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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

JARNÍ POHLEDY

od 6. března do 15. dubna probíhalo v Toužimi dotazníkové
šetření, ve kterém jsme chtěli zjistit, jak vás baví kulturní
program a jak dobře jste informováni o dění ve městě.
Odpovědí jsme dostali od 101 lidí, což je zhruba 1% obyvatel.
S ohledem na běžně známý fakt, kdy je potřeba alespoň 10%
vzorku respondentů pro relevantnost informací takto
získaných, je více než nutné brát výsledky dotazníkového
šetření s velkou rezervou a spíše než jako obraz skutečnosti,
jako inspiraci pro další práci. Ve vašich odpovědích jsme se
například dozvěděli, že byste rádi viděli více akcí pro dospělé
a naopak pro děti, které ještě nechodí do školy.
Kompletní statistiky budou k nahlédnutí na facebookových
stránkách Toužimských novin a na webových stránkách
města. V papírové podobě budou k dispozici také
v Infocentru. Berte je ale, prosím, opravdu s nadhledem.
Přeze všechno vám velmi děkujeme za účast, protože mnohé
náměty jsou velmi inspirativní a pomohou nám pro vás
vytvářet ještě lepší program.
Na závěr pro vás máme drobný vzkaz: cukrárna, která sídlí
naproti Infocentru v budově staré radnice, je navzdory rekonstrukci náměstí stále otevřená a protože už se zima přelomila v jaro (nebo snad i přímo léto), zahájila prodej kopečkové
zmrzliny.
Kateřina Kolářová
šéfredaktorka Toužimských novin

Dubnový výlet za humna do Chudenic a na Koloveč.

TOUŽIMSKÉ NÁMĚSTÍ

Regenerace náměstí duben - květen
2013

Dubnový pohled na rekonstruované náměstí.
kanalizace byly napojeny odbočky pro nové uliční vpusti. Byly
provedeny kamerové a tlakové zkoušky na páteřních dešových
kanalizacích. Následně na tyto zkoušky navázalo tlakové
čištění původní splaškové kanalizace a její kamerové
prověření. Bohužel zmapování stávajícího stavu kanalizace
ukázalo nutnost opravy, která bude řešena opravou
v otevřeném výkopu, nebo vyvložkováním stávajících trub.
Oprava výkopem bude probíhat v ulici Kostelní, v křižovatce
ulic Kostelní a Pivovarská a v Radniční. Tyto práce budou realizovány v polovině dubna. Oprava vyvložkováním stávajícího
potrubí bude probíhat ve spojovací ulici kolem bývalého
Motorestu. Tyto práce budou realizovány koncem měsíce května.
Již započali práce na připojování dešových svodů k jednotlivým nemovitostem.
První napojování objektů je od pošty. Po napojení svodů
z objektů v linii od pošty budou následně realizována napojení
v ul. Družstevní a Petra Bezruče.
pokračování na straně 2

Harmonogram prací při rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad
se změnil ve prospěch obyvatel města. Nepohodlná situace,
ve které se vlivem rekonstrukce nacházíme, by tak měla
skončit už na konci letošního roku. V souvislosti s urychlením
prací je ale také nutné přehodnotit původní plán financování lidově řečeno, bude s největší pravděpodobností potřeba
zaplatit celou částku za rekonstrukci dříve, že se původně
plánovalo. Město Toužim v současné době zjišuje, jaké jsou
podmínky úvěru na doplacení rekonstrukce. Jde o částku zhruba 20 milionů korun. V této chvíli jde skutečně jen o zjišování
podmínek a možností. Případný úvěr, budou-li podmínky pro
město příznivé, bude schvalovat zastupitelstvo v řádném termínu, tedy v polovině června.
Práce na dešové kanalizaci byly dokončeny ve spojnici kolem
bývalého Motorestu na Plzeňskou ulici, v Radniční ulici a podél
knihovny ve směru od restaurace Vladař. Na tyto hlavní trasy
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Regenerace náměstí duben - květen
Stávající asfaltový kryt v dolní části směrem od pošty nahoru
byl sejmut a bylo provedeno odtěžení původních podkladů
a zeminy. Dále je provedeno odtěžení krytu v ulici Sídliště
a Družstevní. Sejmutý asfalt je z části deponován u Pivovaru
a z části u bývalé kotelny, kdy bude po sejmutí celého krytu
následně rozdrcen a dále použit např. na opravy cest. Pro
vstup do domů a obchodů byly instalovány přístupové lávky.
Byly provedeny práce na podstavci pro sochu Jiřího
z Poděbrad, která je nyní ve fázi hliněné formy použité pro odlití.
Nepřehlédnutelné jsou práce na realizaci nového podloží pod
dlažbu v prostoru před poštou. V této fázi výkopových prací
bylo nutné snížit vedení stávajícího plynovodu a místní provoz
VaK provádí výměnu vodovodních přípojek a výměnu hlavního
řadu, kdy do stávajícího litinového potrubí nasouvají nové
z PE. Za stávající komplikace a ztížený průchod se tímto
omlouváme, ale udělat se to musí. Výměna podloží s následným postupným hutněním nových vrstev nelze ničím nahradit
a je to nezbytným technologickým krokem.
Dále ohledně technické infrastruktury proběhla úprava výšky
kabelu VN. V ulici Petra Bezruče bylo provedeno sejmutí
pochozí vrstvy.
Všechny předpokládané práce psané v TN 3/2013 na měsíc
březen byly splněny.

ROZHOVOR

Jarní vánek v Sokolovně:
zahrádka, hřiště, chutné pivo
Už tři čtvrtě roku má toužimská sokolovna nového nájemce,
má za sebou několik více či méně vydařených koncertů. Spolu
s jarem, na které jsme všichni nedočkavě čekali, chystá také
Tomáš Havel několik novinek. A ne jen tak ledasjakých.
Když už je řeč o jaru, které je v posledních týdnech velkým
tématem, jak se projeví na Sokolovně?
U nás v Sokolovně se s nástupem jara dočkají lidé jen toho
nejpříjemnějšího. V měsíci květnu chceme nainstalovat před
hospodou zahrádku, aby si naši hosté mohli užívat sluníčka
při obědové pauze nebo po práci. Rádi bychom také zavedli
chutnou a voňavou tradici pátečních grilovaček. Takže přes
léto, pokud nebude koncert či doskotéka, budeme nabízet
dobře naložené maso čerstvě připravené na grillu.

Výhled na měsíc květen:
Budou dokončeny práce na dešové kanalizaci v Bezručově
a Kostelní ulici, čímž by etapa dešové kanalizace byla v podstatě hotova a bude zbývat napojení dešových svodů, které
bude prováděno v pořadí: ul. Družstevní, ul. Kostelní, ul. Petra
Bezruče, ul. Radniční. Vzhledem ke stavu vodovodních řadů
budou veškeré staré litinové rozvody vody souběžně se
stavbou vyměněny. Výměnu budou provádět Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. Provozní středisko Toužim. V ulici
Petra Bezruče bude provedeno snížení stávajících přípojek
plynu. V prostoru před poštou na ploše, kde jsou nyní sejmuté
původní konstrukční vrstvy, bude probíhat osazování obrub na
rozhraní mezi chodníkem a komunikací. Prioritou pro stavbaře
je zrealizovat pochozí chodník podél objektů, kde je pošta,
řeznictví, potraviny atd. tak, aby se pro místní občany zlepšil
přístup do těchto prostor. Průběžně se budou realizovat nové
konstrukční vrstvy s dosypáním štěrku v celé ploše před poštou. Vlastní provádění kamenických prací - zádlažby, bude
realizováno na chodníku od prostoru pošty nahoru, kde je
plánována řádková skladba kostky o velikosti 50 x 50.
V návaznosti na provedené obruby od pošty budou realizovány
kamenné lemy komunikací v ul. Sídliště - po křižovatku
s hlavní silnicí a v ul. Družstevní, také po křižovatku s hlavní
silnicí. V předstihu nových skladeb konstrukcí se provádí
trubkování pro nové veřejné osvětlení a kamerový systém.
Rozvody včetně patic pro stožáry lamp jsou provedeny
v ul. Družstevní a před poštou, v měsíci květnu budou provedeny v ul. Petra Bezruče a podél hlavní komunikace protínající
napříč celé náměstí.

