TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 4/2013* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

TOUŽIMSKÁ ŠKOLA

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Je tomu sotva několik dní, co jsme se přehoupli do jara.
Alespoň tedy toho astronomického, protože podle počasí
bychom mohli skoro i uvěřit, že budou teprve Vánoce.
Navzdory vrtochům přírody jaro vždy bylo a je symbolem
zrození, začátků, něčeho nového. Toužimské noviny ve
spolupráci s Infocentrem pro vás proto připravily dotazník,
který už několik týdnů svědomitě vyplňujete (a za to vám patří
velký dík). Dotazník vznikl z jednoduchého důvodu: naším
cílem je tvořit pro vás program i informační strukturu tak, aby
vám co nejvíce vyhovovala. Zatímco v měsíci březnu jste
dostali dotazníky v každém vydání Toužimských novin, v měsíci dubnu už toto dotazníkové šetření bude pomalu končit.
Pokud byste se ještě rádi vyjádřili k dění ve městě, jsou volné
dotazníky k dispozici v Infocentru, ve vestibulu městského
úřadu a také v Sokolovně. Vyplnit jej můžete také online na
webové adrese: http://login.oursurvey.biz/7736. Abychom
vás mohli seznámit s výsledky vašich názorů a postřehů už v
květnovém vydání měsíčníku, budeme přijímání vyplněných
dotazníků uzavírat 15. dubna.
Nejen dotazníkem ovšem živa je Toužim a tak vás zvu k dalšímu čtení tohoto vydání novin, kde se mimo jiné dozvíte o
změnách v rozpočtu rekonstrukce náměstí a také o tom, jaký
program vás v tomto měsíci čeká.
Kateřina Kolářová

VÝROČÍ

Toužimská základní škola oslaví 50.
výročí dnem otevřených dveří
Rok 2013 je rokem, kdy Základní škola Toužim oslaví 50 let
od otevření současných budov v Plzeňské ulici. Jak dokazují
snímky budovy, prošla škola řadou změn, které jsou vidět z
venku. Ale jak to vypadá uvnitř?
Všichni, kteří chtějí, si mohou přijít prohlédnout školu a
zavzpomínat na svá školní léta 25. května 2013 od 8 do 13
hodin. V rámci této "pracovní soboty" budou připraveni někteří
vyučující a zopakují si s vámi znalosti, například z Českého
jazyka, Matematiky, Ruského jazyka, Fyziky - rozvrh hodin bude
zveřejněn při vstupu do školy. Odpoledne čeká na všechny
současné i bývalé zaměstnance od 14 hodin "Pedagogická
rada".

Tímto zveme žáky - bývalé i současné k návštěvě naší školy.
Dále svoláváme všechny zaměstnance školy (od roku 1963 až
po současnost) k účasti na společném posezení a
zavzpomínání na léta minulá i současná. Prosíme zaměstnance o potvrzení svoji účasti na odpoledním posezení
do 10. 5. 2013 na zstouzim@zstouzim.cz, tel: 353312363
Vedení Základní školy Toužim
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Máte nějaké vlastní cíle v tomto zaměstnání, čeho byste
ráda dosáhla? (nemusí to znamenat jen z hlediska kariéry,
ale třeba jen ze samotné podstaty práce)
V tak malém kolektivu těžko budovat kariéru, spíše jde o to
získávat zkušenosti a učit se řešit situace a problémy každodenního života na malém městě. Byla bych ráda, kdyby se
nám podařilo navázat kontakt s co nejširší veřejností, aby se
na nás lidé v případě potřeby s důvěrou obraceli. Potěšily mě
milé reakce lidí a to že nás většina na ulici ráda vidí.
Můžete svěřit něco málo ze svého soukromí? Například jste-li
maminka, nebo jaké máte koníčky, co ráda čtete a podobně?
V soukromí jsem v první řadě maminkou a manželkou, na
ostatní koníčky moc času nezbyde, ale když přece věnuji se
své zahrádce a kytičkám. Už nyní se těším na svůj největší
relax a to jsou houby, když rostou umím zapomenout na
všechny starosti.

ROZHOVOR

"Chci, aby se na nás lidé
obraceli s důvěrou"
přeje si nová Toužimská strážnice. Toužimská městská policie se před několika týdny rozrostla na dva členy. Posilou je
Edita Kanátová.
Proč jste se rozhodla, že budete strážnice?
S myšlenkou obléknout uniformu jsem si pohrávala už po
mateřské dovolené, tenkrát nebyla příležitost a hlavně
chyběla odvaha. V době, kdy bylo vypsáno výběrové řízení na
strážníka v Toužimi, mě v mém rozhodnutí podpořil manžel.
Jaké bylo studijní období? Bylo to náročné? Bavilo Vás to?
Jak se říká "jaký si to uděláš, takový to máš". Jsem zvyklá
dělat všechno s maximálním nasazením a na 100%, takže
jsem se ponořila do paragrafů a všechno ostatní šlo stranou.
Na chvíli jsem se vrátila do mládí a školní lavice. Po tolika
letech to bylo náročné, ale bavilo mě to.
V čem si myslíte, že je pro strážníka na takovém městě,
jako je Toužim, výhoda být žena?
Nevím, jestli je to výhoda pro mě, ale mohla by to být výhoda pro
ostatní. Někdo komunikuje raději s mužem, jiný zas se ženou.
Pracujete jako strážnice již dva měsíce (v době vydání
článku). Co pro Vás bylo největším překvapením, splnila
tato práce Vaše očekávání?
Po dvou měsících je myslím příliš brzy na nějaké závěry.
Nastoupila jsem v zimě, což bývá klidnější období a hlavně
v době, kdy probíhá celková rekonstrukce náměstí, takže ve
městě vládne po dopravní stránce "chaos". Tímto bychom
jako městští strážníci chtěli vyjádřit obdiv a zároveň poděkovat řidičům a občanům za to, jakým způsobem situaci zvládají. Jako strážníci nechceme obyvatele našeho města
stresovat zbytečnými sankcemi na druhou stranu, bychom
chtěli apelovat na obyvatele, aby si neničili místa, která slouží
k jiným účelům, než je parkování. (viz trávník u prodejny COOP
nebo nové chodníky), kde je sankce v podobě blokové pokuty
na místě.

OKOLÍ

MDŽ v Třebouni
Jako každý rok i tento jsme pořádali Mezinárodní den žen a to
16.3. Jako vždy účast byla hojná všechny jsme si to moc užily,
každá z nás dostala kytičku od místních dobrovolných hasičů.
Děkujeme městu Toužim za přispění finančním darem.
Marcela Kubínková - osadní výbor Třebouň

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI V TOUŽIMI
MUDr. Iva Weilguny - Toužim
Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Kostelní 69
364 01 Toužim
tel: 353 312 811
(doporučujeme obejdnat se předem)
Ordinační hodiny:
Pondělí: 7:00-08:00 (odběry krve) 10:00-15:00
/ 14.30 - 15.00 Štědrá
Úterý:
7:00-12:00
Středa: 13:00 -19:00
(od 18:00 pouze objednaní pacienti)
Čtvrtek: 7:00-08:00 (odběry krve) 10:30-15:30
Pátek:
7:00-11:00

MUDr. Richard Hlous
Ordinace praktického lékaře
Sídliště 429
364 01 Toužim
tel:. 353 312 777
mobil: 602 484 762
Ordinační hodiny:
Ponděli: 7.00 - 11. 30
Úterý:
7.00 - 11. 30 / 13.30 - 14.30 Krásné
Údolí
/ 15.00 - 18.00 Toužim
Středa: 7. 00 - 9.30 / 10.15 - 11.30 Bezvěrov
Čtvrtek: 7.00 - 11. 30
Pátek:
7.00 - 11. 30
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MUDr. Věra Jakešová
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Malé Náměstí 148
364 01 Toužim
tel: 353 312 122
Ordinační hodiny:
Ponděli: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16. 00
Úterý:
8.00 - 12.00 /
13.00 - 16.00 (kojenecká poradna)
Středa: 8.00 - 12.00
Čtvrtek: 10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Pátek:
8.00 - 12.00
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KULTURA

MĚSTSKÉ LESY s.r.o.

