TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 6/2013* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

TOUŽIM VE FOTOGRAFII

měsíc květen je za námi a dle mého soudu byl doslova jako
na houpačce. Na jednu stranu se posadilo několik velmi
úspěšných akcí, na stranu druhou několik mrzutých událostí.
Pro jistotu si dovolím začít těmi pozitivnějšími dojmy. Mně
osobně udělala největší radost početná účast na představení
Divadelního studia D3, které se odehrálo pod širým nebem na
Skalce a také Military convoy k příležitosti výročí osvobození,
které jste si navzdory ztíženým podmínkám na náměstí
nenechali ujít. K veselejším událostem jistě patří také výlet do
Bečova na hrad a do botanické zahrady.
Ke smutnějším událostem měsíce května patří poněkud
ostudné poražení májky, která byla postavená tradičně na
náměstí, a také krádež slunečníku z venkovního posezení
před Sokolovnou. Zatímco májka je událost spíše k posměchu ze strany sousedních měst a obcí, ukradený slunečník
je smutným důkazem, že co není na řetězu, to zmizí. Dovolím
si osobní apel na nenechavce, kteří mají krádež na svědomí:
k humoru to má daleko, zkuste se zamyslet a třeba opět nad
ránem, až bude město spát, slunečník vrátit na své místo.
Bylo by to hezké gesto. I když, zcela upřímně, v takový konec
nevěřím.
Toto červnové vydání je před prázdninami poslední v takovém
rozsahu. V červenci a srpnu se můžete těšit na dvě sice
poloviční, zato celobarevná vydání plná fotek a příjemného
oddychového čtení.
Na závěr vás chci ještě upozornit, abyste věnovali pozornost
červnovému kulturnímu programu, který najdete uvnitř listu.
Čeká tam na vás několik pozoruhodných událostí.
Kateřina Kolářová,
šéfredaktorka Toužimských novin

Květnové oslavy osvobození s „americkou“ jednotkou
a Toužimskou dechovkou.

Konec května na rekonstruovaném náměstí.
Výhled prací na červen :

TOUŽIMSKÉ NÁMĚSTÍ

Nový chodník z kamenné mozaiky u pošty dostává již finální
podobu. Nově položené kamenné obrubníky dávají již jasné
kontury novým komunikacím. A i v těchto pracích se bude
pokračovat následující měsíc. V části ulici Petra Bezruče je od
konce května provedeno kamenivo zpevněné cementem, které
je s omezením na důraz při stále vystupujících uzávěrech vody
a šachet, pojízdné pro osobní automobily - výjezd z garáží.
Stejně je tomu tak v ulici Družstevní. Nejvíce rozkopanou ulicí
je momentálně Radniční, kde se provádí kompletní výměna
vodovodního potrubí, a to včetně přípojek. Tyto práce budou
maximálně do první dekády měsíce června, poté dojde
k dotvoření pláně - odebrání části podloží o cca - 150 mm
a následné provedení nových soudržných podkladních vrstev.
pokračování na straně 2

