla a běžný provoz v zařízení
do 10 dnů dítě chápe, co učitelka říká
do 3 měsíců je schopno mluvit
při nástupu do ZŠ,mluví plynule anglicky
Dítě cizojazyčné prostředí přijme lehce a jako něco naprosto
běžného.
Pokud Vás náš projekt zaujal, prosíme o vyplnění tohoto
malého dotazníku:
1.
2.
3.

Afrika, má láska ( Bílá Masajka 4 )
Hadí princ
Imánova dcera
Kletba porodní báby ( 4. díl )
Místo v životě ( Série Travis )

Internet v toužimské knihovně
je od začátku února za poplatek
Vedení města Toužim rozhodlo o této změně na žádost
samotné knihovny. "Nebudeme zastírat skutečné důvody
tohoto rozhodnutí. V knihovně se kvůli internetu zdarma zdržovali kromě lidí, kteří potřebují vyhledat důležité informace také
tací, kteří si neumějí najít lepší zábavu, než hlučet v knihovně
a věnovat se tu hraní her. K takovým účelům internet v knihovně opravdu neslouží. Poplatek i tak ale zůstává spíše symbolický," vysvětluje starosta města Alexandr Žák s tím, že
děti, důchodci a handicapovaní jsou tohoto poplatku
zproštění.
S platností od 1. 2. 2013 Městská knihovna upravuje:
ceník pro užívání počítače a internetu:
děti do 15 let
zdarma
uživatelé od 15 let do 55 let
10,- / hod.
uživatelé od 55 let a
držitelé průkazu ZTP
zdarma
Poplatky za tisk a kopírování:
tisk/kopie A4 černobíle
2,- / 1 strana
tisk/kopie A4 barevně
5,- / 1 strana

Umístili byste své dítě od tří let do cizojazyčné MŠ?
ANO
NE
Byli byste ochotni měsíčně za tuto službu doplatit?
0,- Kč
200,- Kč
500,- Kč
Rok narození Vašeho dítěte

Dotazník vystřihněte a vrate, prosím, do infocentra - vedle
cukrárny. Děkujeme.
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TOUŽIMSKÁ NOSTALGIE
Vážení čtenáři, v minulém čísle TN
jsme Vám přiblížili kousek historie
našeho města a dnes Vám
přinášíme další část, která popisuje
okolí a krajinu Toužimi, jak ji viděl
tehdejší kronikář Albín Chládek
(místní četník, autor neoficiální
české kroniky z období 1. republiky)

Výňatek z kroniky:
Krajina Toužimi jest vlnovitá,
pohorkovitá a lesem porostlé vrchy
zobrazují proměnlivost kraje. Tak
jižně od Toužimi nachází se
Třebouňský vrch a se svými 825
metry jest vůbec nejvyšším místem
v okolí. Rovněž na této straně vypíná
se jiný vrch zvaný Prachometský,
vysoký 774 m. Svorně Toužimí vine
se pahorkatina nebo hřeben zvaný
Huřický s nejvyšším bodem 814 metrů. Dále Chylický vrch
785 metrů, pak následuje vrch Javorná, Mirotice atd.
Východně od Toužimi vypíná se vrch Homolka se svými 710
metry.
Okolí města ustupují lesy lučním nivám, přičemž velká
zalesnění jsou Toužimi vzdálena více jižním směrem.
Severně rozprostírá se chylický les, jihozápadně pak les
správy tepelského kláštera. V nejbližším okolí převládají
louky a pole. Od roku 1933 převládala s proměnou žitná
pole, zatímco pěstování ovsa viditelně pokleslo. Největší procento osevu a sadby jest věnováno pěstování bramborů
a pícnin (řepy a jetele).
Do hospodářství Toužimi náleží též skupina osmi rybníků,
a sice: Sedelský rybník, Oborský rybník a další dva rybníky
tvoří nádrže řeky Střely, a to Šinka a Střední rybník. Dva jiné
rybníky, které rovněž sloužily za nádrže řeky Střely zanikly
v polovině 19. Století. Černý rybník za cihelnou a Zámecký
rybník na jihozápadním okraji města. Kvádry (granitové
kameny) z uvedeného Černého rybníka byly použity při stavbě
dnešní radnice na náměstí v roce 1847.
Toužimský katastr je podlouhlého tvaru. Od západu na
východ měří asi 8 km a od severu k jihu 4 km.
Lenka Hudečková
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nešla elektřina, museli jsme dojit ručně. Manžel nejprve nastoupil
jako traktorista. Po nějaké době začal dělat technika živočišné výroby. Ve Střezově jsme byli 5 let, ale chtěli jsme větší byt a s ústředním topením, protože tam se topilo v každé místnosti zvláš
kamínky.
Brali jste se velmi mladí, kdy jste se stali rodiči?
Já jsem hned po svatbě otěhotněla a první syn se nám narodil ještě
v Ostravě, když mu byly necelé dva roky, šli jsme do Střezova. Potom
se nám ještě narodily dvě dcerky. Ale k tomu dojdeme.
Dobře, tak nám ale prozrate, jak jste se z Ostravy dostali na druhý
konec republiky?
Ve Střezově jsme bydleli 5 let a pak manžel našel inzerát, že tady na
Toužimsku se staví paneláky a hledali nové lidi do zemědělství. A tak
jsme se dostali sem. Za celý náš život jsme se stěhovali jen 2x,
Z Ostravy do Střezova a pak do Toužimi. Manžela tu brali všemi
deseti, věděli, že má školy. Je vyučený, potom dělal jedenáctiletku,
další 4 roky nástavby, takže měl patřičné vzdělání. Pracoval
v živočišné výrobě. Tenkrát tu začali chovat nové plemeno kraviček Dánky (černobílé plemeno).
A už jste se ke svému oboru kuchařky nevrátila?
Nevrátila. V roce 1967 se nám narodila dcerka, bohužel byla těžce
zdravotně postižena. Nemohla jsem od ní nikam odejít. Když to bylo
nutné, pohlídal manžel nebo starší syn, ale moc často to nešlo.
Manžel chodil do práce a synek do školy. Takže do práce jsem v tuto
dobu nemohla chodit. Když mi bylo 30 let, to už jsme bydleli
v Toužimi, narodila se další dcerka, která byla naštěstí zdravá. Po
mateřské dovolené jsem již nastoupila do práce, u nemocné dcery
jsme se střídali s manželem. Chodila jsem krmit brzy ráno, ve tři
hodiny-to děti ještě spaly, pak jsme se prostřídali s manželem
a odpoledne zase jsem šla krmit, když už byl manžel i starší syn
doma. A vydrželi jsme oba v zemědělství až dote ka. I v tomto bytě
jsme celé roky, asi 42 let.
Úplně jsme ale opustily téma vaší
svatby. Jaká byla veselka?
Na všechno si pamatuji, svatbu
jsme slavili v Ostravě v jiné, větší
restauraci, než jsem pracovala.
Družičky jsme měli, byla to sestřenice s bratrancem. Jen
manželovi rodiče nemohli přijet.
Bydleli daleko na Slovensku, ve
Štúrově, na Slovensko-ma arské
hranici. Tatínek manžela byl
kovářem, měl velkou dílnu,
tovaryše, tak nemohl odjet.
Ostatní příbuzenstvo přijelo, asi
35 hostí jsme měli. Slavili jsme
do večera a pak se hosté rozešli
a rozjeli každý do svého bydliště. My jsme bydleli u babičky, tam
zůstala spát jen sestřenice-družička.
A co dovolené, jezdili jste tenkrát spíše po Česku nebo i do ciziny?
To víte, že ano, do Německa, do Ma arska jsme jezdili, k moři jsme
vzali i dcerku malou, byly jí 4 roky. Na Balaton jsme brali všechny
děti. Jezdili jsme na výměnné dovolené. Němci sem k nám a my zase
k nim. Jen jsme se tam museli svévolně dopravit.
Takže jste už tenkrát měli s manželem auto?
Ano, už ve Střezově jsme měli auto - oktávku, ale na dovolené jsme
nejezdili naším autem. To se tenkrát nedělalo. Hned z prvního platu
jsme si koupili 3 židle do kuchyně, stůl, za 2 měsíce jsme si vyřídili
půjčku na ložnici a obývák a asi za rok nebo za dva jsme si pořídili
motorku. A potom auto.
Jak byste shrnula vaše krásné a dlouhotrvající manželství?
To víte, že to nebyly jen samé radosti. Když vás potká těžká nemoc,
a navíc se jedná o dítě, je to vždycky těžké. Ale tahle starost nás
hodně stmelila a drželi jsme při sobě. Člověk si srovná vše v hlavě
a má najednou jiný žebříček hodnot. Nevěra mezi námi nikdy nebyla.
Celé roky jsem se na jiného muže ani nepodívala.
Život vám připravil kromě radostí i pořádnou porci smutných
událostí. Na první pohled to ale na Vás vůbec není znát.
Máte pravdu, život jsem měla těžký, ale jsem moc ráda, že mám
ještě manžela a ráda se o něho starám. A doufám, že tu oba ještě
nějaký rok budeme.
Lenka Hudečková