PROGRAM NA DUBEN 2013

Hospodaření v lesích za rok 2012

VÝSTAVA: PASTVA PRO OČI
Fotografie Pavla Černického.
st 3.4. 18.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY
Slavnostní otevření výstavy Pavla Černického - Pastva pro oči.
pá 5.4. 18.00 hod. KINOKAVÁRNA
Promítání vybraného snímku při kávě nebo čaji.
pá 5.4. 19.30 hod. COCOTTE MINUTE A NIGHTWISH REVIVAL
Pořádá Tomiomusic - Tomáš Havel. Vstupné 200,- Kč.
Předprodej vstupenek zajišuje také Infocentrum Toužim.
Sokolovna Toužim
so 6.4. 13.00 hod. OBCHÁZENÍ HRANICE
Obnovená historická tradice. Exkurze po hraničních
památkách města.
čt 11.4. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Panáček - dóza. Vstupné 20,- Kč.
čt 11.4. 18.00 hod. SUDETY POD HÁKOVÝM KŘÍŽEM
Pokračování cyklu Jiřího Kapra o česko-německé otázce.
so 13.4. 8.00 hod. VÝLET ZA HUMNA - KOLOVEČ
První letošní výlet. Koloveč - muzeum techniky a řemesel,
rozhledna Bolfánek, Chudenice, hrad Roupov. Autobus 150,Kč + zvýhodněné vstupy. Návrat kolem 18.00 hodiny.
čt 25.4. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Čarodějnice. Vstupné 20,- Kč.
čt 25.4. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB
pá 26.4. 20.00 hod. ARAKAIN
Pořádá Tomiomusic - Tomáš Havel. Vstupné 299,- Kč.
Předprodej vstupenek zajišuje také Infocentrum Toužim.
Sokolovna Toužim
so 27.4. 10.00 hod. NORDIC WALKING
Výuková lekce moderního zdravého sportu pod vedením
zkušených odborníků se zapůjčením holí. Cena 150,Kč/osoba.
Není-li uvedeno jinak, akce se konají v prostorách Infocentra
Toužim. Nám. J. z Poděbrad 35, infotouzim@seznam.cz

Od 1. Ledna 2012 začalo město hospodařit v lesích svou
organizací Městské lesy Toužim s.r.o. za účelem vlastní kontroly na nad největším majetkem Toužimi.
Porovnání hospodaření v období pronájmu v roce 2010 a
vlastní rok 2012
2010
2012
zalesněno
6,85 ha
6,9 ha
prořezávky
8,37 ha
86,01 ha
probírky do 40 let
2,56 ha
5,22 ha
těžba dřeva
5 707 m3
5 925 m3 (z toho
507 m3 samovýroba)

GYNEKOLOGIE TOUŽIM
MUDr. Jan Sychrava
Ordinace ženského lékaře-gynekologie
Sídliště 429
364 01 Toužim
tel: 353 312 508
Ordinační hodiny:
Ponděli: 9.00 - 15.00
Úterý:
15.00 - 20.00
Středa: není ordinace
Čtvrtek: 9.00 - 18.00
Pátek:
9.00 - 12.00
MUDr. Ivana Šmrhová
gynekologická ambulance
Náměstí Jiřího z Poděbrad 103
364 01 Toužim

Náklady (zalesnění, úklid klestu, ochrana mladých porostů,
prořezávky, ochrana lesa, těžba dřeva) v roce 2012:
7 480 000 Kč
Výnosy (tržby za dřevo, štěpku, samovýrobu dřeva, krajské
dotace) v roce 2012:
9 570 000 Kč
Nájemné pro město

v roce 2010: 2 219 181 Kč
v roce 2012: 2 600 000 Kč

Zisk

v roce 2010: neznámé
v roce 2012: 2 090 000 Kč
Celkem pro město Toužim:
2010
2012
1 219 181 Kč
4 690 000 Kč
V roce 2011 běžela výpově z nájmu lesů a proto bylo provedeno srovnání s rokem 2010.
Městská firma vyrobila a nainstalovala cvičební prvky pro děti
a lavičky k odpočinku na svážnici U Karasáku v ceně 75 000
Kč a finančně se podílela na rozsvícení vánočního stromku
zhruba 22 000 Kč.
MěÚ Toužim

tel: 353 311 184
mobil: 602 449 974
Ordinační hodiny:
9.00 - 14.00
dny:
3. 4. 2013; 17. 4. 2013; 15. 5. 2013; 29. 5. 2013
další data ordinace najdete na dveřích v 1. patře
budovy bývalé polikliniky
ODBORNÍ LÉKAŘI TOUŽIM
MUDr. Radko Vichnar
ORL -Ušní-krční-nosní ordinace
Kostelní 69, 364 01 Toužim
tel: 721 806 819
Ordinační hodiny:
Pondělí: 15.00 - 17.30
Čtvrtek: 7.30 - 9.00
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MUDr. Miloš Lambert
chirurgická praxe - Ordinace myoskeletální chirurgie
Sídliště 429, 364 01 Toužim
tel. Toužim: 353 312 828
ordinace Teplá: 353 392 900
mobily: 602 781 749, 607 754 774
Ordinační hodiny:
Pondělí: 8.00 - 12.00
/ 13.00 - 16.00 ordinace Toužim
Úterý:
8.00 - 13.00 ordinace v Teplé
Středa: 8.00 - 12.00 (Toužim)
/ 13.30 - 16.00 ordinace v Teplé
Čtvrtek: 8.00 - 12,00 ordinace Toužim
Pátek:
8.00 - 12.00 ordinace Toužim
/ 13.30 - 16.00 ordinace v Teplé
Ošetření možné i v mimopracovní dobu, soboty, neděle
a svátky po tel. domluvě na mobilní čísla nebo na e-mail:
chirurgie.Lambert@tiscali.cz nebo skype: sossestra
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KRÁTCE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Knižní novinky
na měsíc duben 2013