Regenerace náměstí květen-červen
2013
Předpokládané práce sepsané v TN 5/2013 na měsíc květen
byly splněny mimo opravy splaškové kanalizace ve spojovací
ulici kolem bývalého Motorestu. Oprava bude probíhat
vyvložkováním stávajícího potrubí. Tyto práce budou realizovány až při uzavírce této části komunikace zhruba v měsíci
srpnu.
V rámci prací na regeneraci náměstí probíhá i pokládka
nového rozvodu veřejného osvětlení (VO). Z tohoto důvodu byla
překopána spojovací komunikace podél Úřadu práce, kde se
pokládalo nové vedení k rozvaděči VO.
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Regenerace náměstí květen-červen
Nejvíce zatěžující je pravděpodobně stávající uzavírka výjezdu
z náměstí. Stržení asfaltu a provedení nových konstrukčních
vrstev v této části nelze při dodržení kvality prací a technologických postupů provádět postupně. Nové vrstvy musí být
souvislé v celé šíři komunikace a především zadláždění se
musí provést na celou šíři silnice tak, aby byly kostky vzájemně mezi sebou vzepřeny a dosáhly tak požadované finální
celkové únosnosti. Toto omezení bude do 21.6.2013.
V tomto období proběhne místní šetření za účasti Stavebního
úřadu a Dopravní policie. Jestliže tyto orgány shledají komunikaci jako provozuschopnou, bude následně po tomto datu
obnoven výjezd, respektive průjezd náměstím a přilehlou ulicí
Družstevní. Od poloviny měsíce června bude pozornost
stavbařů směrována na provedení obrub v ul. Radniční a její
následné zadláždění. V neposlední řadě věnujte také, prosím,
pozornost úpravě omezení při parkování v části mezi bankou
ČSOB a Českou spořitelnou. V této části probíhá napojení
dešových svodů z objektů a vždy v daném úseku bude
zamezeno parkování. Po dobu uzavírky průjezdu náměstím je
možné dočasně parkovat naproti autobusové zastávce
u Mariánského sloupu. Rozmezí určená pro parkování jsou
vyznačena dopravními značkami - modré s P a šipkami od-do.
Od 22.6.2013 se předpokládá znovuobnovení provozu kolem
Janova zámku - směr k Benzině, ulice Družstevní a Sídliště.
Zároveň bude průjezdné náměstí směrem na Plzeňskou ulici.
Zastávky autobusů na náměstí budou obnoveny od
22.6.2013. Významnější uzavírka spojovací ulice kolem
Motorestu je prozatím plánována na měsíc srpen po dobu cca
3-4 týdnů. Samozřejmě o této plánované zavírce budeme
informovat v dostatečném předstihu.
Jiří Kokeš, stavební technik MÚ Toužim
Petr Balák, stavbyvedoucí, Metrostav a.s.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Rekonstrukce prostranství před
rehabilitací
Rokem 2011 byl úspěšně zakončen projekt Programu rozvoje
venkova ČR s názvem "Rekonstrukce veřejné plochy u rehabilitace v Toužimi". Nedílnou součástí realizace byla velkolepá
výsadba zeleně, tj. 40 ks kvetoucích keřů (rhododendron,
azalka a další). Smutné však bylo zjištění, že již po krátké
době 11 keřů chybělo. Z rozpočtu města se následně uvolnila částka na doplnění zeleně, ta však vydržela na svém
stanovišti pouhý týden. Podstatou celého problému je
skutečnost, že město bude muset po dobu 5-ti let, tj. lhůta
vázanosti na účel, neustále uvolňovat finanční prostředky
z rozpočtu a doplňovat zcizenou zeleň, jelikož pro celou výše
uvedenou akci byla přiznána Státním zemědělským intervenčním fondem dotace, kdy prakticky nekompletní realizace
při kontrole kompetentním orgánem znamená porušení podmínek a možné následné sankce pro město.
Je nutné podotknout, že pořizovací cena např. 1 ks
rhododendronu se pohybuje v rozmezí 1.000,- až 1.200,- Kč.
Tyto finanční prostředky mohly být využity pro jiné účely
ve městě či okolních obcích. Vhodnou formou ochrany
majetku je automatické foto-dokumentační zařízení (fotopast).
Jedná se o levnější variantu kamerových systémů, pořizuje
snímky a dokáže natočit i krátké videosekvence. Příležitostně
ji tedy umístíme v blízkosti objektu, je to pro nás jedna
z možností, jak případného viníka odhalit či odradit.
MěÚ Toužim - K.Michalová

na půdu, netrpí na škůdce ani na choroby. Kompaktní tvar
koruny je přirozený bez stříhání. Jsou tímto prakticky bezúdržbové, proto se hojně využívají právě do městské zeleně.
Uskutečněním uvedené výsadby dochází k ucelení již v minulosti zvolené náhradní výsadby v intravilánu města. Závěrem
je nutné zmínit, že několikametrový prostor vytvořený mezi
dřevinami bude již na podzim zaujímat bezbariérový přístup
umožňující tělesně postiženým osobám navštěvovat i místa,
která jim za běžných okolností doposud nebyla přístupná
z důvodu překonávání schodů či terénních nerovností.
MěÚ Toužim - K. Michalová