VÝROČÍ

Zlatou svatbu brzy oslaví
manželé Dosztálovi
Již za několik málo týdnů oslaví
Alžběta a Alexander Dosztálovi krásné
výročí svého manželství. V následujícím rozhovoru vypráví Alžběta
Dosztálová jejich poutavý a rozmanitý
životní příběh.
"Jsme spolu již padesát let", říká mi
paní Alžběta poté, co mě usadila do
křesla, nabídla kávu a občerstvení.
Zároveň měla připraveny i fotografie,
doklady o svatbě, svém vyučení,
o manželových školách a podobně.
Jste se svým manželem 50 let, máte nějaký recept, jak vydržet s jedním mužem tak dlouhý čas?
Víte, chce to hlavně hodně tolerance, lásky a také důvěry. Mnohdy
musí člověk ustoupit z požadavků, které měl, aby zachoval vztah.
Měli jsme krásné dny, někdy samozřejmě, jako všude, byly i bouřky.
Ale vše se dá vydržet a rodinu si udržet. Vychovali jsme tři děti,
prostřední nám v 17-ti letech na těžké postižení zemřela.
Pojme se ale vrátit na samý začátek vaší společné cesty, jak a kde
jste se seznámili?
Byla jsem vychovaná u babičky v Ostravě, kde jsem se vyučila
kuchařinu a dostala jsem umístěnku do restaurace Sever. Zrovna
jsem tam střídala dovolené. Manžel pochází se Slovenska a také se
dostal na umístěnku do Ostravy. Naše restaurace byla blízko jeho
ubytovny a on k nám chodil na jídlo.
Jak jsem později z jeho úst slyšela, tak se dozvěděl, že tam přijde
na střídání nová síla, mladá holka. A nevím proč, ale byl na mě zvědavý. Asi mu bylo smutno, daleko od domova. 14 dní jsem si ho
vůbec nevšímala, posílal mi čokolády, kytičky a já to všechno odmítala. Po těch čtrnácti dnech mu to nedalo, tak na mě čekal u východu
z hostince a tam si mě odchytil. A spustil, jak se již dva týdny snaží
ke mně dostat, protože se mu moc líbím a proč prý ho odmítám.
A kytičky i čokolády mu posílám zpátky. "Vy jste zadaná?" ptal se
mne. Nejsem zadaná, ale nechci se s nikým seznamovat v restauraci, to je proti mému přesvědčení, vysvětlila jsem mu. Já pospíchala na trolejbus a on mi nabídl mi doprovod domů. Nejprve jsem ho
odmítla, ale on už se nedal.
Kolik Vám tehdy bylo let?
Bylo mi 17,5 roku, toto bylo na podzim a my jsme se v prosinci již
zasnoubili a hned potom v březnu jsme se vzali. V prosinci mě vzal
ke svým rodičům na Slovensko, tam mě představil. V lednu jsme si
dali ohlášky na radnici v Ostravě. Tím, že já jsem bydlela u babičky
a tehdy snoubenec na svobodárně, neměli jsme se kde scházet,
proto jsme se chtěli brzy vzít. Sice jsme svatbu plánovali na léto, ale
termíny byly zadané a jediný volný zůstal 2. března. A tak jsme se
rozhodli, že si to své ANO řekneme již takto brzy. Měli jsme se rádi
a oba jsme cítili, že je láska mezi námi. Když jsme se vzali, už jsem
nesměla do práce. Bydleli jsme u mé babičky, ale ta měla malý byt
a manžel našel inzerát na nábor pracovníků do Střezova
u Chomutova, kde nám oběma nabídli práci v zemědělství. Manžel
měl na tuto práci výuční list a postupně si vzdělání zvyšoval. Nabídli
nám byt v paneláku, takže jsme šli za prací i za bytem. Měli jsme
z toho strach, já jsem v zemědělství nikdy nedělala, ale i o tom je
život. Byli jsme šastní, že máme svoje první bydlení i oba práci. Tři
měsíce jsem se zaučovala mimo jiné i ručnímu dojení krav. Když
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OZNÁMENÍ
Alzběta Dosztálová a Alexander Dosztál
oznamují, že dne 2. 3. 2013 oslaví
50. výročí sňatku