Osvobození naší vlasti
a pomník v Mrázově
V nevelké vísce Mrázov, ležící téměř na úpatí Podhorního
vrchu, na jihozápadě města Teplá se nachází pomník
s posledními verši básníka Josefa Hory. Pomník také
připomíná současným i budoucí generacím období let 1939
až 1945, tedy období, které se negativně zapsalo do našich
dějin a ovlivnilo osudy našich lidí. Přineslo nezměrné útrapy
a ponižování, které vyústily v další události, prolínající se až
do současnosti. Pomník je také oslavou osvobození naší
vlasti a ukončení II. světové války. Básník, svou poslední
básní DEN vyjadřuje poděkování osvoboditelům a vzdává hold
Stalinovi a prezidentu ČSR Dr.Edvardu Benešovi. Verše
básníka Josefa Hory umístěné na pamětní desce pomníku
v Mrázově nám také připomínají šestileté období našich dějin,
které ve svých důsledcích ovlivnilo další politický vývoj v naší
vlasti, a v neposlední řadě ovlivnilo i osudy lidí a mezilidské
vztahy. Verše nám také připomínají ukončení II. světové války
a oslavují obnovení ČSR v hranicích před rokem 1939. Básník
Josef Hora se narodil 8. 7. 1891 v malé vesničce Dobříň.
V roce 1910 maturoval na gymnáziu v Roudnici nad Labem
a následně vystudoval práva na Karlově univerzitě. Věnoval se
žurnalistice a psaní básní. Za svůj život hodně trpěl a těžce
nesl i nespravedlnost a ponížení. Těsně před svou smrtí,
naplněn radostí z osvobození naší vlasti napsal báseň Den,
která u některých našich lidí vyvolala rozporuplné reakce.
Básník prožíval dny osvobození naší vlasti v Praze, kde bydlel
v Jindřišské ulici. Oslav osvobození v rozjásaných ulicích
Prahy se z důvodu svého zdravotního stavu již nemohl osobně zúčastnit. Básník Josef Hora zemřel 21. 6. 1945. Básníku
a vlastenci Josefu Horovy byl titul národního umělce udělen až
posmrtně. Je namístě dodat, že básník Josef Hora se stal
prvním národním umělcem v osvobozené vlasti. Podle
vyjádření některých pamětníků byl pomník odhalen v roce
1945, podle svědectví jiných byl pomník slavnostně odhalen
až v roce 1946 Rudolfem Slánským.
Jaroslav Hráský

Pro ženy
Carlyle Liz
Imhof Agens
Gideon Melanie
Lindsey Johanna
Kamer Kieran
Maxwell Cathy
Mlynářová Marcela
Roberts Nora
Roberts Nora
Sheldrick Daphne Jenkins
Stell Daniele

Prostopášník
Královna Hedvábné stezky
Manželka 22
Dokonalá partie
Neslušná sázka
Čas zázraků
Ani nejsem ženská
Druhá láska
Neodbytný ctitel
Africký příběh lásky
Hotel Bendíme

Detektivky
Bengtsson Jonas T.
Horská Bohuslava
Jackson Lisa

Pohádka
Pach smrti
Novicka

Pro muže
Dorn Wulf
Farkas Viktor
Mandino Og
Matula Miloš
Niedl František

Mrazivé ticho
Neviditelné fronty
Největší obchodník na světě
2013 hvězdná brána
Pavoučí sí

Povídky
Mráz Igor

Pytláci v pasti

Životopis
Remešová Michaela

Jiřina Jirásková.
Jen to klidně napište

Děkujeme za spolupráci Lence Košlerové a Lucii Jankuliakové

MUDr. Bohumila Silovská
Ordinace praktického lékaře internisty
Sídliště 429, 364 01 Toužim
tel: 353 312 812
Ordinační hodiny:
Pondělí: 7.30 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Úterý:
7.30 - 12.00
Středa: 7.30 - 10.00 DIA poradna
/ 10.00 - 12.00 interna / 13.00 - 16.00
Čtvrtek: 7.30 - 12.00
Pátek:
7.30 - 10.00 DIA poradna
/ 10.00 - 12.00 interna / 13.00 - 13.30

Ordinační hodiny:
Úterý:
9.00 - 14.00
(doporučujeme obejdnat se předem)

MUDr. Eva Kaplanová
dermatologie - kožní ordinace
Sídliště 429, 364 01 Toužim
tel: 723 671 082

MUDr. Pavel Bouška
radiodiagnostika - RTG
Sídliště 429, 364 01 Toužim
tel: 353 312 963

MUDr. Jiří Penc
Ortopedická ambulance
Sídliště 429, 364 01 Toužim
tel: 606 774 817 (POUZE V PRACOVNÍ DOBĚ)
Ordinační hodiny:
Čtvrtek: 12.00 - 18.00
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Ordinační
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:

hodiny:
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

Dis. Alena Ungrová
Rehabilitace Toužim
Sídliště 429, 364 01 Toužim
tel: 353 311 290
mobil: 607 688 467
Rehabilitační hodiny:
Pondělí: 7,30 - 12.00 / 13.00
Úterý:
7,30 - 12.00 / 13.00
Středa: 7,30 - 12.00 / 13.00
Čtvrtek: 7,30 - 12.00 / 13.00
Pátek:
7,30 - 12.00 / 13.00

-

15.30
15.30
15.30
15.30
15.30

TOUŽIMSKÁ
NOSTALGIE - díl IV.
Výňatek z kroniky
Pohraniční pevnost Toužim
Na východním okraji pohraničního lesa, který se mocně rozkládá přes zádní část Císařského lesa a přechází dále na
sever a východ, byl na ochranu vnitřního území Čech, na pramenu v údolí řeky Střely, postaven na jednom skalnatém
místě hrad. Přesná doba vybudování hradu není známa,
zajisté však o několik století později po příchodu Slovanů do
Čech. Usuzuje se, že se tak stalo v 9. nebo 10. století.
Hrad byl malý a jednoduchý. Byl však velmi pevným rytířským
hradem, jak kronika popisuje. V dřívějších dobách patřil
k velmi mocným majetkům českého vladyky Jiřího z Milevska.
Kolem hradu čas od času povstalo osídlování. Hrad byl obydlen vojáky, kastelánem, prefektem, později purkrabím nebo
vladykou, který měl všechny vojenské úkoly. Jako odměnu
dostávali vojáci v blízkosti hradu půdu a později položili základy k vybudování nové vesnice.
Podobné pevnosti byly zbudovány také v těchto zemských
vstupních branách: v Teplé, v Kladrubech a Tachově, později
pak i v Hluboké, Lázních Kynžvartu, Lokti atd.

Probořství Toužim
Když v roce 1000 měl být konec světa, vrátila se zbožnost
u lidí bohatých i chudých. Tato zbožnost zachovala se i nadále
po tomto prorockém věštění. Mnoho světových a bohatých
zemských pánů a knížat darovalo klášterům a kostelům svoje
majetky a sami často odešli do kláštera v Teplé. Rovněž tak
velmi zámožný český vladyka Jiří z Milevska daroval klerismu
jako majitel Milevského panství svůj hrad Toužim, jakož
i území milevského kláštera, založeného v r. 1187.
Klášter Milevsko změnil na to brzy svůj hrad Toužim ve velké
probořství. Hrad zůstal však jako obydlí probořta zachován.
Vzhledem k velké vzdálenosti a nebezpečné poloze od svého
mateřského kláštera milevského u Prahy, bylo probořství
dobře opevněno. Dokazuje se však také, že v řadě opatů,
kteří se vyskytovali jako majitelé toužimského panství, měli
někteří vztahy ke klášteru v Horních Rakousích.
Lenka Hudečková