Posedět před Sokolovnou u piva ale nebude to jediné,
co z venkovních aktivit nabídnete.
To je pravda, další výraznou novinkou je hřiště, které je hned
vedle Sokolovny. V dubnu jsme se s městem Toužim dohodli
na spolupráci při jeho úklidu a regeneraci. Počítáme s tím, že
do konce května bude zavezené novým pískem, vyčištěné
a připravené pro míčové hry. Naše restaurace bude plnit do
určité míry funkci správce, takže u nás bude k zapůjčení
například sí. Věříme, že se nám spolu s místními lidmi podaří
udržet hřiště v dobrém stavu k radosti nás všech.
A do třetice všeho dobrého, chystají se nějaké změny
v repertoáru točených nápojů?
Ukázalo se, že zdejším nejoblíbenějším pivem je Gambrinus
v celé škále jeho bohaté nabídky. Proto jsme se rozhodli
upustit od experimetu s pivem Pardál a vyměnit jej za tradiční
desetistupňový a oblíbený jedenáctistupňový Gambrinus.
A aby byla naše nabídka kompletní a zajímavější, zařadíme do
výčepu také jeden speciál a to nepasterizované pivo.
Abychom uspokojili všechny mlsné pivaře, budeme zásobení
také lahvovým Prazdrojem a připravená také budou ovocná
piva, která plzeňský prazdroj vyrábí.
Nabízí se otázka, co budou návštěvníci Sokolovny pivem
zapíjet?
V nabídce jídel chystáme také zajímavou novinku. K poledním
obědovým menu připojíme stálou nabídku jídel vhodných
právě k pivu. Půjde například o salám s cibulí, sekanou nebo
kotletu. Přesnou nabídku si ale nechám pro sebe, to uvidí a
ochutná každý, kdo k nám přijde.

Jiří Kokeš, stavební technik MěÚ Toužim

Kateřina Kolářová
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KULTURA

Z jednání Rady města Toužim

PROGRAM NA KVĚTEN 2013

Rada schválila poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2013
jednotce Sboru dobrovolných hasičů Toužim ve výši 15 000,- Kč
a osadnímu výboru Třebouň ve výši 10 000,- Kč.
Rada schválila přidělení uvolněného bytu v DPS pí Křížové s platností
od 01.04.2013.
Rada schválila zrušení výběrového řízení na pracovní pozici vedoucí
příspěvkových organizací Bytové hospodářství města Toužim
a Teplárenství města Toužim.
Rada schválila prodloužení dešové kanalizace v Kostelní ulici
v Toužimi v délce cca 15 bm k odvedení dešové vody z objektu
kostela Narození Panny Marie.
Rada vzala na vědomí žádost obcí Otročín a Útvina o podporu jejich
negativního stanoviska
a připomínek k záměru výstavby VTE
Krásné Údolí s tím, že potvrdila původní souhlasná stanoviska
města a městského úřadu a k dalším připomínkám a názorům se
nebude vyjadřovat.
Rada vzala výsledek šetření stížnosti na komunikaci ZŠ Toužim se
zákonnými zástupci žáků na vědomí a konstatovala, že přijatá
opatření k nápravě, stanovená ředitelkou ZŠ Toužim, jsou
dostatečná.
Rada vzala na vědomí žádost nájemce restaurace v Sokolovně
o pomoc při úpravě hřiště u Sokolovny s tím, že v letošním roce lze
počítat pouze s dodáním písku na hřiště, opravou laviček
a sundáním pletiva v části mezi hřištěm a Sokolovnou, případně
nátěry kovových konstrukcí.
Rada schválila uspořádání cyklických pouličních sbírek použitých
oděvů a textilu společností FH TESSO sp.j. Gdynia
Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3 500,- Kč občanskému sdružení Český tým transplantovaných.
Rada schválila poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2013 Sdružení
Linka bezpečí ve výši 2 100,- Kč.
Rada schválila k zajištění větší bezpečnosti dětí u autobusové
zastávky před internátem učiliště v Toužimi projednat s dopravci
ponechání této zastávky pouze jako výstupní a nástup přesunout na
autobusové nádraží, s uplatněním změny od nového jízdního řádu.
Rada schválila přidělení uvolněného bytu v DPS pí Žofajové
s platností od 01.05.2013.
Rada schválila uzavření Mateřské školy Toužim v době letních prázdnin od 15.07. do 16.08.2013.
Rada schválila zveřejnění inzerátu na obsazení pracovní pozice
příprava a úklid sálu Sokolovny, na pořádané akce, v Toužimských
novinách, www stránkách města a formou SMS zprávy.
Za MěÚ Toužim Ing. Jan Šimonovský

VÝSTAVY: UČÍME SE PRO ŽIVOT
Projektové a výtvarné práce žáků 1.stupně a školní družiny.
EMOCIONÁLNÍ NÁVALY A VÝLEVY
Romatická májová výstava západočské novinářky, divadelní herečky
a svobodomyslné kreslířky Ley Bělinové
pá 3.5. 19.00 hod. KINOKAVÁRNA
Promítání snímku HLAD při kávě nebo čaji.

ne 5.5.

11.00 hod. MILITARY CONVOY

Příjezd osvoboditelské armády. Dechová hudba ZUŠ Toužim.
Náměstí Jiřího z Poděbrad

ne 5.5.

18.00 hod. PÍSEŇ O VIKTORCE

Divadelní představení D3 spojené se slavnostním otevřením
Podzámecké stezky. Představení se odehraje Na skalce za
Karasákem. Sraz účastníků první prcházky touto naučnou stezkou je
v 17.00 hodin u zámku.
Podzámecká stezka

st 8.5.

10.30 hod. VRCHOLY TOUŽIMSKA

Výprava po okolních kopcích. Výstup na Homolku. Odjezd v 10.45 do
Brložce.
čt 9.5. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Květinový zápich se srdíčkem. Vstupné 20,- Kč.
pá 10.5. 19.00 hod. MÁJOVÁ KINOKAVÁRNA
Promítání filmu Láska mezi kapkami deště při kávě nebo čaji.

st 15.5. 19.00 hod. SUDETY - ODSUN NEBO VYHNÁNÍ
Pokračování cyklu Jiřího Kapra o česko-německé otázce.
pá 17.5. 19.00 hod. MÁJOVÁ KINOKAVÁRNA
Promítání filmu Lásky jedné plavovlásky při kávě nebo čaji.
so 18.5. 10.30 hod. VRCHOLY TOUŽIMSKA
Výprava na Třebouňský vrch a Prachometský kopec.

ne 19.5. 12.00 hod. VÝLET ZA HUMNA - BEČOV
Tentokrát zámek, ale ve větší míře neprobádaný hrad a botanická
zahrada v Bečově. Autobus + vstupy s průvodci 150,- Kč.
Návrat kolem 19.00 hodiny.
čt 23.5. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Skleněný svícen se srdíčky. Vstupné 20,- Kč.
čt 23.5. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB
pá 24.5. 22.00 hod. NOC KOSTELŮ
Promítání filmu NOC NA KARLŠTEJNĚ v kostele sv. Blažeje u
Branišova.
pá 24.5. 19.30 hod. MASTER & PANDEMIA + CONTAMINANT
Pořádá Tomiomusic - Tomáš Havel. Vstupné 200,- Kč.
Předprodej vstupenek zajišuje také Infocentrum Toužim.
Sokolovna Toužim

Autoservisy Toužim a okolí

út 28. 5. 17.00 hod. ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání seniorů při hudbě. Duo Anna Volínová a Václav
Žákovec.
Sokolovna
čt 30.5. 9.00 hod. DĚTSKÝ DEN - MŠ
Dopoledne plné soutěží a překvapení a odměn pro děti z mateřských
škol. Připravují žáci 9. tříd ZŠ a Infocentrum Toužim. Veřejnost vítána. Zdarma.
Podzámecká stezka
pá 31.5. 9.00 hod. DĚTSKÝ DEN - ZŠ
Dopoledne plné soutěží a překvapení a odměn pro děti ze základních
škol. Připravují žáci 9. tříd ZŠ a Infocentrum Toužim. Veřejnost vítána. Zdarma.
Podzámecká stezka
pá 31.5. 19.00 hod. MÁJOVÁ KINOKAVÁRNA
Promítání filmu Casablanca při kávě nebo čaji.
Pokud není uvedeno jinak - akce se konají v Infocentru.