Aktuality ze Skoků

Nová poutní sezóna
ve Skocích
Ve
Skocích
sezóna
začala
Tříkrálovou poutní mší svatou
v neděli 6. ledna 2013 ve 14 hodin.
Poutní mše svatá byla celebrována
rektorem ADS ČVUT Praha P.
Vladimírem Slámečkou. Poutní mši
svaté bylo přítomno 28 poutníků. Pro
ně bylo připraveno Občanským
sdružením Pod střechou, které je
rovněž spolupořadatelem poutí a
aktivit ve Skocích, i malé občerstvení, což se při poutích stalo již
tradicí. Na letošní první putování do
Skoků si vzali někteří poutníci i své
čtyřnohé miláčky. Například ze
Štědré na toto poutní místo doputoval pes plemene Americko-kanadský
bílý ovčák a pes plemene Velškorgi,
kteří po boku své majitelky absolvovali první letošní putování
do Skoků. Poutníky na Tříkrálovém putování provázelo téměř
předjarní počasí, což je v tuto roční dobu nezvyklé. V loňském
roce se uskutečnila první poutní mše svatá až prvního května.
Mše svaté budou ve Skocích probíhat každý měsíc, což
pomůže oživení tohoto poutního místa.
Jaroslav Hráský

INFO z INFOCENTRA
Poslední den měsíce ledna patřil nejen tvořivým dětem, které
se sešly a vyráběly tentokrát vonné oleje, které si odnášely
i s vlastnoručně zhotoveným košíčkem, ale také našim
seniorům, kterých se na Zábavném odpoledni v místní
Sokolovně sešlo opět požehnaně nad stovku. Tentokrát jim
zábavu obstarávalo Duo Anna Volínová a Václav Žákovec.
Příští
Zábavné
odpoledne pro seniory je naplánováno
na úterý 26. března
se skupinou Slamáci.
Začátkem
února
byla v Infocentru
Toužim nainstalována a veřejnosti
zpřístupněna prodejní výstava výtvarných prací toužimské malířky Marie
Macurové, na kterou jste všichni
srdečně zváni.
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Exkurze do SOU Toužim
V rámci předprofesní přípravy navštívili žáci 8. a 9. ročníku na
konci ledna SOU Toužim. Mgr. Václav Růžek jim přiblížil vhodné učební obory, ukázal jim vybavení školy, zavedl je do
učeben a seznámil je s prostředím praktické výuky učebního
oboru Opravářské práce. Žáci měli možnost vyzkoušet si pod
vedením mistra odborného výcviku p. Holuba střihání
a svařování plechu. Oběma pánům děkujeme za čas, který
nám věnovali.
Kolektiv učitelek ZŠP Toužim

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

AKCE V ZŠP TOUŽIM
Exkurze do muzea Jana Bechera
v Karlových Varech
Žáci 8. a 9. ročníku si 22.11.2012
prohlédli nově otevřené prostory
muzea. Po výkladu o vzniku a druzích
světoznámého likéru Becherovka se
podívali též do podzemí, kde na ně
čekala nová expozice postupu výroby
tohoto lahodného léčivého moku.

VÁNOČNÍ ČAS V MŠ DOMEČEK
Ve čtvrtek 22.11. 2012 proběhlo v našem Domečku další
tvořivé odpoledne - VÁNOČNÍ DÍLNA. Velmi mile nás překvapil
zájem z řad rodičů i prarodičů. Školkou se linula
vůně
včelího
vosku
a jehličí. Zavládla předvánoční atmosféra, pohoda a radost z tvoření.
VŠEM
ZÚČASTNĚNÝM
DĚKUJEME A TĚŠÍME SE
NA DALŠÍ SETKÁNÍ PŘÍŠTĚ "JARNÍ DÍLNU".

Vánoční Plzeň
V adventním čase jsme navštívili
vánoční trhy v Plzni. Někteří žáci byli
v Plzni poprvé, jízda tramvají byla
pro ně novým zážitkem. Z živého
betlému zvonečku splněných
přání - na nás všechny dýchla ta
pravá vánoční atmosféra.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
1. adventní neděli 2.12.2012 při příležitosti rozsvícení
vánočního stromu v Toužimi jsme měli možnost navodit tu
správnou vánoční atmosféru: naše děti vystoupily s dramatizací VÁNOČNÍHO PŘÍBĚHU zpestřeného písněmi, koledami
a básněmi. Děti se na toto vystoupení připravovaly, těšily se
a potlesk, který poté sklidily, si opravdu zasloužily.
Děkujeme Infocentru Toužim, že nám dalo příležitost vystoupit
na veřejnosti.

Vánoční
besídka
Poslední
den
před
vánočními svátky jsme
si jako každý rok zazpívali s našimi milými
hosty koledy.

S ČERTY NEJSOU ŽERTY
O tomto pořekadle se mohly přesvědčit i naše dětičky. Den,
kdy se otevírají brány pekla a čerti a Mikuláš nás rok co rok
poctí svou návštěvou, nastal. Už od rána byla na některých
dětech vidět nervozita a očekávání. Sotva jsme si stačili vyrobit čertí rohy, abychom čerty trochu zmátli, už to vypuklo.
Přišlo jich celé hejno a musím přiznat, že i nám dospělákům
nebyl pohled na ně příjemný.
Řekli byste, že děti budou po návštěvě hodňoučké a v klidu?
OPAK byl pravdou! Nezbývalo nám, než jim zdůraznit, že čert
nikdy nespí a navíc nám nechal své telefonní číslo!!!

Celoškolní projekt KAPR
V týdnu od 7. 1 do 11. 1. jsme s žáky uskutečnili celoškolní
projekt s názvem KAPR. Celý týden žáci pracovali na tematicky zaměřených úkolech v různých vyučovacích předmětech.
Vyvrcholením celého projektu byla přednáška s praktickou
ukázkou zpracování živého kapra, kterou si pro nás připravil
náš bývalý kolega pan učitel Václav Stehlík. Všichni jsme byli
jeho přednáškou, která byla na vysoké profesionální úrovni,
nadšeni. Pro některé žáky bylo setkání s živým kaprem úplně
novou zkušeností. Tímto
bychom chtěli poděkovat
panu
učiteli
Stehlíkovi za čas, který
věnoval nejen nám, ale
i přípravě úžasné přednášky.
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VÁNOČNÍ TĚŠENÍ
Posledních čtrnáct dní roku 2012 bylo plných příprav na
VÁNOCE. Chtěli jsme stihnout přichystat dárečky pro rodiče,
přáníčka, nacvičit vystoupení, vyzdobit školku, napéct
perníčky, nastrojit stromeček a zabalit dárečky...
VŠE SE POVEDLO. Dárečky udělaly rodičům radost,
vystoupení se dětem vydařilo a hostům líbilo a atmosféra
Vánoc byla kouzelná.
NA SHLEDANOU V NOVÉM ROCE 2013 !