Oční praxe Toužim
Náměstí Jiřího z Poděbrad 103
364 01 Toužim
web: www.ocnipraxe.cz
Ordinační hodiny:
každé určené pondělí
9.00 -10.00 nahlášení a příjem pacientů,
poté ošetření všech
ordinační dny:
15.4.; 29.4.; 13.5.; 27.5.; 10.6.; 24.6.
další data ordinace najdete na dveřích v 1. patře
budovy bývalé polikliniky
na tel: 353 230 873 je možné se objednat do
Karlových Varů na jiné dny

Oční optika - Optik Hasman
Náměstí Jiřího z Poděbrad 103, 364 01 Toužim
Ordinační hodiny:
každé pondělí:
9 - 12 / 14 - 16,30
v této době také vyšetření nutné pro zhotovení brýlí
-není nutné čekat na očního lékaře!
ZUBAŘI TOUŽIM:
MUDr. Jaroslav Kolesa, stomatolog
Plzeňská (Školní) 435, 364 01 Toužim
tel: 353 225 302
Ordinační hodiny:
Pondělí: 9 - 16
Úterý:
9 - 17
Středa: 9 - 13
Čtvrtek: 9 - 16
Pátek:
9 - 14
sobota: možno ošetřit po předchozí domluvě

5

MUDr. Pavel Žemlička
stomatolog
Plzeňská (Školní) 435
364 01 Toužim
tel: 353 312 721
Ordinační hodiny:
Pondělí: 8.00 - 12.00 / 13,00 - 17.00
Úterý: 8.00 - 12.00 / 13,00 - 15.00
Středa: 8,00 - 13,00
Čtvrtek: 8.00 - 12.00 / 13,00 - 15.00
Pátek: 8.00 - 13.00
Sanity Toužim
tel: 353 112 820
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jinou se vracejí nostalgické vzpomínky na zemědělskou činnost v dobách dávno minulých, která byla mnohdy hodně
těžká, ale také více stmelovala, nežli rozdělovala zdejší
zemědělný lid. Budování socialistického zemědělství
připomíná dnešním poutníkům jen pěticípá hvězda na zdejším
seníku. Na téměř každé vesničce byl zřízen dobrovolný
požární sbor, ten zdejší poskytl sousedskou výpomoc tepelským hasičům při hašení požáru stodoly v nedaleké obci
Kladruby ještě 18. července 1983. Od vzpomínek a představením obce Prachomety přejdeme rovnou k prameništi
řeky Střely. Pramen řeky tvoří několik malých potůčků, které
se místy ztrácejí v podmáčené louce a jinde zase vyvěrají na
povrch. Od prameniště řeky Střely, která také zvyšuje význam
této
zemědělské
obce
a zájem turistů a příznivců
toulání zdejší krásnou krajinou se vydáme po proudu
řeky Střely do města Toužim.
Malému potůčku, který ještě
nepřipomíná řeku hodnou
svého jména, postavili
sportovní rybáři do jejího
toku přehradu. Je právě zásluhou
členů
Českého
rybářského svazu Toužim,
kteří vybudovali svépomocí
kaskádu rybníků na řece
Střele, která také slouží
k zadržování vody při povodních a tím chrání i majetek
občanů Toužimi v níže
položených lokalitách. Právě
povodně mají na svědomí
protržení několika hrází rybníků, a tím i k zániku, tolik
diskutovaného Podzámeckého rybníka. Kaskáda vodních děl,
která vnikla zásluhou našich sportovních rybářů, je významným počinem ke zkulturnění a také lepšímu a hospodárnějšímu využívání podmáčených luk kolem řeky Střely. Díky Vám
sportovní rybáři, kteří svou činností přispíváte k tvorbě krásné
krajiny kolem vodních toků. Toužimští sportovní rybáři se také
významně podílejí na pořádání kulturních a společenských
akcí pro občany města Toužim. Rybáři patří jen k málu
společenských organizacím, kteří jsou pořadateli tradičních
a oblíbených společenských plesů. Z přehrady Kosmová se
vody řeky Střely posílené vodou dalších přítoků tiše a klidně
protékají krajinou podmáčených luk a krásných lesů k obci
Kosmová a dále rybníkem Vacek. Podle městské kroniky byla
výstavba tohoto rybníka dokončena 12. října 1973 a nesl
jméno Za hájenkou. Vody řeky protékající tímto rybníkem,
pokračují do rybníka Koupaliště Mlýnský rybník, podle slov
některých pamětníků a sportovních rybářů, se tomuto rybníku
říkalo také Závodiště. Tímto rybníkem naše dnešní toulky
vodami řeky Střely končí.

Změny v cenách Regenerace náměstí
Navýšení ceny náměstí - dešové kanalizace - je dáno opravou
dešové kanalizace k řece a změnou zatřídění těžitelnosti
horniny. Navýšení ceny v případě komunikací je hlavně dáno
změnou materiálu obrub (žula místo betonu), přepracováním
projektu VO, PD na změnu stavby, popřípadě přípojkami
gaigrů. Snížení ceny náměstí opět v kapitole komunikací je
způsobeno změnou výměry zadlážděné plochy a s tím souvisejících prací a také zpětným použitím stávajících žulových
kostek.
MěÚ Toužim

TIP NA VÝLET

Jarní toulání vodami řeky Střely
Výchozím místem našich toulek je vesnička Prachomety.
V katastru této obce se nachází prameniště řeky Střely a také
prameniště Otročínského potoka. Po proudu tohoto potoka se
nachází chráněná přírodní památka, podmáčená loučka
s mokřadními společenstvy a výskytem chráněného kosatce
sibiřského. Dále po proudu narazíme na vývěr Posečské
kyselky, známé také jako Beránčí. Obec Prachomety je také
pomyslným rozhraním Tepelské vrchoviny, od této obce je
podnebí poněkud mírnější. Zatímco Tepelsko je ze zemědělského hlediska oblastí bramborářsko-ovesnou, Toužimsko je
oblastí bramborářsko-ječmennou. Dnes již nepřehledné lány
vlnícího se obilí, ani do dálky táhnoucí se bramborové pole
těžko spatříte. To jen poutníku kráčejícímu touto krásnou kra-
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TURISTIKA

Aktuality ze Skoků
Již v pořadí třetí poutní mše svatá se v letošním roce konala
v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skocích na 4.
neděli postní, tedy Radostnou. V dřívějších dobách byla také
nazývána nedělí Toužebnou. Poutní mše svatá byla celebrována nám již dobře známým administrátorem Akademické
farnosti a rektorem ČVUT Praha, P. Ing, Mgr. Vladimírem
Slámečkou, Ph.D. Poutní mše svaté bylo přítomno 30 poutníků z různých míst naší vlasti. Barokní poutní kostel
Navštívení Panny Marie stojí osamocen mimo území Kláštera
premonstrátů v Teplé obklopen cizími pozemky. Dobrou
a potěšující zprávou zůstává, že poutní kostel ve Skocích
patřící Klášteru premonstrátů v Teplé je stále vyhledávaným
poutním kostelem a místem k čerpání duchovní síly. Je také
potěšující, že v této době se najde hodně příznivců a ochránců
kostela, kterým není lhostejný osud poutního kostela, ani
osud poutního místa a starají o oživení křesanských tradic
našich předků, tedy poutí. Poděkování náleží občanskému
sdružení Pod střechou, předsedou tohoto sdružení je pan Jiří
Schierl. Poděkování náleží rovněž všem dobrovolníkům
a dobrodincům kostela, kteří přispívají k záchraně kostela ve
Skocích. A co je ve Skocích nového? Po postní mši svaté,
konané 10. března 2013 byla zahájena sbírka na zakoupení
soupravy liturgických předmětů, potřebných při mších svatých.
Jaroslav Hráský