Oznámení o výsadbě dřevin
V druhé polovině měsíce května 2013 proběhla v blízkosti
institutu Úřad práce v Toužimi plánovaná náhradní výsadba.
Zvoleným malokorunným kultivarem je dřevina s názvem
Robinia ps.´Umbraculifera´ - trnovník akát. Obecně jsou akáty
v našich podmínkách naprosto spolehlivé stromy, které navíc
dobře snáší městské a znečištěné ovzduší. Jsou nenáročné
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KULTURA

Z jednání Rady města Toužim

PROGRAM NA ČERVEN 2013
VÝSTAVY: PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC
Výtvarný projekt toužimské základní školy v německém
Breitenbrunnu.
NÁVRATY
Od poloviny měsíce. Kamenické práce Jitky a Marcela
Stoklasových. Prodejní výstava..
čt 6.6. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Sítotisk. Vstupné 20,- Kč.
pá 7.6. 19.00 hod. KINOKAVÁRNA
Promítání snímku Z popelnice do lednice při kávě nebo čaji.
so 8.6.
6.00 hod.
Z BEČOVA ZA MINERÁLNÍMI PRAMENY
37. ročník turistického pochodu. Start od 6 do 11 hodin, cíl
na fotbalovém hřišti. Turistické trasy 5.15,25,35 a 50 km.
Cyklotrasa 65 km. Doprava není zajištěna.
Sokolovna Bečov
út 11.6. 8.30 hod. PO PRAMENECH V REGIONU
Přednáška a výlet pro žáky ZŠ a MŠ praktické za minerálními
prameny Oriona - Křepkovice - Úterý - Dřevohryzská kyselka
st 12.6. 12.30 hod. FIGAROVA SVATBA
Výlet do pražského Stavovského divadla s prohlídkou historické budovy. Cena 500,- Kč včetně dopravy.
Nutná rezervace v Infocentru Toužim.
ne 16.6. 14.00 hod. UŽ NEJSEM TVÁ DCERA
Křest a autogramiáda knihy Martiny Čarnegové (Helga
Scharschmied) z Útviny s hudebním doprovodem Petra
Kohouta a vlastními texty autorky. Knihu pokřtí herečka Míša
Kudláčková.
Čajovna Modrý anděl
út 18.6. 18.00 hod. NÁVRATY
Vernisáž výstavy kamenických prací Jitky a Marcela
Stoklasových.
čt 20.6. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Obrázek tvořený ubrouskovou technikou. Vstupné 20,- Kč.
čt 20.6. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB
so 22.6. 11.00 hod. SETKÁNÍ U PRAMENE STŘELY
Dostředný turistický a cyklovýlet k prameni Střely
v Prachometech, kde bude zajištěno od 11 do 15 hodin občerstvení i kulturní program. Country kapela Kdo přijde. Možnost
získání diplomku a suvenýru po zaplacení startovného 20,- Kč.
Prachomety
ne 23.6. 14.00 hod. Vyme půdu, postav hřiště
Charitativní bazar pod širým nebem, jehož výtěžek se použije
na pořízení herních prvků na hřiště u Sokolovny.
Sokolovna Toužim
pá 28.6. 19.30 hod. JOHANKA Z ARKU
Výlet do amfiteátru v Lokti na známý muzikál divadla Kalich.
Doprava a vstupné je díky finančnímu přispění města 500,- Kč.
Nutná rezervace v Infocentru Toužim.
pá 28.6. 20.00 hod. ROCK NIGHT:
Porta Inferi, Black Bull, S.B.I. + Rockotéka. Vstup 99 Kč
Sokolovna Toužim
Pokud není uvedeno jinak, konají se akce v Infocentru, nám J. z Poděbrad 35.