NAVŠTÍVILI JSME
ZÁKLADNÍ ŠKOLU
17.1. 2013 šli naši předškoláci na návštěvu do ZŠ Toužim
k prvňáčkům, kde je třídní učitelkou paní Bublová. Vřele nás
přivítali žáci i paní učitelka. Naše děti si sedly ke starším
kamarádům a po úvodní písničce se pustily do plnění úkolů
z českého jazyka, matematiky, prvouky i pracovních činností.
Zkušení prvňáci našim benjamínkům ochotně pomáhali.
Ve škole jsme strávili dvě hodiny v opravdu příjemné atmosféře a cestou zpět do školky jsme měli o čem vyprávět.
Rádi bychom upřímně poděkovali paní učitelce Bublové
a jejím prvňáčkům za příjemné dopoledne. Naši předškoláci
se už te nemohou dočkat zápisu a vstupu do základní školy.
Kolektiv učitelek MŠ Domeček

TURISTIKA

Dubnové setkání
turistů v Kolovči
Infocentrum Toužim pořádá v sobotu
13. dubna celodenní výlet autobusem na 12. Jarní setkání turistů
Plzeňského kraje v Kolovči. Je zde
Muzeum techniky a řemesel,
navštívíme také hrad Roupov, rozhlednu Bolfánek a městys Chudenice.
Historie této jedné z nejstarších
českých osad, je úzce spjata se
šlechtickým rodem Černínů.
Již nyní přijímáme závazné rezervace
na tuto akci za cenu 150,- Kč.
-ic-

INZERCE
Prodám zahradu na "Karasáku"
chatka, zavedena pitná voda, zděný
sklep a skleník.
Cena: 25 000,-Kč
telefon: 775 942 995
Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví.
Byt se nachází v Toužimi, Plzeňské ulici
u autobusového nádraží,
v panelovém domě.
Dům je zateplen s novou fasádou.
Byt má plastová okna, plynové vytápění
s ohřevem vody, novou elektriku.
K bytové jednotce patří dva sklepy.

Cena do 300 000 Kč, při rychlém
jednání-určitě sleva.
V případě zájmu volejte na telefon:
605 125 929
9
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spolky založené na svépomoci, solidaritě a vzájemné pomoci.
Hlavním motivem vzniku prvních konzumních spolků - spotřebních družstev - byla obrana proti lichvě obchodníků a překupníků při prodeji základních životních potřeb.
Tradice českých družstev se odvíjí od roku 1847, kdy byl
v Praze založen "Pražský potravní a spořitelní spolek". O činnosti tohoto prvního družstva na území současné České
republiky nemáme mnoho dochovaných informací. Je známo,
že Pražský potravní a spořitelní spolek byl, jak ostatně
i vyplývá z jeho názvu, osobitým družstvem s víceúčelovou
činností. Členové si v družstvu ukládali svoje úspory a za
takto vzniklý kapitál bylo nakupováno zboží běžné denní potřeby. Členskou základnu tvořili převážně dělníci a drobní
řemeslníci. Text stanov Pražského potravního a spořitelního
spolku ukazuje, že vzorem nebyly stanovy rochdaleského
družstva (první spotřební družstvo na světě založené v Anglii),
ale byly spíše ovlivněny podobnými spolky v sousedním
Německu.
Po Pražském potravním a spořitelním spolku byl ještě téhož
roku založen spolek s obdobnou činností v Liberci a v roce
1848 vznikl ještě jeden potravní spolek v Praze.
Další zpráva o založení spotřebního družstva se vztahuje
k roku 1857, kdy je uváděno založení spolku "OUL" ve Tmáni
na Berounsku. O rok později vznikl potravní spolek "Hrádek"
v Pálči na Kladensku. Podstatně více informací se zachovalo
o spolku "Včela" ve Stašově u Zdic. Spolek založili v roce
1861 místní dělníci a chalupníci a měl na svou dobu celkem
dobré základy - členové složili na podílech dohromady 300
zlatých. Důkazem prosperity spolku prý bylo i to, že tři místní
obchodníci museli uzavřít své prodejny. Stašovská Včela
zanikla v roce 1884 po 23 letech trvající vcelku úspěšné
existenci.
Potravní spolky vznikaly i na území Moravy. Jsou zde doloženy
například v Brně: Potravní spolek a výpomocná pokladna,
založený v roce 1864 a o rok později spolek Práce.
Ve druhé polovině 60.let 19.století prošla česká spotřební
družstva specifickým vývojem. Toto období je spojováno
s působením JUDr Františka Ladislava Chleboráda, politika,
národohospodáře a svérázného propagátora družstevní
svépomoci. Bohužel většina spolků vzniklých pod vlivem jeho
idealistických
představ
o
družstevnictví
skončila
neúspěchem. Špatné zkušenosti znamenaly pak na mnoho
let útlum v zakládání spotřebních družstev. Teprve koncem
80. a hlavně 90.léta 19.století přinesla opět oživení a vznik
desítky nových družstev.
Zásadní význam pro činnost všech družstev, tedy i spotřebních, mělo vydání družstevního zákona v roce 1873, který jim
dal legislativní základnu.
V roce 1892 existovalo v českých zemích 61 spotřebních
družstev, v roce 1898 již 172.
První centrála dělnických družstev pro vzájemnou koordinaci
a k ochraně společných zájmů byla založena v roce 1908
z iniciativy tehdejší sociálně demokratické strany pod názvem
Ústřední svaz československých konsumních, výrobních
a hospodářských družstev v Praze.