INFO z INFOCENTRA

Madam Colombová zasahuje

Bláznivé konverzační divadelní komedie o ukradeném
diamantu Madam Colombová zasahuje se zúčastnilo přes 70
lidí. Divadelní pořady tohoto druhu s oblibou vítá stále
rostoucí skupinka našich i přespolních obyvatel. Ochotníci
z Ostrova sklidili opět zasloužený potlesk za opravdu bravurní
výkony s vkusně voleným humorem.
IC

pokračování ze str. 6 Jarní toulání vodami řeky Střely
Tok řeky Střely však pokračuje dál ve svém putování k řece
Berounce, kde se vody životadárné řeky Střely stávají jejím přítokem. Délka toku řeky Střely je od svého prameniště
v obci Prachomety, ležící v nadmořské výšce 687 metrů až
k soutoku s řekou Berounkou, do které se vlévá, téměř 100
kilometrů. Řeka Střela byla od pradávna řekou života, na jejím
toku stávalo za dob našich dědů a babiček, mnoho mlýnů
a vodou Střely poháněných pil, dnes jsou z mlýnů a vodou
poháněných pil, jen rozvaliny. Tok řeky Střely deroucí se
vysokým úbočím rozervaných skal a lesních masivů, je také
opředen mnoha tajemnými pověstmi, ale také vyhledávaným
a oblíbeným místem trampů a milovníků drsné přírody. Na
skalnatých úbočích a podle toku životadárné řeky, také
vzniklo mnoho trampských osad, jednou z těchto osad, je
také Osada stínů.
Použité materiály: Kronika města Toužim.
Jaroslav Hráský
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V závěru prohlídky žáci viděli dokumentární film z historie
rodiny Becherů a svoje čerstvě nabyté vědomosti si procvičili
s paní průvodkyní formou soutěžních otázek.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Velikonoční projekt žáků 4. a 5. tříd
(21. 3. 2013)

ZŠ Toužim - J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

Jako každý druhý rok se na naší škole uskutečňuje
velikonoční projekt žáků 5. tříd. Letos se k nám připojilo
i několik čtvráků.
Kamarádi z Německa přijeli ve čtvrtek 21. 3. Celý projekt
začal přivítáním a předáním květin německým kolegyním.
Pokračovali jsme kulturním programem německých a našich
dětí. Poté jsme se přesunuli do pavilonu 2. stupně, kde jsme
pod vedením německých školáků vyráběli mramorovaná
vejce. Po práci jsme se odebrali do školní jídelny, kde byl pro
nás připraven chutný oběd. Po obědě jsme pokračovali ve
výtvarné činnosti pod vedením našich dětí. Tentokrát jme
pracovali se sádrovými odlitky s velikonoční tématikou, které
pro nás připravil pan Chmelař.
Jednodenní projekt se velmi vydařil. Výrobky, které děti
udělaly si samozřejmě ponechaly, jako odměnu za dobře vykonanou práci.
Poděkování za práci patří všem zúčastněným žákům,
pí. učitelce Císlerové, Košlerové, panu učiteli Štolfovi a panu
Chmelařovi. Dále děkujeme vedoucí ŠJ paní Semerádové
a všem kuchařkám za vynikající oběd.
Lenka Matoušová, učitelka ZŠ Toužim

Slavnostní tabule
na SOU v Toužimi.
V rámci Pracovních činností jsme navštívili se žáky 9. tříd
místní SOU v Toužimi se zaměřením na gastronomii.
Pod odborným dohledem mistrové J. Korunkové pro nás
připravili žáci 2. ročníku překrásné slavnostní tabule, které
byly zaměřeny svojí výzdobou k určitým tématickým okruhům.
První tabule se týkala dětské oslavy, druhá tabule byla
zaměřena k muzikálu Carmen a třetí se týkala Středomoří.
Jedna tabule hezčí než druhá, nutno podotknout, že učni se
nemusí za svojí práci stydět a každý z nás, kdo to viděl na
vlastní oči, musí souhlasit.
ZŠ Toužim - P. Heinrichová, E. Hirschanová

Tajemství 13. pramene
V rámci předmětu Zeměpis navštívili žáci 8. tříd ZŠ Toužim
v měsíci březnu Muzeum J. Bechera v Karlových Varech. Žáci
se seznámili s historií a výrobou bylinného likéru, ve sklepení
viděli ručně vyrobené dřevěné sudy, ve kterých zraje nápoj tři
měsíce. V průběhu výkladu se dozvěděli, kam všude se nápoj
vyváží do světa , ale tajemství jeho výrobního postupu se
nedozvěděli. Receptura nápoje je velmi přísně utajena a jeho
výrobu znají pouze tři lidé.
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Zápis do prvního ročníku
v ZŠ Toužim.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Karneval Mateřské školy Sluníčko
V úterý 26.2.2013 propukl v toužimské sokolovně veselý
a pestrobarevný dětský karneval. Zatančit a pobavit se přišlo
kolem 250 masek. K vidění byli piráti, kovbojové, spidermani, krásné princezny, Pipi dlouhé punčochy, bojové želvy
ninja, nejrůznější zvířátka a mnoho dalších. Při dovádění
a rejdění se o pořádek postarali šaškové a Mickey Maus z řad
maminek.
Celé akci předcházely, tak jakokaždý rok, velké přípravy.
Sháněly se peníze na nákup sladkostí dětem do tašek,
výzdobu sokolovny, na balónky a ceny do soutěží. Díky
šikovnosti a nápaditosti rodičů sokolovna zářila barevnou výzdobou, pod kterou děti tančily a soutěžily v házení míčků, prolézání obručí a přetahování lanem.

Zápis do prvního ročníku se uskutečnil 5. a 6. února 2013.
Dostavilo se 66 dětí 38 dívek a 28 chlapců, které doprovázeli
jejich sourozenci, rodiče i prarodiče.
Letos jsme pro budoucí prvňáčky připravili dvě zápisové třídy,
ve kterých pracovalo sedm učitelek. Děti si hravou formou
vyzkoušely školní práci a ukázaly nám, co již všechno dovedou. Malovaly, počítaly, vyprávěly pohádky, některé znaly i písmenka. S plněním úkolů jim pomáhaly paní učitelky. Všechny
děti byly úspěšné. Za odměnu si odnesly drobné dárky, které
pro ně vyrobili žáci prvního stupně.
Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme a přejeme
hodně úspěchů v nové etapě jejich života.
Učitelky a učitelé ZŠ Toužim