Rada projednala a vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠPaMŠ
Toužim o přípravě třídy s výukou angličtiny v mateřské škole
Domeček při ZŠPaMŠ Toužim.
Rada schválila uzavření MŠ Domeček při ZŠPaMŠ Toužim v době
letních prázdnin od 15.07 do 16.08.2013.
Rada schválila pravidla pro provoz MŠ Domeček v době letních
prázdnin, mimo dobu jejího uzavření, to je od 01.07 do 12.07.2013
a od 19.08. do 30.08.2013.
Rada projednala a vzala na vědomí výpově p. Ladislava Dornici
z pracovního poměru v příspěvkových organizacích Teplárenství města
Toužim a Bytové hospodářství města Toužim k datu 30.06.2013.
Rada schválila vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního
místa vedoucí příspěvkových organizací Teplárenství města Toužim
a Bytové hospodářství města Toužim s termínem podání přihlášek
do 24.05.2013.
Rada projednala požadavek na umístění laviček u cesty od hájenky
ke hřbitovu. Pozemky kolem této cesty jsou v majetku Lesů ČR, a
proto je třeba tento požadavek projednat na Lesní správě Toužim.
Projednáním tohoto požadavku rada pověřila p. místostarostu.
Rada schválila jako příspěvek na zajištění 7. ročníku akce CONVOY
OF LIBERTY, na počest osvobození našeho města americkou armádou, bezúplatné poskytnutí pozemku v Prachometech na postavení
tábora, poskytnutí palivového dřeva dle potřeby a po skončení akce
odvoz komunálního odpadu uloženého v pytlích.
Rada schválila zadání akce "Rozšíření a modernizace primárního
rozvodu tepla na Sídlišti v Toužimi" společnosti Uniterm KV s.r.o.,
Karlovy Vary.
Rada schválila zadání akce "Zateplení Městského úřadu Toužim"
společnosti Dozorstav s.r.o., Karlovy Vary.
Rada schválila bezúplatné zapůjčení haly a hřiště s umělým
povrchem v době od 05. do 09.08.2013 k volnočasovým aktivitám
tábora Profíček, který pořádá ProfiCentrum Toužim.
Za MěÚ Toužim Ing. Jan Šimonovský

Letní dětské tábory v Západočeském kraji
Vážení a milí rodiče, blíží se doba letních prázdnin a někteří z
Vás ještě netuší, kam s dětmi, když nemáte dovolenou a ani
k dispozici "hlídací" babičky.
Máme zde pro Vás několik návrhů, kde byste ještě mohli zkusit
štěstí, pokud bude volná kapacita LDT.

DĚTSKÝ TÁBOR MEXIKO - HNAČOV
Prověřený dětský tábor Mexiko (dříve tábor Paliváček)
s třicetiletou úspěšnou historií v pořádání letních i zimních
dětských táborů známý zejména v Severních a Západních
Čechách se nachází 17 km od Klatov u obce Hnačov v nádherném prostředí na pomezí Šumavy a Jižních Čech. Tábor je
situován u lesa s vlastním bazénem, třemi hřišti a velkou
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Knižní novinky
na měsíc květen 2013

Městská knihovna rozšířila svou nabídku o knihu s názvem Už
nejsem tvá dcera, aneb upřímná zpově životní cesty adoptovaného dítěte. Tuto autobiografii napsala Helga
Scharschmied, která žije v našem kraji.
Helga Scharschmied vlastním jménem Martina Čarnegová již
v dětství v sobě probudila šestý smysl jinými slovy intuici,
která jí v mnoha případech pomohla vyřešit spoustu těžkých
situací, ve kterých se jako dítě ocitala v adoptivní rodině. Ve
své autobiografii popisuje svou životní cestu, z které je
patrné, že na konci tunelu vyjde vždy Světlo. Tím tak ukazuje
druhým lidem, že každý v sobě může aktivovat dobro, pozitivní
myšlení a lásku. Její vnitřní síla a neskonalé odhodlání je pro
spoustu lidí neuvěřitelné.
Tuto knihu si můžete vypůjčit v naší knihovně.