Spotřební družstvo Jednota
v Toužimi slaví 60 let své existence
Až do května budete na stránkách Toužimských novin moci
číst na pokračování historii nejen toužimské jednoty, ale celé
myšlenky spotřebních družstev. Toužimská jednota slaví letos
60. výročí založení

1953 - 2013
Vznik družstev ve světe - "Rochdale"
Družstevní hnutí začalo v Evropě v 19.století a to především
ve Velké Británii a ve Francii. Průmyslová revoluce, zvyšování
mechanizace výrobních procesů a honba za růstem
ekonomiky, transformovala společnost a ohrožovala tak
živobytí mnoha lidí. Souběžné práce, sociální hnutí a otázky
s tím spojené se pokusili někteří průkopníci řešit a popsat tak
klima té doby.
První doložené spotřební družstvo bylo založeno v roce 1769,
a to v sotva zařízené chalupě v Fenwicku (East Ayrshired), kdy
místní tkalci začali prodávat vybraný sortiment zboží se slevou
pro své členy.
V následujících desetiletích vzniklo několik desítek družstev.
To trvalo až do roku 1844, kdy Rochdale Society průkopníků
formulovalo "Rochdale zásady", na základě kterých bylo
provozováno jejich družstvo. Právě tím byly dány základny pro
rozvoj a růst moderního družstevnictví.
Rochdale Society byla skupina 10 tkalců a 20 lidí z dalších
profesí. Byla založena v roce 1844 a působila v Rochdale
(Anglie). Vzhledem k tomu, že mechanizace průmyslové revoluce hnala stále více a více kvalifikovaných pracovníků do
chudoby, tito obchodníci se rozhodli společně otevřít svůj
vlastní obchod s prodejem potravin, jež by si jinak nemohli
dovolit. S poučením z předchozích neúspěšných pokusů
o spolupráci, navrhli v té době slavné "Rochdale principy". Na
základě jejich uplatnění ušetřili za dobu čtyř měsíců jednu
libru šterlinků na osobu, až získali celkem 28 liber kapitálu.
Dne 21. prosince 1844 otevřeli svůj obchod s velmi skromným výběrem másla, cukru, mouky, ovesných vloček a několika svíček. Do tří měsíců rozšířili výběr sortimentu o čaj
a tabák. Brzy byli známí pro poskytování nabídky vysoce
kvalitního zboží.
Počátky družstevního hnutí na území současné České
republiky a první spotřební družstva
Vznik družstevnictví na území současné České republiky je
datován druhou polovinou 40. let 19. století. Jako v okolních
zemích i u nás vznik družstevnictví úzce souvisel s rozvojem
kapitalistických výrobních vztahů a rozvojem tržního
hospodářství. To na jedné straně vedlo k růstu produkce, na
druhé straně však způsobovalo, že "chudí se stávali ještě
chudšími". V obraně proti zvyšujícímu se ekonomickému tlaku
a ve snaze zlepšit svoje bídné postavení se nejvíce postižené
vrstvy, dělnici ve městech a rolníci na venkově, pokoušely
sdružovat do svépomocných organizací - zakládaly první
11
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MĚSTO TOUŽIM

Období 1918 - 1939
Vznik samostatného Československého státu v roce 1918
otevřel novou vývojovou etapu i pro družstevní hnutí.
První roky po skončení I. světové války byly spojeny s rychlým
přirozeným růstem spotřebních družstev. V podmínkách fungujícího tržního hospodářství byla spotřební družstva svépomocnými zájmovými organizacemi s demokratickou správnou,
která ve své činnosti uplatňovala tradiční družstevní principy.
Rozšiřování sítě prodejen spotřebních družstev si postupně
vyžádalo stanovení obvodů působnosti jednotlivých družstev.
Slučováním desítek malých lokálních spotřebních družstev do
větších celků byla vytvářena obvodní a oblastní družstva.
Vznikla silná centra spotřebních družstev například v Brně,
Liberci, Plzni, Praze, Prostějově, Ostravě a jinde.
Velice důležité místo v rámci hospodářské činnosti spotřebního družstevnictví zaujímala Velkonákupní společnost
družstev (VDP), která byla pro družstva hlavním dodavatelem
potravinářského a průmyslového zboží. Zároveň postupně
vybudovala na celém území tehdejšího Československa svoje
výrobní provozovny. Jedním z největších jejich výrobních podniků byla továrna na výrobu margarinu a kosmetických
a čistících prostředků v Nelahozevsi u Prahy.
Velkonákupní společnost byla založena v roce 1908 a z velmi
skromných počátků se rozrostla ve 20. a 30. letech 20. století do mohutného velkonákupního ústředí s celostátní působností. Její skladovací a výrobní objekty v Praze patřily k nejmoderněji vybaveným v celé střední Evropě.
Podle údajů Státního statistického úřadu bylo na počátku
30.let 20.století v Československu 1.474 spotřebních
družstev, která měla 910.705 členů a 4.952 prodejen.
Význam spotřebních družstev se projevil zejména v období
hospodářské krize v letech 1929 - 1935 v rozsáhlé podpoře
nezaměstnaných a stávkujících dělníků.
Spotřební družstevnictví v období let 1918-1939 vytvořilo
rozsáhlé a prosperující i když značně nejednotné odvětví.
pokračování příště

Oznámení
o konání výběrového řízení
Starosta města Toužim vyhlašuje dne 05.02.2013 výběrové
řízení na obsazení pracovní pozice
vedoucí příspěvkových organizací
Bytové hospodářství města Toužim a Teplárenství města
Toužim
pracovní poměr na dobu neurčitou
Druh práce: vedoucí příspěvkových organizací Bytové
hospodářství města Toužim a Teplárenství města Toužim
Místo výkonu práce: město Toužim
Platová třída: PT 9
Kvalifikační předpoklady: minimálně středoškolské vzdělání
technického nebo stavebního směru s maturitní zkouškou,
řidičské oprávnění skupiny B
Praxe: minimálně 5 let
Výhodou: orientace v oblasti hospodaření příspěvkových organizací, schopnost samostatného jednání, flexibilita, praxe
v řízení menšího pracovního týmu
Náležitosti písemné přihlášky: Jméno, příjmení a titul
zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost
zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského
průkazu, datum a podpis zájemce.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících předmětu činnosti uvedených příspěvkových organizací, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, ověřená kopie
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
další doklady týkající se odborné způsobilosti
zájemce.

Střední odborné učiliště Toužim
Plzeňská 330, 364 11 Toužim

přijme pro školní rok 2013/2014 žáky do učebních oborů:

V přihlášce uve te kontakt (telefonní číslo,
případně e-mail)

tříleté učební obory
23-68-H/01 automechanik
65-51-H/01 kuchař-číšník
41-52-H/01 zahradník 23-51-H/01 zámečník (možnost stipendia)
pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

tříleté učební obory
41-55-E/01 opravářské práce
41-52-E/01 květinářské a aranžérské práce
informace o studiu na www.souz-touzim.cz a na tel.čísle:
353312190 Ing.Richard Nykodym, 353311470 Mgr.Václav Růžek
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Lhůta pro doručení přihlášky:
do 12.00 hod. dne 22.02.2013
Místo a způsob předání přihlášky:
osobně na podatelně Městského úřadu
Toužim
Písemně na adresu:
Město Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim
Obálku označit:
"Výběrové řízení - vedoucí PO"

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 2/2013

Pranostiky našich předků - ÚNOR

KOMENTÁŘ

Nejdůležitějším církevním svátkem měsíce února jsou
Hromnice. Hromnice (2.2.) se slaví 40 dní po zimním
slunovratu. Říká se také, že Hromnice jsou jara svíce.
Hromnice byly uctívány již v předkřesanské době jako svátek
hromový. To je den, od kterého se v dávných dobách určovalo, že začíná letní polovice roku, nazývaná také jako polovice
hromová. Podle křesanské liturgie se na svátek Hromnic
světí svíce, které měly v době bouřek chránit obydlí před
úderem blesku. Lidé věřili, že zapálená svíce obydlí ochrání.