KOŠLER JIŘÍ - Autoservis
Malé Náměstí 432,
36401
Toužim (v objektu bývalé Trioly)
Tel.: 602 130 366
e-mail: kosler@seznam.cz
Provozní doba:
Pondělí až pátek: 8.00 - 17.00
Sobota a neděle: dle předchozí
domluvy
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FORD FIŠER - Autosprint Max
Plzeňská 576 , 364 01 Toužim
Tel.: 602 352 588, 353 312 935
e-mail: fiser@fordfiser.cz
Provozní doba:
Pondělí až pátek: 7.00 - 17.00
Sobota: 8.00 - 12.00
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KRÁTCE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Knižní novinky
na měsíc květen 2013

Výlet za humna - Koloveč, Hrad Roupov, Rozhledna Bolfánek,
Chudenice
V sobotu 13. 4. 2013 jsme si opět účastnili výletu za humna,
tentokrát do okresu Klatovy. Nejdříve jsme se shromáždili
v kulturním domě v Kolovči, vypili kávu a poté navštívili
kolovečské Muzeum techniky a řemesel, kde se nám moc líbily všechny zde vystavené exponáty. Pak jsme vyšlapali k rozhledně Bolfánek. Chudenický zámek byl bohužel zavřený.
Poslední návštěva byla na zřícenině hradu Roupov. Poté jsme
jeli domů. Výlet byl pěkný a vyšlo nám i počasí. Už te se
těšíme na další výlet za humna pořádaný Infocentrem. Tímto
děkujeme Jiřímu Schierlovi a Bohoušovi Prchalovi za hezký
sobotní den.
Dagmar Procházková

Pro muže
Bradley James
Kessler Leo
Scott Manda
Detektivky
Cimický Jan
Štambera Tomáš
Kolaříková Hana
Soukal Rudolf
Pospíšilová Jarmila
Jansa Pavel
Černucká Veronika
Brožíková Helena
Příliš snadná vražda
Pro ženy
Veselá Kateřina
Ondriová Ivana
Lowell Elizabeth
Feehan Christine
Feehan Christine
Coulter Catherine
Quick Amanda
Quick Amanda
Marinovová Zita

KOUPÍM RESTITUČNÍ NÁROKY
za nadprůměrné ceny
607 121 161

Vosseler Nicole
Körnerová Hana Marie
Jakoubková Alena
Životopisy
Košálová Michaela

-

Flyboys
Oheň na západě
Křišálová lebka

-

Testament hraběnky
Zítra večer vyjde slunce
Tma před úsvitem
Pátým tahem mat
Kejklíř, smrt a blázen
Stařec a mord
Noc, kdy jsem měla zemřít
Mizivá šance

-

Tvá, navždy Tvá …
Nevinné šílenství
Zimní žár
Zimní soumrak
Nebezpečné proudy
Čarodějova dcera
Až na dno
Počestné lži
Tak ty už to máš,
holčičko, spočítaný!
Hnězdy nad Zanzibarem
Stanice odložených lásek
Starým láskám nevolej

-

Na a Konvalinková

Velmi si vážíme spolupráce pracovnic knihovny s redakcí
Toužimských novin. Děkujeme Lucii Jankuliakové a Lence
Košlerové
JAROSLAV KOŠŤÁL - Opravy a údržba vozů, Provozní doba:
lakování karoserií
Pondělí až pátek: 800 - 17.00
Žlutická 431, 364 01 Toužim
Sobota: 9.00 - 11.00
Tel.: 353 312 165
Neděle: zavřeno
email: kostal@mbox.apsa.cz
JOSEF MRHAL - autoklempířství
Provozní doba:
Vodní 280, 364 01 Toužim
Tel.: 353 312 655
Pondělí až pátek: 7.30 - 17.00
Sobota a neděle: zavřeno
Provozní doba:
Provozní doba:
CARRYGOODS. s.r.o. - pneuservis
Pondělí až pátek: 8.00 - 12.00 / 13.00 Pondělí až pátek: 7.00 - 11.30 / 12.00 - Plzeňská 388, 364 01 Toužim (areál OZAP) 18.00
Sobota: 9.00 - 12.00
15.30
Tel.: 602 427 442
Sobota: 8.00 - 12.00
email: prasil@carrygoods.eu
Neděle: zavřeno
AUTOMEGA - Autoservis a ND - LPG
Plzeňská 344, 36401 Toužim (kancelář firmy)
Tel.:602 476 901, 353 312 596
IVO HUSINECKÝ - Opravy osobních a
dodávkových automobilů
Žlutická , 36401 Toužim
Tel.: 606 406 434 (vedoucí autoservisu) ,
606 860 794 (vedoucí prodejny)
e-mail: husinecky@volny.cz
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TOUŽIMSKÁ NOSTALGIE - díl V.
Výňatek z kroniky, jak ji psal v letech minulých pan Albín
Chládek:
První zástavní majitel Toužimi
Jan z Vřesovic byl skutečným, velkým utrakvistou (kališníkem)
a tím horlivým přítelem krále Jiřího z Poděbrad a nepřítelem
okolo urozených rytířů, zvláště ale tehdejšího mocného
Jindřicha Plavenského. Jan dal probořství opět upevniti a hrad
zříditi do původního stavu. Z toho dnešní slavný hrad-zámek,
zvaný Janův.
Ze základů starých staveb byl vystaven pevný dům, obklopený
dvorem jako vysoký hrad. Jan dal mu také svoje jméno.
Tento hrad Toužim byl výchozím bodem pro četná husitská
tažení. Aby nebezpečné husitské hnízdo bylo konečně
odstraněno, nastal rozbroj v městě Útvině, které stálo věrně
na straně Jana, tedy na straně utrakvistů a katolíky, tedy
Němci bylo město Útvina zapáleno. Uprchlí útvinští obyvatelé
prosili svého pána Jana o podání prosby králi Jiřímu
z Poděbrad, aby se mohli usídlit pod jeho ochranu v blízkosti
hrad Toužim.
Dne 8.7. 1469 došel z Prahy výnos, jímž se útvinským
občanům dává povolení usídlit se kolem hradu Toužimi
akromě toho, vracejí se jim veškerá práva svobody, kterých
dříve užívali.