Pro ženy
Kleypas Lisa
Gabaldon Diana
Ebertová Sabine
Králová Sofie, Kristl Tomáš
Kubátová Táňa
Day Sylvia
Day Sylvia
Green John

Citlivá místa
Bubny podzimu
Sen porodní báby
13. komnata milenek
Léta s Hubertem
Spoutaná
Obnažená
Hvězdy nám nepřály

Pro muže
Jo Nesbo
King Stephen
Enger Thomas

Netopýr
Dallas 63
Kamenný déš

Zajímavosti
Motl Stanislav
Vašíček Arnošt

Strážce brány
Záhady Peru

Historické
Vondruška Vlastimil

Krev na kapradí

Povídky a příběhy
Libosvár František
Jonasson Jonas

Životopisy
Erbenová Eva

Pytláci bez romantiky
Stoletý stařík,
který vylezl z okna a zmizel

Životy Evy L.

Redakce TN děkuji Městké knihovně za spolupráci.
Lenka Hudečková

jídelnou s vlastní kuchyní. V nedalekém okolí tábora se
nachází překrásný Hnačovský rybník.
http://www.letnitabormexiko.cz/prihlasky-na-tabor.html
http://www.letnitabormexiko.cz/terminy-a-ceny.html
- zde si můžete vybrat některý z termínů pobytu na našem letním táboře Mexiko pro rok 2013. Doufáme, že Vás některý
z námi připravených táborových běhů zaujme a využijete
nabídku objednání.
- pro děti (pobyt 6 - 16 let) je v letním táboře připraven opravdu bohatý program s celotáborovou hrou. Dále jsou připraveny denní i noční hry v lese na louce i vodě, výlety po okolí,
stanování mimo tábor, koupání v bazénu a rybníku, táborové
ohně s opékáním špekáčků za doprovodu kytary