Stavbaři se propadli do pekla
Stavbaře, kteří začali budovat dešovou kanalizaci, jež je
součástí právě probíhající regenerace náměstí, během stavby
překvapil nejeden nečekaný nález. V polovině ledna došlo v ulici
Na Zámecké, vedle pošty, k propadu výkopu do podzemí. To
jistě mnohé překvapilo (a nejen stavbaře, ale zřejmě i projektanta a památkáře), ovšem ti, kteří Toužim dobře znají, ví, že
v těchto místech stál dům čp. 6, bývalý dům správy poplužního
dvora, který byl až do svého zboření v polovině 60. let 20. sto-

w V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
w V únoru když zima málo doléhá, o Velikonocích tě za to
vyšlehá.
w Svítí-li slunce na Hromnice, bude hojnost chleba i kaše.
w Na svatého Blažeje (3.2.) slunce ještě nehřeje. Svatý Blažej
je ochráncem při krčních nemocech a patronem větrného
mlynářství a hry na dechové hudební nástroje.
w O svaté Veronice (4.2.) bývá ještě sanice.
w Svatá Agáta nebo také Háta (5.2.) bývá na sníh bohatá.
w Svatá Agáta je patronka proti moru, hladu a ohni a
ochránkyně sklářů.
wO svaté Dorotě (6.2.) uschne košile na plotě.
Svatá Dorota stromy sněhem vometá.
wO svaté Školastice (10.2.) navleč si ještě rukavice. Svatá
Školastika založila klášter v Monte Kassinu.
w O svatém Řehoři (13.2.) mrazy přituhnou a vše moří.
Svatý Valentin (14.2.) patron jara a zamilovaných. Svatý
Valentínek milenců a jara tatínek.
wO svatém Šimoně (18.2.) schází sníh ze stráně.
wJe-li na svatého Petra nastolení (22.2.) mráz - bude mrznout
ještě 14 dní
wPrší-li na svatého Matěje (24.2.) bude se brzo síti.
wJe-li mráz na svatého Gabriele (27.2.) bývají žně veselé.
wJe-li na svatého Romana (28.2.) jasno, bude hojné úroda.
Jaroslav Hráský

Prodej

letí dokonce chráněnou kulturní památkou. Tento dům byl
patrně renesanční nebo barokní a pravděpodobně mu předcházel starší měšanský dům.
Bohužel, i tento poslední příklad dokazuje, že dřívější kritika
nedostatečné přípravy projektu byla oprávněná, stejně jako
obavy o osud památek, kam náleží i historické objekty a stavby
dochované pod zemí. Všichni zainteresovaní svorně tvrdí, že
vše je přeci řádně schváleno, ošetřeno a naprosto v pořádku.
Realita je však jiná.
Například údajně "památkově cenná" žulová vozovka (vybudovaná v roce 1939), která se stala hlavním argumentem projektanta a investora proti navrhovanému vhodnějšímu řešení
dispozice plochy náměstí, je najednou bez problémů z poloviny
zcela zničena a materiál vyvezen na skládku! Ovšem mnohem
horší je osud skutečně hodnotných historických povrchů, tedy
starých kamenných středověkých dlažeb, které jsou pod
nynějšími novodobými povrchy náměstí i ulic.
Na počátku všeho stálo trestuhodné podcenění řádné a komplexní přípravy záměru, kde zcela zásadně chyběl kvalitní
stavebně historický průzkum a také dohled kvalitního
a zkušeného architekta. Svůj díl viny tu také má státní
památková péče, která důsledně netrvala na stanovených
postupech a zásadách. Pověstného "černého Petra" ovšem
drží v rukou investor, který to vše platí, tedy město Toužim
a jeho představitelé. Nejen tyto okolnosti, kolem vlastní stavební realizace, ale i nezveřejnění finálního rozpočtu stavby, mě jen
utvrzují v přesvědčení, že podobně, jako tomu bylo nedávno u
sociálního centra, tu jde hlavně o něčí výdělek. Vše ostatní je
evidentně nepodstatné.
Jiří Schierl, Toužim

slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 15-18.týdnů
cena 149 - 170 Kč / ks - v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: ve středu 6. března 2013
Toužim - u vlakového nádraží - v 16.15 hod
Případné bližší informace - tel.: 728605840 728165166
415740719
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek cena 20-30 Kč/ks
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schválen, je pak již velmi obtížné něco změnit, jeho platnost je nyní v podstatě "na věčné časy".
Jako takový by proto měl být důsledně vytvářen a projednáván s nejširší veřejností, jeho vytváření probíhá v několika fázích, ve kterých má veřejnost možnost uplatňovat své
požadavky a názory. Jak prvotní zadání, tak konečný návrh
územního a jeho případné následné změny schvaluje zastupitelstvo obce.
V územním plánu jde především o tzv. funkční vymezení
ploch v území a také o umístění tzv. veřejných staveb (na
ně lze uplatnit případné vyvlastnění).
Funkční vymezení ploch pak především určuje jaké stavby
je tam možné budovat a jaké aktivity lze na daném území
do budoucna provozovat, tedy např., zda na určité ploše
bude možné či nemožné postavit dům, garáž, továrnu,
skládku, parkoviště, cestu a pod.
Kde získat informace? Dokumentace k návrhu územního
plánu je uložena také u MěÚ nebo zveřejněna i na webu
města Toužimi, kde si lze stahnout jak textové, tak mapové
přílohy. Pověřeným zástupcem města ve věci územního
plánu je starosta města pan Alexandr Žák, který tzv.
pověřeným členem zastupitelstva, tedy prostředníkem mezi
městem a zpracovatelem územního plánu.