Druhý zástavní majitel města Toužimi
Vévodové plavenští - tento rod pocházel z Bavor a obdržel
koncem 14. století
značných majetků v Čechách, jako například: panství Bochov,
Andělskou Horu, Bečov (1407 - 1495), Andělský hrad,
Žlutice, Kynžvart a jiné.
Plavenští byli tenkrát hlavními mocenskými pány v Čechách a
přeložili svá sídla téměř do celých Čech. Jim děkovali Němci,
že město Toužim a široké okolí bylo zgermanizováno.
Počítá se, že toužimské panství přešlo již před rokem 1488
do majetku Jindřicha III.-Plavenského. Právoplatným
majitelem byl však ještě stále milevský klášter.
Právoplatná koupě toužimského panství byla uskutečněna
teprve v roce 1536 v testamentu Jindřicha III. ze dne 27.2.
1515, jakožto zůstavního majitele města Toužimi,
Andělského hradu a Tvrdého Kamene.
Zpracovala Lenka Hudečková

STANISLAV HUBÁČEK - Provoz pneuservisu
nákladních i stavebních vozidel a zemědělských strojů (+ drobnější opravy vozů)
Plzeňská 383, 364 01 Toužim (areál bývalé
ČSAD)
Tel.: 602 157 259
e-mail: stanislavhubacek@seznam.cz

Provozní doba:
Tel.: 602 943 446, 602 485 119
e-mail: krejca13@seznam.cz, krejca.h@sez- Pondělí až pátek: 7.30 - 16.00
Sobota a neděle: zavřeno
nam.cz
Provozní doba:
Pondělí až pátek: 7.00 - 15.30
Sobota: 9.00 - 12,00
Neděle: zavřeno

Provozní doba:
NONSTOP po celý týden dle dohody
MILAN TOMEČEK-MITKAR f.o.
PETR KREJČA - auto a pneuservis
- Autoklempířské a karosářské práce
JAN KREJČA - zemědělské stroje, lesní a Útvina 60, 364 01 Toužim
zahradnická technika
Tel.: 353 312 783, 777 607 471
Krásné Údolí 147, 364 01
e-mail: mitkar@seznam.cz
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FRANTIŠEK FAFEK - provádíme opravy
motorových vozidel
Karlovarská 305, 36464 Bečov nad Teplou
Tel.: 602 150 468
Provozní doba:
Pondělí - pátek: 7.00 - 16.00
Sobota a neděle: dle předchozí domluvy
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Z jednání Zastupitelstva města Toužim
Zastupitelstvo schválila dodatek č. 1 zřizovací listiny
"Základní škola praktická a mateřská škola Toužim,
příspěvková organizace", kterým se mění název organizace na
"Základní škola a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace" s tím, že příspěvková organizace zajišuje činnost
těchto typů škol a zařízení:
základní škola praktická
základní škola speciální
mateřská škola
školní družina
školní jídelna - výdejna
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet města Toužim za rok
2012 a schválilo souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Toužim za rok 2012 se
závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo schválilo hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 a schválilo rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření do fondů.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek hospodaření
společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
Zastupitelstvo schválilo realizaci regenerace náměstí J.
z Poděbrad v Toužimi dle předloženého upraveného rozpočtu
v celkové výši 37 111 232,- Kč bez DPH, se zohledněním
předložených víceprací, méněprací a úspory za použití původních kostek.
Zastupitelstvo schválilo financování přípojek okapových svodů
do dešové kanalizace na náměstí majiteli nemovitostí ve výši
50 % nákladů na vybudování přípojky, která bude ve vlastnictví majitelů nemovitostí.
Zastupitelstvo schválilo využít finanční podporu z Programu
regenerace městských památkových zón v roce 2013 ve výši
200 tis. Kč takto:
na opravu fasády kostela narození Panny Marie v Toužimi
použít z programu částku 100 tis. Kč s příspěvkem města ve
výši 30 tis. Kč,
na opravu střešní konstrukce Horního hradu v areálu Zámku
v Toužimi použít z programu částku 100 tis. Kč se spoluúčastí
města ve výši 130 tis. Kč.
Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku, kterou se
zrušuje vytvořený společný školský obvod Základní školy
Toužim s městem Krásné Údolí a obcí Útvina s účinností od
01.07.2013.
Zastupitelstvo schválilo dodatek smlouvy o vytvoření
společného školského obvodu s městem Krásné Údolí a obcí
Útvina, dle kterého tyto obce nebudou městu Toužim hradit
příspěvek na neinvestiční výdaje za žáky, kteří mají trvalý
pobyt v Krásném Údolí a Útvině, s účinností od 01.01.2013
do 30.06.2013, kdy končí platnost této smlouvy.

Za MěÚ Toužim Ing. Jan Šimonovský

Město Toužim
nabízí pracovní příležitost při zajiš ování přípravy
a úklidu sálu Sokolovny na pořádané kulturní
akce. Jedná se o přípravu stolů, židlí a úklid
sálu. Nástup možný od 01.06.2013. Odměna
bude sjednána dle počtu akcí. Další informace
podá p. Dornica, vedoucí příspěvkové organizace
Bytové hospodářství města Toužim. Nabídky
předejte do podatelny Městského úřadu Toužim
nebo poštou na adresu Město Toužim, Sídliště
428, 364 01 Toužim, do 24.05.2013.

JANA MARŠOUNOVÁ - JIŘÍ FIŠER
- Opravy motorových vozidel,
nabídka
náhradních
dílů.
Diagnostika, příležitostní prodej
osobních
vozů
z
dovozu.
Poskytujeme finanční poradenství
(pojistky na auto, úvěry apod.)
Bezvěrov 50, 330 41
Tel.: 608 148 160, 776 893 911
e-mail: bmwmarsoun@seznam.cz

JOSEF MANDAUS - Čerpací stanice LPG - opravy silničních vozidel
Mlýnská 520, 364 52 Žlutice
Tel.: 608 110 505
Provozní doba:
Pondělí až pátek: 9.00 - 13.00 /
14.00 - 17.00
Sobota, neděle: zavřeno

JOSEF FIALKA - opravna a pneuservis
Na výsluní 434, 364 52 Žlutice
Provozní doba:
Tel.: 353 393 198
Pondělí až pátek: 8.00 - 17.00
Provozní doba:
Sobota: 9.00 - 13.00 (a dále dle Pondělí až pátek: 8.00 - 17.00
předchozí domluvy)
Sobota: 8.00 - 12.00
Neděle: zavřeno
Neděle: zavřeno
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Město Toužim nabízí k pronájmu
nebytové prostory na
náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 104
- jedná se o prostory umístěné ve druhém patře
vlevo, celková plocha pěti místností je 98,44 m2
+ 5 m2 (část společných prostor - chodba, WC).
INFO z INFOCENTRA

Podrobné informace poskytne
paní Alena Šnoblová, MÚ Toužim

Dvě výstavy,
které rozhoupaly Toužim

DIVADLO

V měsíci březnu proběhla v našem Infocentru výstava dětské
knihy. Navštívily nás děti nejen ze základních škol v Toužimi,
ale i z mateřské školky. Větším dětem jsme zároveň vysvětlili,
jak spojením tří resp. čtyř základních barev vznikají další
barevné odstíny.

Zažijte opravdu bláznivý den.
Infocentrum vás opět zaveze
do pražského divadla

Duben nás uvítal výstavou Pavla Černického s názvem
"Pastva pro oči". Výstava fotografií ze života Toužimi, většinu
návštěvníků přímo uchvátila. Druhá část výstavy byly včely a
jejich život očima nejen fotografa, ale i chovatele včel.
Návštěvnost lidí nejen na vernisáži, ale po celý měsíc duben
byla obrovská a Pavlu Černickému patří náš dík za zapůjčení
fotografií, které bezesporu obohatily nejen program ale
i samotný život toužimského infocentra. Prakticky každého
návštěvníka této výstavy přiměly fotografie ke vzpomínkám
a k vyprávění.
IC

Pro milovníky divadelních her jsme opět připravili výlet do
Prahy. Činohra BLÁZNIVÝ DEN ANEB FIGAROVA SVATBA je
naplánována na 12. června do Stavovského divadla. Toto
jedno z nejstarších evropských divadel, ve kterém je od roku
1783 nepřetržitý divadelní provoz si také nejprve prohlédneme. Klasická francouzská komedie nikterak nezestárla. Ve
svůj svatební den brání sluha Figaro (Richard Krajčo) svou
lásku Zuzanku (Pavla Beretová), před milostnými nároky
hraběte Almavivy (Miroslav Donutil), který chce uplatnit
právo první noci. Bavíme se Figarovým důvtipem a umem a
fandíme jeho odvaze důrazně se ptát, proč existuje vrstva vyvolených, která si nárokuje pouze výsady a výhody. Je až s
podivem, jak se více než po dvou stoletích stává i společenská rovina hry znovu aktuální. Inscenace se inspiruje nejen
Beaumarchaisovou divadelní hrou, ale i da Ponteho libretem
a hudbou božského Mozarta. Z důvodu prohlídky
Stavovského divadla je odjezd z náměstí Jiřího z Poděbrad již
ve 12.30 hodin. Vzhledem k finanční podpoře města Toužimi
je cena výletu včetně dopravy opět příznivých 500,- Kč.
Jedeme malám autobusem, neváhejte s rezervací.
IC