Sponzoři pomohli penězi, rodiče přiložili ruku k dílu při
výzdobě sokolovny, balení tašek s dobrotami a překvapením

a samozřejmě výrobě úžasných masek pro své male ratolesti.
Karnevalového dovádění se účastnily dokonce i některé
maminky, proměnily se v šašky a šášuly a náramně si to užívaly.
Sladké občerstvení, které nám připravili v kuchyni MŠ bylo
nejen pro ně zaslouženou odměnou.
Celým odpolednem provázela paní Zuzana Miškovská z divadla Bublinka, která vše zakončila Bublinkovou show. Díky ní,
rodičům našich dětí a sponzorům proběhlo karnevalové
rejdění v radosti, smíchu a dětské spokojenosti.
Moc děkujeme sponzorům - Město Toužim, OK STS, OZAP,
JEDNOTA, HOLLANDIA, FRAPE, Zdeněk Jíša, manželé
Hosnedlovi a manželé Košlerovi, David Kalina, Lenka
Scherbaumová, restaurace Slepičkovi a restaurace U Čápa.
Bc. Lucie Dvořáková, učitelka MŠ Sluníčko
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u Karlových Varů. Její tržba činila v roce 1929 již 302 mil. Kč.
O síle německých konzumních družstev v Čechách svědčí
zpráva z VIII. sjezdu, konaném v Praze ve dnech 20. a 21.
června 1930. 156 konzumních družstev mělo 1316 prodejen
a 231 875 členů s tržbou 587 mil. Kč, 22 mil. Kč podílů a 26
mil. Kč fondů.
Jak v naší oblasti
Protože nám jde o oblast západních a severozápadních Čech,
zde podle zprávy z 30. srpna 1936, uveřejněné v čísle 203
časopisu "Volkswille" v Karlových Varech, existovalo 13
konzumních spolků se 433 prodejnami ve 400 obcích, v nichž
64 800 členů nakoupilo v roce 1935 až 1936 za 130 700
000 Kč zboží.
Spolu s GEC, s níž se dříve samostatný svaz sloučil, vlastnil:
8 pekáren včetně starorolské, 3 řeznické a uzenářské výrobny, 4 stáčírny piva a limonád, 1 pražírnu kávy, 1 cihelnu
v Chodově, 1 mlýn v Chomutově, 3 truhlářské dílny, 1 dílnu
sedlářskou, 1 autodílnu, 26 nákladních aut a 128 vlastních
domů, včetně skladu v Rybářích a jednoho obchodního domu
v Karlových Varech.
Pozemky a reality činily 36 mil. Kč, rezervní fond 7,125 mil.
Kč a úsporné vklady členů 36 mil. Kč.
Pekárny vykázaly roční obrat 16 mil.Kč a spotřebovaly 670
vagonů mouky. Řeznicko-uzenářské výrobny vyrobily v letech
1935 a 1936 zboží za 13 mil. Kč.
Družstvo Vorwärts Karlovy Vary mělo v této době 11 808
členů, 87 prodejen, tržbu 27 mil. Kč, Vorwärts Chodov 12
444 členů, 100 prodejen, tržbu 23 mil.Kč a Vorwärts
Chomutov 11 300 členů, 60 prodejen a tržbu 26 mil. Kč.
Zajímavá je skutečnost, že v kraji existovaly malé samostatné konzumy v Kyselce, Stružné, Bochově, Žluticích, Toužimi,
Krásném Údolí, Libavě a v Heřmanově Huti u Nýřan.
Poslední zjištěná zpráva v roku 1937 pod nadpisem
"Sjednocená síla" uvádí, že v konzumních družstvech bylo
sdruženo přes 65 000 rodin.
Družstevnímu hnutí německého dělnictva hrozil zánik od roku
1939, kdy říšskoněmecký vedoucí pracovní fronty dr. Ley
žádal jeho likvidaci. Následovalo nahrazení dělnických
funkcionářů nacisty a prodejny po likvidaci družstev byly
předány nacistickým obchodníkům. Stejně bylo zničeno i celé
družstevní hnutí v českém a moravském pohraničí.

Spotřební družstvo Jednota
v Toužimi slaví 60 let své existence
3. díl
Z dějin družstevního hnutí na Karlovarsku
Z doby před rokem 1867 jsou jen velmi kusé zprávy
o pokusech zakládat dělnické družstevní organizace
v českých zemích. Tato skutečnost byl jedním z projevů
těžkých podmínek pro politický a hospodářský boj dělnictva
v období rakousko-uherské monarchie, kam Čechy, Morava
a Slovensko po staletí, až do roku 1918, náležely.
První doložená zpráva o existenci spolku v českých zemích je
z roku 1847, kdy byl v Praze založen "Pražský potravní
a spořitelní spolek". O něco později vznikají podobné organizace v dalších místech. Ke skutečnému rozvoji dělnických
spolků, které se v podstatě rovnaly družstvům, dochází po
vydání spolčovacího shromaž ovacího zákona v roce 1852.
Tyto dělnické spolky přijímaly názvy jako například OREL,
PRÁCE, VČELA, SVÉPOMOC, SOLIDARITA a další.
Také na dnešním území okresu Karlovy Vary vzniká v roce
1900 německé dělnické družstvo Vorwärst. První prodejna
byla otevřena 10. 10. 1900 v pronajaté místnosti porcelánky
ve Staré Roli. V den otevření do ní přišlo nakoupit 75
spotřebitelů. Začátek této konzumní společnosti byl velmi
těžký, soukromí obchodníci se snažili družstevní hnutí potlačit. Ve druhém roce činnosti bylo u prodejny organizováno
113 členů a obrat činil 37 023 korun s dvouprocentní restitucí. Po výplatě restituce byli získáni další členové - v roce
1904 již družstvo mělo 242 členů a obrat činil 68 874 korun.
Prodejní sí byla v tomto roce rozšířena o další jednotky, a to
ve Dvorech, Božíčanech, Hroznětíně a Doubí, později
v Karlových Varech, Sadově, Rosnici, Abertamech a dalších
místech nynějšího okresu Karlovy Vary.
V roce 1912 má družstvo Vorwärst již 2135
členů a spolu s dalšími konzumními spolky
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je členem
Ústředního svahu konzumních spolků ve Vídni.
Německý obvod pro západní Čechy sdružoval
60 německých družstev s 39 902 členy
a tržbou přes 14,5 mil. Kč.
Po vzniku Československé republiky v roce
1918 vedle již existujícího Ústředního svazu
československých družstev byl v Praze ustaven
6.
června
1919
Svaz
německých
hospodářských družstev v ČSR a jeho předsedou se stal Wencel Lorenz, předseda
Vorwärstu v Karlových Varech. K tomuto svazu
přistoupilo 285 družstev, z toho 274 konzumních, 3 výrobní, 5 pekáren, 2 stavební družstva a jeden Dělnický dům.
Byla založena německá velkonákupna (GEC Grosseeinkaufgesellschaft der Consumvereine), jež měla vlastní výroby v Neratovicích,
Podmoklech, Znojmě a mimo jiné i v Perninku
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MĚSTSKÝ ˇUŘAD

Pranostiky našich předků

Odstranění dřevin
v blízkosti Úřadu práce

DUBEN
Přehoupli jsme se do jara, alespoň do toho kalendářního
a čekají nás svátky jara Velikonoce, které jsou nejdůležitějšími církevními svátky, kterým předchází 40 denní půst. Čekají
nás také krásné výlety do přírody plné jarního kvítí. Měsíc
duben má příznačné jméno podle kvetoucích dubů.