AKTUÁLNĚ

Přijde Toužim o výkon státní správy?
V roce 2014 dojde k dalšímu "zlepšení" státní správy. Podle
návrhu pražských úředníků budeme pro veškerá razítka
dojíždět až do Karlových Varů. Připravuje se totiž další vlna
rušení výkonu státní správy v obcích I. a II. stupně. Z Toužimi
tak má zmizet stavební úřad, matrika, řešení přestupků
a další agendy.
Proti tomuto záměru, který má údajně zlevnit výkon státní
správy, se bouří zejména venkovské obce, které se také
připojily k protestní výzvě Svazu měst a obcí ČR.
Náklady se určitě nesníží, naopak nové náklady a problémy
vzniknou obyvatelům z odlehlých regionů jako je i ten náš.
Otázka pro toužimskou radnici:
a)
Souhlasíte v navrhovanou reformou státní správy?
b)
Co jste učinili proti tomuto záměru?
Názory veřejnosti
Názor zastupitele Jiřího Schierla
Uvedenou další etapu reformy státní správy považuji z pohledu
občana Toužimi za nešastnou. Již její druhá etapa, jejíž výsledkem
bylo od 1. ledna 2003 zrušení okresních úřadů a vznik ORP - obcí
s rozšířenou působností (též obcí III. stupně, tzv. "malých okresů"),
byla zpackaná, a to především díky laxnímu přístupu tehdejší toužimské radnice. Vedení obce tehdy uvěřilo příslibu představitelů kraje,
že Toužim bude zcela jistě obcí III. stupně a na rozdíl od Teplé
a zejména Žlutic a Valče nevyvíjelo další aktivity, ovšem kromě vybudování nákladné nástavby na městském úřadu pro nové kanceláře,
aby "byla připravena" na ORP. Přestože náš region (tj. Toužimsko,
Tepelsko, Žluticko) splňoval stanovená kritéria pro vznik OPR,
nedokázali jsme zřízení ORP pro náš region prosadit, dalším důsledkem bylo navíc i správní roztržení regionu mezi karlovarský a chebský okres (Tepelsko bylo vytrženo z karlovarského okresu a připojeno
k chebskému). Osobně mě toto velmi mrzí, jako řadový zastupitel
a občan jsem se v této věci dost angažoval, a již svými kontakty
v příslušné parlamentní komisi, tak vypracováním podpůrného materiálu, který obhajoval vznik ORP, ale město jej nevyužilo, a bez oficiální podpory města nemohl být příslušnými orgány akceptován.
A nyní možná sklidíme další hořké plody naší hlouposti a Toužim
i další města a obce našeho regionu přijdou i o zbytek výkonu státní správy. Nejen, že se nám výkon státní správy výrazně vzdálí a prodraží, ale také se nepochybně sníží její kvalita, úředníci budou
rozhodovat od svých počítačů bez znalosti "terénu a místa". To je
avizované zkvalitnění a přiblížení státní správy občanovi? Pochybuji.

Názory veřejnosti
Nejen k územnímu plánu
O územní plánování jsem se začal zajímat již od 90. let minulého
století (tehdy se zpracovával pro Toužim nový územní plán), a to
jako občan i jako stavební historik a nezávislý památkář. Tehdy
jsem měl dokonce určitou možnost podílet se na jeho tvorbě.
Samozřejmě, že mě zajímá i ten dnešní.
Jak již bylo ve stručnosti popsáno v předchozím článku, je zcela
jasné, že o tak významný a zásadní dokument obce, se na rozdíl od
širší veřejnosti, zajímají především nejrůznější investoři a také
spekulanti. Nejen z našeho kraje si jistě ještě vzpomeneme, jak lze
snadno vydělat na pozemcích právě díky územnímu plánu. Takže se
nelze ani divit tomu, že se politici a úředníci na radnicích brání
tomu, aby se veřejnost o územní plány zajímala, argumentujíc tím,
že je to věc odborníků, nejrůznějších orgánů státní správy a jejich
úředníků a že vlastně nám řadovým občanů do toho nic není.
Samozřejmě, čím méně se o územním plánu bude mluvit a vědět,
tím jeho schválení proběhne snáze i s těmi nejrůznějšímí zájmovými úpravami.
Taktéž nově zpracovávaný územní plán Toužimi je postižen tímto
"dědičným" syndromem "nezajímavosti a bezvýznamnosti".
Přestože se zpracovává již několik let, již od roku 2007, nebyla,
pokud vím, veřejnost dostatečně kvalitně informována o průběhu
jeho tvorby, natož aby byly vytvořeny podmínky pro aktivnější účast
veřejnosti, ovšem pravda, s vyjímkou těch zákonem stanovených
úkonů, ty samozřejmě byly zatím vždy splněny. Ostatně, tak tomu
bylo a je u řady dalších "projektů" naší radnice.
Kromě těch zákonných povinností však obce mají ještě řadu dalších
nástrojů a možností, jak veřejnost "vtáhnout" do dění, a to vhodným využitím místního tisku, dnes tak moderního internetu, má
možnost organizovat veřejné osvětové akce - besedy, přednášky,
zřizovat pracovní skupiny, komise, výbory. Samozřejmě je tu také
možnost tzv. komunitního plánování, které bylo např. využito při
zpracovávání územní studie Střela. To jsou však jen doporučené
formy účasti veřejnosti na tvorbě územního plánu. Zřejmě nám tedy
nezbyde nic jiného, než samostudium dokumentů na webu města
Toužimi a audience na radnici.
Na celé věci mě mrzí to, že právě nadstandardní aktivita obce
a účast veřejnosti na správě věcí veřejných, tedy i na tvorbě tak
důležitého a zásadního dokumentu, jakým územní plán je, byla jedním z hlavních bodů volebního programu našeho sdružení nezávislých kandidátů, za které jsem do našeho zastupitelstva kandidoval.
Kam se poděl náš volební program a povolební sliby tzv. koalice?
Za to si rozdáváme finanční dary?
Jiří Schierl, SNK Změna pro Toužim.

Územní plán finišuje, jeho veřejné
projednání bylo odloženo
Jak již bylo v Toužimských novinách uvedeno, Toužim bude
mít nový územní plán. Jeho avizované veřejné projednání 18.
prosince 2012 bylo odloženo. Nový termín zatím nebyl
stanoven.
Podle nového stavebního zákona se musí zpracovat pro celé
území obce, takže bude platit nejen pro Toužim, ale i pro jeho
jednotlivé části, a to jak pro zastavěné, tak i nezastavěné
území (tedy volnou krajinu). Už proto by mu měli všichni vlastníci pozemků i nemovitostí věnovat svou pozornost. A nejen
oni, také ostatní občané, nebo tu jde také třeba o veřejné
cesty nebo o různé zájmy a aktivity, které se vám nemusí zrovna líbit. Územní plán je asi vůbec nejdůležitějším dokumentem města, nebo určuje dlouhodobý stavební a územní
vývoj obce, zásadně ovlivňuje budoucnost obce. I to je další
důvod, pro se zajímat o jeho obsah. S určitou nadsázkou lze
územní plán označit za zákon. Pokud je územní plán již
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Po úvodní besedě nám bylo umožněno nahlédnout do některých tříd a zúčastnit se tak na malou chvíli výuky. Podívali
jsme se do učebny budoucích elektrikářů, truhlářů, maturantů oboru stavebnictví, v jazykové učebně jsme si vyzkoušeli
znalosti z německého jazyka. Po celou dobu měli žáci možnost
ptát se na všechno, co je zajímá - studentů i vyučujících.
Ze školy jsme odjížděli s dobrým pocitem z toho, co jsme
viděli. Velké poděkování patří vedení školy za laskavý přístup
a umožnění této exkurze.
Náklady na jízdné jsou hrazeny z dotačního projektu Škola pro
život, do kterého je naše škola zapojena.
Mgr. Píbalová Marie