INZERCE V TOUŽIMSKÝCH
NOVINÁCH
Od měsíce ledna 2013 se mění ceny
inzerce v důsledku změny sazby DPH
černobílý tisk
A4 800,-Kč (968,-Kč
A5 400,-Kč (484,-Kč
A6 200,-Kč (242,-Kč
A7 100,-Kč (121,-Kč

s
s
s
s

DPH)
DPH)
DPH)
DPH)

barevný tisk
A4 1200,-Kč (1452,-Kč s DPH)
A5 600,-Kč (726,-Kč s DPH)
A6 300,-Kč (363,-Kč s DPH)
A7 150,-Kč (182,-Kč s DPH)
7
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Pěstební činnost v lesní školce.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Jarní srdíčkové dny na ZŠ Toužim.
V posledním březnovém týdnu r. 2013 se konala tradiční jarní
sbírka pro občanské sdružení Život dětem, kterou si vzal pod
patronát školní parlament.
Žákyním z 9. tříd Karin Al- Muktarové a Kristýně Kudrnové se
podařilo vybrat mezi žáky a pedagogy částku ve výši 1 100,korun.
Peníze byly složeny na účet občanského sdružení u České
spořitelny v Toužimi a poputují tam, kde je jejich nejvíce
zapotřebí - na nákup rehabilitačních a zdravotních pomůcek,
nákup invalidních
a
zdravotních
kočárků a na
pomoc
těžce
handicapovaným
dětem.
Děkujeme všem,
kteří
přispěli
zakoupením
suvenýru
na
pomoc nemocným
dětem.

V rámci projektu Škola pro život si žáci 8. a 9. ročníků vyzkoušeli
vyzvedávání
sazenic v lesní školce Toužim.
Pracovní aktivita navazovala na exkurzi ve SLŠ ve Žluticích,
kterou žáci absolvovali již prosinci r. 2012.
Na vlastní kůži jsme měli možnost si sami vyzkoušet jak
fyzicky těžká a náročná práce je v lese, od prvopočátku až po
samotné kácení stromů. Na začátku pracovní činnosti nám
vše potřebné vysvětlil pan ing. V. Šusta, seznámil nás s tím,
co pěstební činnost obnáší a poté jsme byli přiděleni
k jednotlivým pracovníkům a s nimi jsme celé dopoledne pracovali na stromkové plantáži.
Během dopoledne jsme udělali pěkný kus práce a naše
snaha byla oceněna i pochvalou od pana ing. Šusty. Všech
deset žáků si zaslouží pochvalu i za školu, nebo všichni pracovali s chutí, možná proto, že se dostali ze školy na čerstvý
vzduch a nemuseli ten den sedět v lavicích, ale nikomu se nic
nestalo a velký kus práce byl vidět za všemi, kteří se dobrovolně přihlásili na pracovní brigádu.
ZŠ Toužim - J. Váňová

Školní parlament
ZŠ Toužim

Ovoce do škol - zdravá výživa
V rámci projektu Ovoce do škol, se žáci všech ročníků účastnili a pracovali na tématu s názvem Zdravá výživa. Před zpracováním, které mohlo být formou výtvarné, literární či jiné činnosti, proběhlo povídání o tom, co vlastně znamená zdravá
výživa, co souvisí se zdravým životním stylem, jaké potraviny
jsou vhodné nebo nevhodné, jaký vliv má nezdravý životní styl
a špatná životospráva na správný a zdravý vývoj člověka.
Hovořilo se také o obezitě nebo anorexii. Žáci prvního stupně
zpracovávali téma většinou výtvarnou formou v rámci hodin
výtvarné výchovy, prvouky a přírodovědy. Výsledky své práce
vystavili na chodbách své budovy. Přiložená fotografie Vám
práce žáků přiblíží.
Lenka Matoušová učitelka ZŠ Toužim
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"UČÍME SE PRO ŽIVOT"
Pod tímto názvem se uskuteční výstava
výtvarných a projektových prací žáků
1. až 5. tříd ZŠ. SRDEČNĚ VÁS ZVEME
v období od 3. 5. 2013 do 17. 5. 2013
do INFOCENTRA města TOUŽIM.
Obrázek, básnička, nakreslená pohádka….
Věříme, že práce vytvořené našimi i Vašimi
dětmi potěší a zpříjemní dny nejkrásnějšího
měsíce jara.
Žáci a učitelky ZŠ

Právní vědomí - prevence
kriminality.
V závěru měsíce března 2013 se konala beseda pro žáky 8. tříd na téma Prevence kriminality a právní vědomí.
PhDr. Z. Papežová z okresního oddělení Policie
ČR v Karlových Varech seznámila žáky se
základními pojmy a významem slov - čin,
přečin, trestný čin, přestupek, trestní rejstřík,
morální zodpovědnost, pachatel, svědek atd.
Nejvíce ale žáky zaujala vyprávěním událostí,
které se opravdu staly a se kterými se oni sami
mohou ve svém životě setkat. Věříme, že si
žáci odnesou do života alespoň základní lidské
normy slušného chování a vzájemné pomoci v
případě potřeby či ohrožení na životě.
ZŠ Toužim - J. Váňová, Š. Vodrlintová

Plzeň - centrální město
bankéřů
V závěru měsíce dubna 2013 navštívili žáci 9.
tříd zajímavou vzdělávací interaktivní výstavu,
kterou pořádala ČNB ke 20. výročí české
koruny.
Interaktivní výstavu ČNB tvoří sada 5 her, které zábavnou
a neotřelou formou představují hlavní činnost centrální banky
a její roli v ekonomice. V průběhu prohlídky si mohl každý
účastník ověřit svoje znalosti ochranných prvků na
bankovkách a na závěr si každý z účastníků odnesl na
památku milion korun v rozdrcených bankovkách.
Návštěva výstavy je vhodným doplňkem k výuce finanční
gramotnosti žáků, v současné době se výstava stěhuje do
dalších měst ČR. Putovní výstava je ukončena v červnu 2013
v hlavní budově ČNB v Praze Na Příkopě, kde se do centrálních bankéřů převtělí mimo jiné i návštěvníci Dne otevřených
dveří ČNB.
ZŠ Toužim- J. Váňová, Š. Vodrlintová

Prodej 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 16-18.týdnů cena 159 - 170 Kč / ks v začátku snášky 178 Kč/ks
............................................
Prodeje se uskuteční: ve středu 22.května 2013
Toužim - u vlak. nádraží - v 16.15 hod
Případné bližší informace tel :728605840 728165166
415740719
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek
- cena 22-35 Kč/ks
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v Toužimi. Jejím vytvořením v roce 1960 končí období organizačních změn.
Další vývoj družstva byl poznamenán celou řadou delimitací
činností a ostatních změn, které byly aktem politické vůle
tehdejšího režimu. Těmito "zásahy" bylo naplňováno určení
spotřebních družstev k zásobování vesnic a tím jim byla
přisouzena jakási sociální role v předem vymezeném teritoriu.

Spotřební družstvo Jednota
v Toužimi slaví 60 let své existence

V této době Jednota zajišuje zásobování převážně
venkovského obyvatelstva prostřednictvím 199 prodejen, 11
pojízdnými prodejnami. Do provozu bylo uvedeno 10 nákupních středisek, vlastní investiční výstavbou nebo odkoupením
od národních výborů byla získána řada nových prodejen.
Postupně docházelo ke zprovozňování dalších pohostinských
provozoven, a již vlastní výstavbou nebo pronájmem prostor.
V roce 1989 mělo družstvo ve své správě 98 závodů
veřejného stravování a 4 výrobny.