a libozvučného zpěvu, super diskotéky s DJ a osvětlením,
olympiády, karneval, táborová pou, táborové letní kino, volba
talentu či superstar, Zumba, karaoke a soutěž v moderním
tanci, jízda na koních, představení kynologické
a záchranářské dovednosti, ukázka činnosti PČR a HZS ČR,
celodenní výlet např. na hrad Rábí nebo do katakomb
v Klatovech (přistaveným autobusem) a mnoho dalších,
skvělých her, zábavy a legrace.
Náhradní program pro děti při nepříznivém počasí je zajištěn.
Kontakty: LDT Mexiko, Hnačov 87 a 340 34 Plánice
email: info@letnitabormexiko.cz
telefon: +420 723 401 241
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TOUŽIMSKÁ NOSTALGIE - díl VI.
Rozkvět města Toužim
K rozšíření městských práv Jidřichem III. přibylo městům
Toužimi a Bochovu právo volného vaření a točení piva,
udělené Jindřichem IV. Útvinští byli odkázáni na příděl piva
z Toužimi. Za to byli toužimští povinni vrchnosti odvést za každou várku 10 grošů a vodu k vaření piva mohli odebírati z panské kašny. Směli také slad nabýti v panském mlýně, avšak
za každé mletí byli povinni odvést 3 malé groše.
Plavenští majitelé Toužimi
Až dosud byla města Toužim a Útvina obsazena míšeňským
purkrabím jen jako zástavní majetek. Mocný Jindřich IV. přál
si nyní bohatství města a panství Toužimi převést do
dědičného vlastnictví. Obrátil se proto na právoplatné vlastníky, konventy milevského kláštera a skutečně ve čtvrtek na
Dorotu v roce 1538 byla koupě sjednána.
Městské zřízení v Toužimi
Jako všude, tak i v Toužimi byly dvě třídy obyvatelstva měšané a poddaní. K těmto patřili panští úředníci a služební
lidé, jakož i ve městě se zdržující cizinci. Hlavním příznakem
a výsadou měšanů bylo, že svá soudní stání měli před městským soudem, kde také hledali svá práva. Na poddané
a sedláky bylo vyslovováno právo před panským úřadem. To
ale platilo pouze pro výkon menší soudní pravomoci. Závažné
případy soudní pravomoci byly ve všech případech souzeny
panskou vrchností.
Město mělo vlastní správu a soudní pravomoc. Právo vykonával radní, starosta a městský soudce. Civilní soudní pravomoc
přináležela pak městskému soudci a jeho přísedícímu.
Město bylo panským poníženým městem proti městům
královským. Nemělo právo svobodné volby radního, nýbrž
měšanstvem byli nejprve zvoleni 4 přísedící a tito pak povolili ještě 8 radů z řad vrchnosti, tudíž celkem 12 osob. Radní,
starosta a městký soudce byli jmenováni panstvem na návrh
měšanů, nebyli ničím vázáni a v nepravidelných ročních
odstupech odvoláváni. Později, (asi po r. 1600) byli povoláni
k vedení města 4 starostové a 8 radů, jakož i městský soudce. Tedy celkem 13 mužů. Jako čtrnáctou výpomocnou
osobou byl městský písař, velice to důležitá osobnost.
Každý jednotlivý starosta úřadoval 1/4 roku a zval se řídícím
starostou. Ten starosta, který se jako první ujal úřadování,
jmenoval se primas nebo primátor. Později, asi v polovici
17. stol. bylo ještě v městském zřízení několik obecních
mejstarších a porotců z řad měšanstva.
V roce 1657 byli v městkém zřízení 2 nejstarši a 4 porotci se
stejným postupem.
Připravila Lenka Hudečková
Dětské tábory Plasy 2013 - Akční léto pro všestranné děti
Naše agentura se dětským akcím věnuje již od roku 1992
a tudíž vyjmenovat všechny a už spokojené:o) či méně spokojené:o( zákazníky by trvalo značně dlouho. Řekněme si tedy jen
pár základních čísel, které snad něco málo napoví o úrovni
našich služeb. Na dětských táborech s námi strávilo nezapomenutelné chvíle přes 19 000 dětí - připomínáme jen pro
úplnost, že nejsme zprostředkovatelská cestovní agentura,
pořádáme tábory plně ve své režii, zabezpečujeme naprosto
vše a všechny děti jsou takříkajíc "naše" - návratnost na naše
tábory je cca 58 - 82% (dle jednotlivých běhů). V roce 2004 si
nás firma Pribina vybrala jako pořadatele " Tábora snů
s Pribináčkem" (u příležitosti 50. výročí založení této
společnosti).
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http://detsketabory.haul.cz/historie-zub-casu/
http://detsketabory.haul.cz/to-nejlepsi-s-programu/
Kontakty: ing. Marek Hanuš - HAUL, Brandtova 3270/20; 400
11, Ústí nad Labem
email: haul@haul.cz
telefon: 602 699 771, 602 445 563
Letní tábor U Koupaliště - Bezdružice
Tábor se nachází nedaleko Bezdružic, které leží v západních
Čechách 4 km od Konstantinových Lázních. Tábor je umístěn
na louce obklopené lesy.Tábor pro děti 7-16 let, spaní v podsadových stanech, tábor je umístěn nedaleko koupaliště,
celotáborová hra a spousta jiných her a zábavy, zkušení
vedoucí, strava pětkrát denně, zdravotník, 2x slavnostní oheň,
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Vyme půdu,
postav hřiště
aneb recyklací k čistější
planetě a hezčímu městu
Inspirací pro tuto charitativní akci jsou
Charity fairs, které se již po několik let
velmi úspěšně pořádají v různých zemích
západní Evropy a naštěstí už i u nás.
Myšlenka je jednoduchá a opírá se o fakt,
že různí lidé mají doma různé věci, které
jsou krásné, zachovalé, ale stávající majitel
je již nepotřebuje. Na druhou stranu, a už
se jedná o oblečení, nábytek či nádobí,
někomu jinému může udělat stejnou
radost, jakou jste měli vy, když jste si před
časem kupovali.
Základem akce Vyme půdu, postav hřiště,
je účelná recyklace.