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vítězství našich florbalistů
pokračuje dál

Lyžařský výcvik žáků ZŠ Toužim

Během měsíce ledna 2013 odehráli žáci ZŠ Toužim další
vítězné zápasy ve florbale. Po předchozím vítězství v základním kole, které se odehrálo na půdě domácích, postoupili
naši kluci do okresního kola, které se odehrálo v Karlových
Varech dne 8. ledna 2013. I zde si naši zástupci vedli na
výbornou a tak suverénně vyhráli nad ostatními družstvy
a tímto se probojovali do krajského kola.
Krajské kolo se odehrálo opět v Karlových Varech dne 15. 1.
2013 . Zde se bojovalo velice tvrdě, mezi soutěžícími byli
už silní soupeři jako např. ZŠ - Jih M. Lázně nebo ZŠ Konečná
Karlovy Vary. Přesto i v tak silné konkurenci se naši kluci
neztratili a nemají se za co stydět. Skončili na velmi pěkném
3. místě, ale bohužel na postup do republikového kola to
nestačilo, nebo šanci na postup mělo pouze 1. vítězné
družstvo, kterým se stala ZŠ Karlovy Vary Konečná.
Poděkování za vzornou sportovní reprezentaci naší školy si zaslouží
tito žáci: F. Burda 7.A, T. Moravec 7.A, M. Straka 7.A, L. Šulc 6.A,
D. Šimek 6.A, D. Hykš 8.A, J.Vacín 5.A, K. Kolena 7.A.
ZŠ Toužim, Mgr. P. Princl

Stalo se již tradicí na naší škole, že během zimního období
odjíždějí žáci 7. ročníků na lyžařský výcvik na Šumavu.
Stejné tomu bylo i v letošním roce, kdy jsme v době od 20.1.25.1. 2013 prožili týdenní lyžařský výcvik pod vedením
manželů Princlových. Během našeho pobytu jsme se všichni
naučili lyžovat, ti zdatnější jezdili na snowboardech a tak nám
týdenní pobyt v srdci Šumavy /Železná Ruda/ uběhl velice
rychle. Jeden den jsme si také zahráli bowling, někteří z nás
hráli tento sport poprvé. Ale přesto všechno se nám zde
velice líbilo a rádi bychom si zopakovali výcvik i v příštím
školním roce. Děkujeme vedení školy, že nám umožňuje tyto
sportovní aktivity a zároveň si zaslouží i velký dík Mgr. P.
Princl a Mgr. J. Princlová, kteří s námi absolvují náš pobyt na
horách.
ZŠ Toužim, A. Matějková 7.B, M. Straka 7.A
a všichni ostatní účastníci lyžařského výcviku ZŠ Toužim

Exkurze žáků - SOŠ stavební K.Vary
Ve čtvrtek 24. ledna 2013 jsme navštívili v rámci projektu
"Škola pro život" SOŠ stavební v Karlových Varech. Exkurze
se zúčastnili žáci 8.a 9. ročníku naší školy, doprava autobusem byla hrazena z projektu.
Po příjezdu nás přivítal ředitel školy Mgr. Michal Vachovec
a zástupce ředitele Mgr. Václav Kabourek. Na besedě, která
následovala, získali žáci důležité informace, které jim mohou
pomoci při rozhodování o budoucí profesi.
Škola je příspěvkovou organizací zřízenou Karlovarským krajem, studenti zde neplatí žádné školné. Také vybavení na
odbornou praxi a odborný výcvik dostávají žáci zdarma. Při
provádění produktivní práce jsou za tuto práci finančně
odměňováni. Teoretická výuka probíhá v budově na Sabinově
náměstí 16, odborná praktická výuka probíhá v budově
nedaleko od školy na adrese Stará Kysibelská 77 a 75
v Karlových Varech Drahovicích, eventuelně na stavbách
v Karlových Varech a okolí. Ve škole se vyučuje stavebním
oborům, jejichž absolventi získají střední vzdělání s maturitou
a střední vzdělání s výučním listem. Najdou uplatnění
na úřadech, v projekčních kancelářích, u stavebních firem či
jako samostatní podnikatelé.
V letošním školním roce nabízí škola žákům tyto obory:
stavebnictví (čtyřletý obor s maturitou), zedník, strojní
mechanik, elektrikář-silnoproud, truhlář, malíř a lakýrník,
instalatér (tříleté obory s výučním listem pro absolventy ZŠ),
zednické práce, truhlářské práce, malířské a natěračské
práce (tříleté obory s výučním listem pro absolventy ZŠ
prakt.), stavební práce (dvouletý obor pro žáky se slabým
prospěchem na ZŠ i ZŠ prakt.), podnikání (dvouleté
nástavbové studium pro absolventy učebních oborů).

Vítězná tažení našich
sportovců pokračují
V 1. týdnu měsíce ledna 2013 jsme pořádali na naší ZŠ
Toužim okrskové kolo v halovém fotbale. Do soutěže se
přihlásila mužstva ZŠ Bochov, ZŠ Dukla K. Vary, ZŠ Žlutice
a naše škola. V 1. kole naši žáci suverénně vyhráli poměrem
2:39, a tak postoupili do krajského kola, které se konalo
o týden později v Karlových Varech. I zde jsme si poradili
velice dobře s ostatními soupeři a nedali jsme jim žádné
šance k postupu do krajského kola. Naši žáci vybojovali
postup do krajského kola, které se odehraje ve Františkových
Lázních. Věříme, že i zde dosáhnou kluci na stupeň vítězů
a my jim budeme držet palce!
Za vzornou sportovní reprezentaci školy si zaslouží velké
poděkování tito žáci: Bartoš Milan 9.A, Adamický Tomáš 9.A,
Hykš Daniel 8.A, Pečimuth Roman 9.A, Šulc Lukáš 6.A,
Poláček Jan 9.B, Kalina Jan 8.A, Nováček Vojta 9.A
ZŠ Toužim, Mgr. Pavel Princl
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