4. díl
Spotřební družstevnictví po osvobození
Na činnost německého družstevního hnutí navázalo družstvo
Osvobození. Jeho ustavující valná hromada se konalo dne
26.července 1945 v Karlových Varech. Hospodářské výsledky
osvobození nebyly příliš dobré, ale je nutné vzít v úvahu
skutečnost, v jak těžkých podmínkách museli družstevní
zaměstnanci pracovat. Družstvo Osvobození se rozhodující
měrou podílelo na obnově spotřebního družstevnictví v naší
oblasti a svoji činnost ukončilo 30.9.1953.

Spotřební družstevnictví po roce 1989
Období po roce 1989 je obdobím privatizace a transformace
družstva. Vlivem politicko-hospodářské situace dochází
v družstvu k řadě změn.

Souběžně s připravovanou likvidací družstva Osvobození se již
tvořily nové Jednoty a později malá spotřební družstva,
tzv. SELPA, která byla sdružena v Okresním svazu spotřebních
družstev v Karlových Varech. Tak se ustavila 1.4.1951
Jednota v Podbořanech, 1.7.1951 Jednota v Sokolově
a 1.3.1953 Jednota v Toužimi.

Mezi nejdůležitější okamžiky patří:
- Rok 1990 - vrácení nemovitostí na základě zákona č.
403/90 Sb., o zmírnění následků některých majetkových
křivd
- Rok 1991 - uspokojování nároků podle zákona č. 87/91 Sb.,
o mimosoudních rehabilitacích a částečně i podle zákona č.
229/91 Sb., o úpravě majetkových vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku
- Rok 1992 - zahájení transformace družstva podle zákona č.
42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání
majetkových nároků v družstvech
- 24.10.1992 - valná hromada členů družstva, na které byl
schválen transformační projekt a bylo rozhodnuto, aby družstvo i nadále působilo jako družstvo ve smyslu § 765 zákona č.
513/91 Sb.

V rámci tehdejšího správního okresu Toužim zabezpečovalo
Okresní spotřební družstvo Jednota Toužim činnost v 90
prodejnách, 12 pekařských výrobnách a 2 cukrářských výrobnách. Zásobování základními druhy potravin bylo zajišováno
ze skladu VDP (velkodistribuční podnik). V poměrně rozsáhlé
míře Jednota zajišuje výkup ovoce, lesních plodin a medu.
Činnost družstva se dále od 1.7.1953 rozšířila o pohostinské
provozovny. Delimitací byly převzaty závody veřejného
stravování od Komunálních podniků Toužim, Teplá, Bochov
a Žlutice - celkem 11 vyvařujících provozoven. Postupně také
docházelo k přebírání hostinců do pronájmu v obcích tehdejšího okresu Toužim. Stav těchto hostinců byl ve špatném
technickém stavu, chybělo základní vybavení, ani na jedné
z těchto provozoven nebylo chladící a výčepní zařízení, chyběl
i základní inventář. V této době také zahajují činnost pojízdné
prodejny smíšeného zboží.

Na základě restitučních zákonů družstvo postupně vydalo 22
objektů původním vlastníkům, svoji činnost ukončilo v objektech, které mělo v pronájmu. Řada prodejen a provozoven
veřejného stravování byla pronajata soukromým podnikatelům. Postupně byl ukončen provoz pojízdných prodejen.
Některé objekty byly prodány, především pak ty, kde družstvo
nemělo zájem v obchodní činnosti pokračovat z ekonomických důvodů. Prostředky získané prodejem nemovitého
majetku umožnily úhradu dříve poskytnutých půjček a úvěrů,
přispěly k celkové finanční stabilizaci družstva.

V Karlových Varech byl dne 5.11.1953 založen Okresní svaz
spotřebních družstev, který sdružoval malá vesnická družstva
se sídlem v Dalovicích, Chodově, Jenišově, Kyselce,
Vojkovicích, Nové Roli, Suché, Pile a Sadově. Tato nová organizace rovněž navazovala na rozhodnutí stranických orgánů,
podle kterého spotřební družstva předala svoje provozovny ve
městech státnímu obchodu a postupně i všechny výrobny
a velkoobchodní činnost.

Transformací se družstvo Jednota Toužim přihlásilo k obecným zásadám družstevnictví.
Jde zejména o
Dobrovolné a otevřené členství
Demokratické řízení - jeden člen - jeden hlas
Samostatnost a nezávislost
Podíl členů na majetku
Výchova, vzdělávání, informace
Spolupráce mezi družstvy
Spoluodpovědnost za společnost

Organizační rozdrobení činnosti do malých vesnických
družstev se však v praxi neosvědčilo a proto se 23.6.1956
ustavuje nová Jednota Ostrov se sídlem v Dalovicích. V souvislosti s novým státoprávním uspořádáním v roce 1960 se
opět mění organizace spotřebních družstev a na území okresu vzniká od 1.7.1960 nová Jednota Karlovy Vary se sídlem
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Pranostiky našich předků

Nové směrnice EU přinesou změny i k nám

KVĚTEN

Evropská unie dál zpřísňuje směrnice upravující podmínky životního cyklu
elektrických spotřebičů. Na některé změny je Česká republika už dnes
připravena, jiné představují výzvu do budoucna pro nás pro všechny.
První směrnice výrazněji než dosud omezuje používání nebezpečných
látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) s cílem přispět k
ochraně lidského zdraví a životního prostředí včetně využití a zneškodnění odpadních EEZ způsoby šetrnými k životnímu prostředí.
Druhá - O odpadních elektrických a elektronických zařízeních - se do
české legislativy musí promítnout nejpozději do 14. února roku 2014.
Mimo jiné nově stanoví kvóty pro množství zpětně odebraného elektrozařízení. Jsou podstatně přísnější než dosud.
Co nás čeká v příštích letech
Během čtyř let musí členské státy EU ročně zvýšit množství vysbíraných
spotřebičů na 40-45 % průměrné hmotnosti výrobků uvedených na
národní trh tři roky zpětně.
Od roku 2019 pak musí postupně všechny členské státy EU ročně vysbírat 65 % průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na trh v předchozích třech letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti z celkové produkce elektroodpadu. Stát také odpovídá za splnění této povinnosti.
Směrnice totiž umožňuje vypočítat toto množství dvěma odlišnými způsoby a zatím není jasné, ke kterému z nich se přikloní naši zákonodárci.
Množství, které odevzdají Češi dnes, ale odpovídá jen zhruba 30 až 40
procentům množství vypočítaného podle jedné nebo druhé metodiky.
Minimálním požadavkem EU jsou prozatím čtyři kilogramy vytříděného
elektroodpadu na obyvatele a rok.
Náskok díky ELEKTROWINu
Obchodníci s elektrem, jejichž prodejní plocha přesáhne 400 m2, budou
muset zdarma odebírat malé vysloužilé spotřebiče, aniž by zpětný odběr
vázali na nákup nového zařízení.
ELEKTROWIN a jeho smluvní partneři z řad prodejců mají v tomto směru
náskok. I menší prodejny mají možnost vybavit se sběrnými koši
ELEKTROWINu, jejichž obsah se díky kolektivnímu systému dostane, pro
spotřebitele zdarma, ke zpracovatelům.
Surovin je stále méně
V evropských domácnostech slouží podle statistik dohromady celkem
633,8 milionu velkých spotřebičů, jako jsou pračky a ledničky. Zhruba
188 milionů z nich je starších 10 let.
To na jedné straně znamená vysoké nároky na jejich budoucí ekologickou recyklaci, na druhé straně to představuje skvělou příležitost, jak
nahradit omezené surovinové zdroje. Těch totiž v Evropě stále ubývá a
podle odborníků je budou země, které jimi stále disponují, čím dál přísněji chránit. Při výrobě nových spotřebičů se například využívají kovy
získávané ze vzácných zemin jako je dysprosium, terbium, thulium,
lutetium nebo yttrium, i když technologie se vyvíjejí a použité materiály
se mohou v budoucnu nahradit.
Těžba vzácných prvků je rychle rostoucím odvětvím, které v současné
době závisí z velké části na Číně. Ta disponuje více než 40 procenty
všech zásob vyskytujících se na naší planetě. Nabídka je už nyní nižší
než poptávka. Během let se kvóta čínského vývozu stále snižovala a
časem lze očekávat naprostý zákaz vývozu přinejmenším u části těchto
surovin. Surovinová strategie EU je proto založena na třech pilířích:
zajištění rovných podmínek v přístupu ke zdrojům ve třetích zemích, podpoře udržitelných dodávek z evropských zdrojů a zvýšení účinnosti využití
zdrojů, včetně recyklace.
Recyklace je totiž v mnoha případech mnohem bohatším zdrojem
surovin než primární těžba. Zatímco z tuny rudy se dá získat zhruba pět
gramů zlata, z tuny vysloužilých elektrospotřebičů, které zlato obsahují,
je ho 200 gramů.
Elektrowin