Vážení spoluobčané,
na základě Vašich dotazů ve věci odstranění nevhodných dřevin
v blízkosti Úřadu práce sdělujeme následující: Městský úřad Toužim,
oddělení životního prostředí, vydalo dne 28.2.2013 právoplatné
rozhodnutí o povolení ke kácení 6 ks dřevin na pozemcích
p.č. 219/58, 3018/3 a 196/1, vlastník Město Toužim. Jeden
z podstatných důvodů vydání povolení ke kácení je již v minulosti
zvolené nevhodné stanoviště s omezeným prostorem pro dřeviny,
jenž se zařazují mezi středně vysoké až vysoké, tedy dorůstající až
cca 35 m. Pracující kořenový systém u smrků ztepilých zcela zdeformoval chodník sousedící s frekventovanou pozemní komunikací
směřující k institutu Úřad práce v Toužimi. Jelikož se jedná o systém
plochý a mělký, bez hlavního kořene, nelze skutečně v tomto případě
zaručit provozní bezpečnost jedince a jeho stabilitu. Růstová reakce
ostatních stromů byla silně ovlivněna vnitrodruhovou konkurencí
a postavením v prostoru, kdy u potlačených jedinců lze očekávat
následnou růstovou odezvu na nepříznivé podmínky. Věřte, že
i zdravotních stav dřevin byl ve výrazně zhoršeném stavu
se souběhem několika druhů defektů - jeřáby hnilobou u paty kmene,
lípa srdčitá se stagnací růstu s viditelných prosycháním koruny na
periferních oblastech.
V perspektivě funkčního setrvání nebylo možné vidět kladné
hledisko, jelikož i strom sám o sobě potřebuje pro svůj vzrůst a prosperitu vhodné místo v rámci respektování biologických potřeb.
Závěrem je tedy nutné zmínit skutečnost, že smyslem kácení na
městských pozemcích je odstranit dřeviny ohrožující nejen
bezpečnost objektů a zdraví občanů, ale i přestárlé, poškozené,
nevhodně vysazené či napadené houbovými chorobami nebo dřevokazným hmyzem. Dosavadní zeleň bude nahrazena malokorunným
kultivarem, jehož cílená výška bude dosahovat vhodných rozměrů
a následně dojde k ucelení již v minulosti zvolené náhradní výsadby
v intravilánu města.
MěÚ Toužim - K.Michalová

w
w
w
w
w

Mokrý duben věští úrodu, suchý předvídá nehodu.
Jasné počasí o Velikonocích - nastane léto o letnicích.
Na Velikonoce jasno - bude laciné máslo.
Prší-li do Božího hrobu, bude žíznivý rok.
Hezky-li na Boží hod velikonoční,
s prací na poli zčerstva počni.
w Pak- lij mokrý a zimavý duben, úroda na víno.
w Mokrý duben - hojnost ovoce.
w Je-li v dubnu teplý déš, hojné požehnání jest.
w Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
w Duben hojný vodou - říjen vínem.
w Když do stodoly dubnový vítr fučí, po žních díru nenajdete.
w Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
w Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
w Před svatým Jiřím sucho, po něm mokro.
w Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
w Jiří a Marek - mrazem nás zalek.
w Svatý Jiří a Marek přináší hospodářům mnohou zlobu.
Jaroslav Hráský

PODĚKOVÁNÍ

V nouzi poznáš přítele
Rád bych touto cestou poděkoval manželům Hudečkovým za
obětavou, láskyplnou, takřka rodičovskou péči v mé tíživé
životní situaci a také panu Zdeňkovi Brunclíkovi za bleskovou
a nezištnou pomoc s porouchaným vozidlem.
Díky vám za vše, přátelé. Bůh vám žehnej.
Bohuslav Prchal

Kdo poskytne domov hodnému dvouletému kříženci
Německého ovčáka s Leongergerem?
Vzhledem černý dlouhosrstý ovčák, povahově však
klidný protějšek. Pes má základní výcvik, je klidný,
miluje pochody a vodu, je však i znamenitý hlídač.
Z důvodu stěhování do panelákového bytu hledáme
pro tohoto krasavce nový domov, nejlépe u lidí s
domkem a zahrádkou. Určitě se vám odmění svou
náklonností. Volejte prosím 607 437 802.
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Za sedm let získala Toužim
44 a půl milionu korun z
dotací
Od roku 2006 zrealizovalo město Toužim desítky drobných i větších projektů pomocí peněz z různých
dotačních programů, Karlovarského kraje nebo Místní
akční skupiny Vladař. Nejvíce financí putovalo na
záchranu chátrajícího bývalého pivovaru a nezanedbatelná částka pomohla také obnově místního kostela.
Dostalo se také na toužimské místní části. Jen namátkou:
v roce 2007 se opravila střecha a fasáda kapličky
v Kojšovicích a Lachovicích, v roce 2009 zase peníze
směřovaly na opravu komunikace v Dobré Vodě a na
opravu čekárny v Kosmové.
V období 2006 - 2012 bylo v celém areálu pivovaru
proinvestováno celkem 15.056.000,- Kč, z toho bylo
11.840.000,- Kč dotací a 3.227.000,- Kč z městského
rozpočtu. Za tuto nemalou sumu bylo provedeno
zastřešení celého pivovaru, oprava kleneb, výměna
poškozených dřevěných konstrukcí krovu, oprava
stropů, podlah, gotických kleneb, sklepa, vstupu do 1.
patra v levém křídle budovy, rekonstrukce podlah
a stropu hvozdu, doplnění schodiště hvozdu, výroba
a osazení části oken a provedena fasáda v části objektu. I pro tento rok má město vyčleněno v rozpočtu
400.000,- Kč na pokračování v rekonstrukci, částka
dotace není zatím známa.
Druhým objektem, který se každý rok rekonstruuje je
Kostel Narození Panny Marie. Zde město čerpá dotace
z programu Regenerace městské památkové zóny.
V období 2008 - 2012 byly provedeny opravy a rekonstrukce celkem za 1.559.000,- Kč, z toho byly dotace
1.097.000,- Kč, podíl města 328.000,- Kč a 134.000,Kč podíl církve. Za zmínku zde stojí oprava kapličky
v areálu kostela, dokončení výměny střešního pláště,
opravy fasády na průčelí a boční stěně kostela a oprava a pozlacení hrotnice kostelní věže.
Třetí památkou, na kterou
město
získává
dotace
pravidelně od roku 2010 je
areál toužimského zámku. Za
poslední tři roky město
obdrželo dotaci od Krajského
úřadu Karlovarského kraje
celkem ve výši 990.000,- Kč
a samo přispělo z rozpočtu
částkou 1.042.000,- Kč.
Z těchto peněz byly zpracovány podklady pro budoucí
projektovou dokumentaci za
600.000,- Kč a za zbylých
1.432.000,- Kč byl sejmut,
restaurován a uložen malovaný záklopový strop ze
zámku,
byly
opraveny
degradované zdi a byly
osazeny nové okapy a svody
včetně odvodu dešové vody
mimo objekt zámku.
Kateřina Kolářová
Robert Hrůza,
radní města Toužim
pokračování na straně 14
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Získané dotace a spolufinancování města Toužim od roku 2006 do roku 2012
Dotace
Spolufinancování
Program na záchranu architektonického dědictví
11 840 tis. Kč
3 227 tis. Kč
r. 2006 - zastřešení bývalého pivovaru v areálu zámku
r. 2007 - oprava kleneb bývalého pivovaru v areálu zámku
r. 2008 - výměna poškozených dřevěných konstrukcí krovu bývalého pivovaru v areálu zámku
r. 2009 - oprava kleneb a dřevěných konstrukcí v levém křídle bývalého pivovaru v areálu zámku
r. 2010 - oprava stropů, podlah, gotických kleneb a sklepa a vstupu do 1. p.p. v levém křídle budovy bývalého pivovaru
r. 2011 - rekonstrukce podlah a stropu hvozdu, doplnění schodiště, osazení části výplní otvorů, pravy kleneb bývalého pivovaru
r. 2012 - výroba a osazení části oken, fasáda části objektu bývalého pivovaru
ROP Severozápad
r. 2009 - rekonstrukce veřejných prostranství