23. června ji pořádáme poprvé
a z výtěžku prodeje podpoříme
zkrášlení hřiště u Sokolovny, se
kterým již minulý měsíc velmi úspěšně
započal Tomáš Havel, současný provozovatel zdejší restaurace.
Akce začne ve 14 hodin, o hodinu později
se rozpálí gril a zhruba kolem čtvrté hodiny
předpokládáme příjezd prvních muzikantů.
Po celou dobu budou připravené hry a
soutěže pro děti.
Aby měl tento záměr smysl, potřebujeme
samozřejmě vaši pomoc.
A to jak v pozici nakupujících, tak i prodávajících. Každý, kdo si zakoupí nějaký
kousek z našeho bazaru, nebo přinese
výsledek svého vlastního "vymetání půdy" nějaké hezké věci
do prodeje, pomůže výrobě a instalaci dětských herních prvků
právě na tomto veřejně přístupném hřišti.
V červnu tato akce začíná a naším snem je, aby se prodej
opakoval každý měsíc. A vždy se stejným výsledkem. Chcemeli na hřišti například tři pěkné prolézačky, musíme prodávat a
nakupovat tři měsíce. Budeme-li spokojení s tím, jak hřiště
vypadá, můžeme se zaměřit na další koutek našeho města.
Ukažte, že vám není lhostejné, jak naše město vypadá a že
máte vůli se do jeho rozvoje zapojit. Děláme to přeci pro sebe
a pro svůj dobrý pocit z odvedené práce!
Podrobnosti nejen o této akci můžete sledovat na facebooku
www.facebook.com/VymetPuduPostavHriste.
Kateřina Kolářová

tábor pořádán již 28 let.
http://www.spolek.eu/
http://www.taboreni.cz/tabor/889/SpB-Letni-tabor-UKoupaliste.html
Kontakty: Ing. Antonín Krejčík,
email: spb@spolek.eu
telefon: 605 574 498
Další pořadatele nejen letních táborů pro děti najdete na těchto odkazech:
http://www.sportgen.cz/index.php?id=62
http://www.firmy.cz/detail/147200-vladimir-kantor-marianske-lazne-usovice.html
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INFO z INFOCENTRA

INFO z INFOCENTRA

Výstavy jsou stále úspěšnější
Je pro nás velkým potěšením, že stále více a častěji navštěvujete výstavy našich hostů v prostorách Infocentra. Po velmi
úspěšné výstavě krásných obrázků naší obyvatelky Marie
Macurové, následovala v měsíci dubnu další, neméně
úspěšná výstava dalšího rodáka Pavla Černického PASTVA
PRO OČI. Navštívilo ji okolo čtyř stovek lidí, což jsme považovali za obrovský úspěch.
Hned na začátku května byla však nainstalována další výstata, tentokrát žáků 1. stupně Základní školy s názvem "UČÍME
SE PRO ŽIVOT". Za pouhé dva týdny jejího konání zde bylo
opět mnoho návštěvníků. Kromě našich skalních a věrných
lidí přišla také spousta dětí se svými rodiči, babičkami nebo
dalšímu příbuznými. Děti se rády pochlubily svými nádhernými
výtvarnými pracemi. Výstavu také přišly navštívit celé třídy ze
Základní školy se svými učitelkami. Všem se překrásná díla
dětí moc líbila.
V druhé polovině května zde byla Májová výstava s názvem
EMOCIÁLNÍ VARIACE západočeské novinářky, divadelní
herečky a svobodomyslné kreslířky Ley Bělinové. I tuto
výstavu shlédlo hodně návštěvníků, což nás velmi těší.
V červnu se můžete těšit na výstavu výtvarného projektu žáků
místní základní školy s německým Breitenbrunnem, a od
druhé poloviny pak na kamenosochařskou výstavu manželů
Stoklasových z Nečtin - NÁVRATY.
Vernisáž se koná v úterý 18. června od 18 hodin.
Přij te mezi nás.
- IC-