Vstupujeme do měsíce, který je měsícem lásky a květů.
Měsíc lásky nám také připomíná Karel Hynek Mácha a lyrickoepická báseň Máj. I když se ujal vlády měsíc lásky a květů,
musíme si dát pozor na zmrzlé muže, kteří nám ještě mohou
spálit naše předčasně vyseté plodiny na našich zahrádkách a
polích. K měsíci máji patří také mnoho včelařských pranostik.
Ve středověku se včelařstvím zabývaly i kláštery a tak díky
řeholníkům latinské předlohy přešly do různých jiných jazyků.
w Prší li na prvního máje, úroda píce malá je.
w Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.
w Večerní rosy v máji, hodně sena dají.
w Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
w V máji hřímoty, nedělají trampoty.
w Májový roj za plnou fůru sena stojí, červnový roj ceny nemá.
w Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí, ale roj o
svatém Janě nestojí ani za vodu ve džbáně.
w Svatý Urban bývá studený pán.
w Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.
w Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec a srpen.
w Může-li se na počátku května schovat vrána v žitě, budou
stodoly plné v létě.
w Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.
w Svatý kříž - ovce střiž.
w Když se ozve v máji hrom, chy kámen nebo strom (budeš
silným)
Jaroslav Hráský

Prodej krůtího chlazeného masa,
od 15.5.každých 14 dní na náměstí.
Možnost objednat balíček předem na jméno.
Letáčky u řidiče.....Tel. 313 578 853-4
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opakovaně k protržení hrází rybníků: Černého, Šinka,
Zámeckého a také Rákosového rybníka. Jednou
z nejničivějších povodní byla bezpochyby povodeň z roku
1872. Kdy vlivem střihového proudění a setkáním dvou
bouřek v jednom místě, doprovázených průtrži mračen došlo
k zániku největšího rybníka na jiném toku a během dvou dnů,
mezi 25 a 26. červnem 1872 došlo k přemístění ohromné
masy vody na jiné místo, povodňová vlna úplně změnila krajinu a vytvořila Odlezelské jezero. Vytvořená vlna dosahovala
výšky střech stavení a některé dřevěné objekty dokonce
odnesl proud řeky. Řádění tohoto přírodního živlu, provází
také pověst o havranu, s kovově lesknoucím se fialovým
peřím, jehož silueta v mracích byla právě předzvěstí blížící se
přírodní katastrofy. Ostatně, pověsti o havranu provází téměř
celý tok řeky Střely. Od pověstí, povodní a řádění přírodních
živlů, přejdeme k mlýnům na řece Střele. Infocentrum Toužim
pořádalo společně s Klubem českých turistů a občanským
sdružením Pod střechou, Vlastivědnou vycházku, tentokráte
pod názvem Výprava za mlýny. Tato první společná akce
a také jarní vycházka se uskutečnila za účasti 15 příznivců
zdravého pohybu, sobotních vycházek a milovníků probouzející se jarní přírody 30. března 2013. Sraz účastníků byl před
Infocentrem Toužim v 13:00 hodin. Průvodcem výpravy byla
osoba znalá místní krajiny, tedy ta nejpovolanější, pan Jiří
Schierl - předseda o. s. Pod střechou. Pan Jiří Schierl rovněž
účastníky jarního výšlapu seznámil poutavou formou s historií
mlýnů. Při sobotní vycházce bylo navštíveno celkem sedm
zaniklých mlýnů na řece Střele. Účastníci této zdařilé sobotní
akce, absolvovali prvních 10,4 jarních kilometrů. Chylický
mlýn je přebudován na malou vodní elektrárnu. Na horním
toku řeky se nachází rybník Šinka, kde se nacházel mlýn, kde
byl mlynářem Fr. Mischka. Po roce 1945 byl na tomto mlýně
posledním mlynářem pan Fafek, který měl mlýn v národní
správě. Později byla budova mlýna přebudována na sklad
a sloužila jako Výkup (výkup a uskladnění přebytků od
soukromých zemědělců, např. obilí, brambory atd.). Následně
byla budova rekonstruována a sloužila jako ředitelství
Státního statku Toužim. Zánik mlýnů, jejichž vodní kola byla
roztáčena vodou životadárné řeky Střely, doprovázel zánik
přístupových cest a tím i prostupnost krajiny podél řeky. Dnes
není žádný problém najít místo zaniklého mlýnu na internetu.
Pro turistu neznalého místní krajinu je velmi obtížné najít
k zaniklému mlýnu schůdnou a bezpečnou cestu. Účastníkům
sobotní vycházky trvalo zdolání desetikilometrové trasy téměř
tři hodiny. Cílem sobotního výletu byly zaniklé mlýny a místa,
kde se na řece Střele v dobách dávno minulých mlýny
nacházely: Zámecký mlýn, mlýn a pila, 3 kola na svrchní
vodu. Mlynář Eduard Skála. Pudrový mlýn (mlýn na pudr)
1 kolo na svrchní vodu. Tříselný mlýn (mlýn na tříslo), 1 kolo
na svrchní vodu. Jeremiášův mlýn (Střední mlýn), mlýn o 3
kolech na svrchní vodu. Sekernický mlýn - 1 kolo na svrchní
vodu. Chylický mlýn a pila - 2 kola na svrchní vodu. Horní
Schafrův mlýn - 1 kolo na svrchní vodu.
Děkujeme panu Jiřímu Schierlovi.
Jaroslav Hráský

ORNITOLOGIE

Čápi se dlouhé zimy nezalekli,
přiletěli včas
Po dlouhé zimě provázené mrazivým počasím a sněhovými přeháňkami, jsem se obával, že v letošním roce u nás snad ani
čápi z různých příčin nezahnízdí. Stal se ale opak, naši čápi
překonali dlouhou cestu z Afriky ze zimoviště, a první čáp samec - se na hnízdišti objevil již 1. dubna. Většinu času věnoval hledání potravy a na hnízdě po dlouhé cestě odpočíval.
Později se počasí vylepšovalo a čáp začal opravovat hnízdiště,
vyhazoval z hnízda nečistotu po ptácích, především strakách
a přilétával na hnízdo vždy, když našel vhodné větvičky, suchou
trávu a podobné, aby hnízdiště bylo připraveno pro čapí samici.
Druhý čáp - samice - přiletěla na hnízdo v podvečer 13. dubna.
Byla čápem - samcem - přivítána klepáním zobáku a máváním
křídel. Následovalo pojímání, je tedy předpoklad, že zahnízdění
našich čápů bude úspěšné a vysedí další generaci mladých
čápů.
Jaroslav Řehák senior, člen ornitologie ČR

TURISTIKA

Jarní toulání vodami řeky Střely II.
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři , turisté a milovníci toulek
naší krásnou krajinou, plnou lesů, rybníků, historických
památek a vodních toků, z nichž dominuje řeka Střela, na
toku této řeky byly v dobách dávno minulých, rozesety jako
perly v krajině mlýny a pily, jejichž kola roztáčela voda řeky
Střely. Z řeky života, protékající zalesněnou krajinou, plnou
přírodních překážek, které při zvýšeném množství protékající
vody řečištěm, bránila v průtoku, vedla k zvýšení hladiny a v
jejím důsledku ke vzniku povodňové vlny a protržení hrází rybníků a někdy i k jejich zániku. 9. června 1709 došlo k protržení hráze Zámeckého rybníka. 9. září 1821 došlo v důsledku povodňové vlny k protržení hrází 4 rybníků, Černého (hráz
tohoto rybníka tvořil násep současné železniční tratě, v tehdejší době ještě železniční tra nebyla vybudována), Šinka,
Zámeckého a Prostředního rybníka. 10. června 1828 došlo
13
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mací o elektronickém obchodování a elektronické státní
správě (e-Government).