5 960 tis. Kč

515 tis. Kč

Regenerace městské památkové zóny
1 697 tis. Kč
1 067 tis. Kč
r. 2006 - obnova střešní krytiny na bývalé radnici
r. 2008 - oprava kapličky v areálu kostela v Toužimi
r. 2009 - dokončení výměny střešního pláště kostela v Toužimi
r. 2010 - oprava fasády a části průčelí kostela v Toužimi
r. 2011 - oprava druhé části fasády průčelí kostela Narození Panny Marie v Toužimi, oprava hrotnice kostelní věže včetně pozlacení
r. 2012 - oprava degradované zdi, doplnění okapových prvků a odvod dešové vody mimo objekt toužimského zámku
r. 2012 - oprava třetí části fasády, průčelí a boční stěny kostela v Toužimi
MAS Vladař
5 047 tis. Kč
1 046 tis. Kč
r. 2009 - oprava komunikace v Dobré Vodě, oprava místních komunikací v Toužimi, čekárna v Kosmové
r. 2010 - restaurování Mariánského sloupu - kompletní restaurování soch včetně centrálního sloupu a plotu včetně podezdívky
r. 2010 - oprava cesty ke kapličce v Lachovicích a úprava okolí kaple
r. 2010 - doplnění systému vytápění v Sokolovně, vybavení Sálu Sokolovny stoly a židlemi a zateplení kabin na hřišti včetně
výměny oken a dveří
r. 2010 - dětské hřiště v Třebouni a oprava části komunikace na Krásný Hrad
r. 2012 - vybudování nového dětského hřiště včetně umělého povrchu na Hájence
Regenerace panelových sídliš
r. 2006 - rekonstrukce chodníků na Sídlišti

2 100 tis. Kč

750 tis. Kč

Regenerace vesnické památkové zóny
r. 2007 - oprava střechy a fasády kapličky v Kojšovicích

80 tis. Kč

106 tis. Kč

Krajský úřad Karlovarského kraje
1 060 tis. Kč
2 890 tis. Kč
r. 2006 - oprava střechy a fasády kapličky sv. Anny
r. 2007 - oprava vnější fasády kapličky v Lachovicích
r. 2008 - vydání obrázkové brožury k 540. výročí založení města Toužim
r. 2010 - zpracování podkladů pro budoucí projektovou dokumentaci k toužimskému zámku
r. 2011 - sejmutí, restaurování a uložení malovaného záklopového stropu z toužimského zámku
r. 2012 - oprava zřícených částí městských hradeb
SFŽP
12 760 tis. Kč
11 690 tis. Kč
r. 2008 - zateplení fasády a výměna oken v budovách areálu Mateřské školy Toužim a Základní školy Toužim
Ministerstvo pro místní rozvoj
r. 2011 - výstavba domu s pečovatelskými byty v Toužimi

4 000 tis. Kč

4 744 tis. Kč

Celkem

44 544 tis. Kč

26 035 tis. Kč
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SPORT

TJ SOKOL TOUŽIM
- ODDÍL BASKETBALU
Nejmladší minižáci U11

Basketbalový turnaj nejmladších U11
V sobotu 23. 2. 2013 proběhl v toužimské sportovní hale
turnaj našich nejmladších basketbalistek a basketbalistů
vedených trenérkou paní Fialovou.
Za nevlídného zimního počasí naštěstí dorazila všechna
družstva soutěže. Naše družstvo mělo po celý den velkou podporu rodičů i prarodičů a před zaplněnou sportovní halou
v každém zápase bojovalo ze všech sil o každý balón. I přes
dvě prohry na tomto turnaji se za své výkony nemusí stydět
a i nadále se v celkové tabulce drží na 2.místě. Naší nejlepší
střelkyní byla Lucie Velhartická s počtem 8 bodů.
Celý turnaj nám svou hudbou i slovem zpříjemnil pan Herold.
Na konci turnaje každé družstvo obdrželo sladkou odměnu
a sošku s motivem basketbalisty a každý hráč medaili.
Všechny medaile vyrobila
děvčata na keramickém
kroužku. Trenéři jednotlivých
družstev vybrali nejužitečnější
hráčku turnaje a to Vanessu
Vopičkovou
z TJ Tatran
Kraslice.
Naše družstvo v této sezóně
čekají zbývající dva turnaje
a to 24.3. 2013 v Kraslicích
a 27.4. 2013 v Sokolově,
popřejme jim hodně košů
a zápasy bez zranění.
Romana Šambergerová

V letošní sezóně 2012/2013 vstoupil do soutěže i náš nejmladší oddíl hráček a hráčů basketbalu.
Soutěž v jejich kategorii probíhá turnajově. Každý turnaj čítá
deset utkání - každý s každým, hrají v něm hráčky a hráči
ročníku narození 2001 a mladší, hraje se na minikoše
s míčem č.5 a hrací doba utkání je 2 x 6 minut čistého času.
Děvčata a chlapci se scházejí na trénincích dvakrát týdně
v toužimské sportovní hale a jejich trenérkou je paní Hana
Fialová.

1. kolo 17.11.2012 v Karlových Varech
BSK Tatran Kraslice - TJ Sokol Toužim
TJ Sokol Toužim - BK Loko K.Vary
BK Sokolov - TJ Sokol Toužim
TJ Sokol Toužim - BCM Sokolov

2:18
22:20
27:8
25:2

2. kolo 12.1.2013 v Sokolově
TJ Sokol Toužim - BK Loko K.Vary
TJ Sokol Toužim - BK Sokolov
BCM Sokolov - TJ Sokol Toužim
BSK Tatran Kraslice - TJ Sokol Toužim

12:2
6:9
6:12
10:17

3. kolo 23.2.2013 v Toužimi
BSK Tatran Kraslice - TJ Sokol Toužim
BCM Sokolov - TJ Sokol Toužim
TJ Sokol Toužim - BK Sokolov
TJ Sokol Toužim - BK Loko K.Vary

Nejužitečnějčí hráčka turnaje Vanessa Vopičková-TJ Tatran Kraslice

Tabulka
1. BK Sokolov
12
2. TJ Sokol Toužim
12
3. BK Lokomotiva K.Vary 12
4. BCM Sokolov
12
5. BSK Tatran Kraslice 12

9:15
16:18
5:30
8:23

12 0
8 4
5 7
3 9
2 10

277:100
166:156
186:169
115:216
129:232

24
20
17
15
14

Pronajmu byt 1 + 1 v osobním
vlastnictví.
Byt se nachází v Krásném Údolí
a je po celkové rekonstrukci.
Cena dohodou.
V případě zájmu volejte
607 567 810.
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