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3 VĚKU

Na podzim pokračujeme

Hudební nástroje
Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa
hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského
i mimoevropského organologického instrumentária.

Studenti Virtuální univezity třetího věku úspěšně dokočili
druhý semestr. Projekt Virtuální univerzity třetího věku se
v Toužimi zabydlel a na přelomu září a října se budeme moci
pustit už do třetího semestru studia. Zatím mají zdejší
senioři za sebou kurz Astronomie, Čínské medicíny
a Kouzelné geometrie. O tom, jaký bude další kurz, respektive
dva kurzy v zimním semestru školního roku 2013/2014,
můžete rozhodovat i vy, kteří jste se dosud nepřihlásili. Nové
studenty vždy rádi uvítáme. Pokud se budete chtít zapojit,
sdělte nám, prosím, jaký kurz (maximálně 2) by vás zajímal.
Podrobnosti o studiu najdete na www.e-senior.cz
Kateřina Kolářová

Dějiny oděvní kultury
V našem cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou
pou módní historií.
Osobní finance
Kurz Osobní finance poskytuje základní informace o fungování
finančního trhu v rámci České republiky.
Lidské zdraví
V šestidílném cyklu jsou první dvě přednášky věnovány
výkladu základních pojmů v lékařství.

Jaký bude náš další kurz?
Život a dílo Michelangela Buonarroti
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475,
Caprese - 18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř
a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.

KRÁTCE

Autobusová zastávka u učiliště
bude jen výstupní

Etika jako východisko z krize společnosti
Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem
90. let došla naše společnost ke všeobecné shodě v názoru,
že k největším ztrátám došlo během posledních dvou generací v oblasti mravnosti a zejména morálky.

Z důvodů bezpečnosti dětí zdejší základní školy se rada
města rozhodla změnit pravidla autobusové zastávky
u zdejšího učiliště. Od nadcházejícího školního roku se
u ostrůvku u učiliště bude pouze vystupovat. Nástupní
stanice se přesune na autobusové nádraží. "Taková změna
bude ku prospěchu věci. Současný stav nahrává neštěstí,
které si nikdo nepřeje," říká toužimský strážník Karel
Hermann. Ten situaci na místě sledoval ráno i v odpoledních
hodinách. "Děti tady hlavně odpoledne, kdy čekají po
vyučování na autobus domů, běhají sem a tam přes silnici.
Věřím, že budou-li odjíždět z autobusového nádraží, přejdou
tuto frekventovanou silnici jen jednou," dodává Hermann.
Definitivní změně ještě bude předcházet jednání s dopravci.
Rada města přesun nástupní zastávky již schválila.

Lesnictví
Semestrální kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny až
k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na
význam půdy jako skutečného základu trvalých produkčních
podmínek lesa.
Historie a současnost české myslivosti
Myslivost není pro nikoho z nás něčím zcela neznámým.
Cyklus šesti přednášek Vás však jistě dokáže v leckterých
směrech překvapit.
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
Účelem kursu je seznámit se s pěstováním jedlých a léčivých
hub. Bude též poukázáno na rozdíly v pěstebních postupech
různých skupin léčebných hub a jejich účinných látek.
Vývoj a současnost Evropské unie
Výukový kurz zaměřený na problematiku evropské integrace
se skládá z šesti přednášek, které mají za cíl poskytnout
posluchačům základní informace týkající se Evropské unie
a jejího fungování.
Vývoj informačních technologií
V přednáškách se senioři seznámí s vývojem počítačů a internetu, až po jejich současné možnosti, včetně základních infor14
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Dechový orchestr je živé těleso, to dokazuje i skutečnost, že
zde najdete žáky začínající (Simona Šindelářová a Jiří Zábel),
ale i mladé muže i ženy, kteří již dávno opustili lavice ZŠ
a studují na středních či vysokých školách, či dokonce pracují. Přesto se do kapely stále vracejí. Všichni například
společně pogratulovali Martinovi Ptákovi, který se nemohl
z ú č a s t n i t
soustředění, protože se v tomto termínu ženil.
Na závěr koncertu
kapelník
Karel
Musil poděkoval
jednotlivě
všem
členům orchestru
za odvedenou práci
několika
slovy
a malou kytičkou. A
že je opravdu za co
děkovat, to dokazuje stálý zájem
příznivců i sponzorské dary, které
umožňují kapele
různá soustředění,
ale i akce, na
kterých muzikanti
sbírají zkušenosti i
v
mezinárodní
konkurenci (například festival v Itálii u
jezera Lago di
Garda).
Už te se všichni
věrní návštěvníci
výročních koncertů
určitě
těší
na
skutečné
výročí,
kterým
bude
v příštím roce 20
let od založení
d e c h o v é h o
orchestru. Do té
doby se ale jistě
setkáme
na
spoustě
dalších
akcí. Protože - jak
zaznělo na koncertě - Česká muzika, ta vždy pěkně
hrála!
A v Toužimi opravdu
pěkně hraje!

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Toužimská dechovka
opět nezklamala
V sobotu 13.4.2013 se konal již
tradiční výroční koncert dechového
orchestru ZUŠ Toužim, tentokrát k 19.
výročí jeho založení. Akci zahájil ředitel
ZUŠ Jiří Ullmann, který vyzdvihl zejména
tvrdou práci, která je za výkony dechovky
skrytá. Fanoušci a věrní posluchači si už
zvykli na stále stoupající úroveň tohoto
tělesa a byli jako každý rok zvědavi, s čím
novým orchestr přijde. Dechovka
nezanedbala přípravu, kapelník vybral
a upravil pestrou směsici žánrů, všichni
společně pilně trénovali, týden před koncertem vyrazili na víkendové soustředění
do Pšova a výsledek opravdu stál za to.
Na koncertě zazněly skladby tradiční
dechové (Když jaro zauká Jaroslava
Jankovce či Jásavá Ferdinanda Petra),
ale i filmové (Tenkrát na západě - se
sólem Miroslava Nováčka, při kterém
všem mrazilo v zádech), dále populární
skladby (Řeka lásky skladatele Jaroslava
Wykrenta či Svítá Jaroslava Ježka).
Zvláštní místo patřilo skladateli Rudolfu
Grubrovi, který v Toužimi na ZUŠ působil.
Karel Musil zavzpomínal na tuto osobnost a přivítal i manželku skladatele,
která se na koncert přijela podívat. Poté
dechovka zahrála jeho polku s názvem
"Polka pro nás".
Většina skladeb byla doprovázena
zpěvem, a to jak vyspělým hlasem již
tradičního
moderátora
odpoledne
Miroslava Zábranského a paní učitelky
Boové - Kaločajové, tak i mladistvými
hlasy Vojty Drahokoupila a Karolíny
Holasové a dětským hláskem Lucie
Liasové a Ludvy Molnára. Velmi působivý
byl zpěv Vojty a Karolíny, kteří si troufli na
známou píseň Hallelujah a sklidili
obrovský aplaus.
K dobrým tradicím patří rovněž letitá
spolupráce se žlutickými mažoretkami
pod vedením Mirky Vnoučkové, které
lotos předvedly opravdu krásné výkony.

-PTMD-
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