Výlet za humna, tentokrát do Bečov.

Píseň o Viktorce pod širým nebem
byla zážitkem pro diváky i pro herce

Píseň o Viktorce na Podzámecké stezce, směrem na Karasák.

Speciální májový program toužimského Infocentra nabídl
mimo jiné divadelní představení netradičně uspořádané pod
širým nebem. Odehrálo se na Sklace, u jednoho ze tří
stanoviš nové naučné Podzámecké stezky.
Představení se zúčastnilo více než 50 diváků, většina z nich
navíc ještě před samotnou hrou statečně absolvovala
procházku po již zmíněné stezce.
Ačkoliv spartánské podmínky v prvních několika okamžicích
uvedly herce do roztomilých rozpaků, zhostili se neobvyklé
lokace se vší vervou a již tak velmi kvalitní představení
posunuli o několik kategorií výš. Nastudování příběhu
o Viktorce, které sestávalo ze dvou dějství, kdy první ukázalo
pojetí osudu nešastnice podle Boženy Němcové a druhé
podle Jaroslava Seiferta, s nadšením sledovalo početné publikum velmi pozorně až do posledního verše.
Divadelnímu studiu D3 tímto děkujeme za profesionální
přístup hodný právě jeho pověsti a divákům za hojnou účast,
kterou dalo Infocentru novou a podstatnou motivaci pro
pořádání podobně odvážných podniků.
- KK-

Výstava prací žáků ZŠ Toužim.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Okresní kolo Dopravní soutěže
mladých cyklistů Karlových Varech.

Florbal 2013
II. ročník krajského kola Karlovarského kraje
11.4. pořádala
naše škola pod
záštitou
KÚ
Karlovarského
kraje
soutěž
družstev ve florbale.
Zúčastnilo se jí
osm škol z celého Karlovarského kraje.
Všechna družstva bojovala s
velkým nasazením o putovní

Dopravní výchova na školách je nedílnou součástí vzdělávání
dětí školního i předškolního věku. Neustálý počet zbytečných
úrazů a vyhaslých dětských životů na silnicích nás vede
k tomu, abychom u dětí neustále zvyšovali a podněcovali
zájem o dopravní výchovu jakoukoliv formou soutěží, testů
a nebo praktických jízd spojených s jízdou zručnosti, ale i
umění poskytnout první pomoc v případě dopravní nehody.
Na 1. stupni se žáci zapojují do přípravné fáze - svoje znalosti
si ověřují formou besed s Policií ČR a jízdou na dopravním
hřišti v Karlových Varech, kde po složení praktické části obdrží
průkaz cyklisty s osvědčením absolvování kurzu.
Žáci, kteří v letošním školním roce reprezentovali naši školu,
se v silné konkurenci neztratili, nebo skončili na 7. místě ze
12 zúčastněných škol.
Za vzornou reprezentaci školy si zaslouží pochvalu žáci:
I. kategorie: D. Šimek /6.A/, T. Kratochvíl /6.A /,
L. Velhartická / 4.A/, M. Bízková /4.A /
II. kategorie: O. Nepraš /8.A/, J. Kalina /8.A/,
K. Matoušková /8.A/, A. Culková /8.A/.
ZŠ Toužim - J. Váňová, Mgr. H. Dornicová

pohár a medailová místa.
Na prvních třech místech umístily tyto školy:
1. místo
ZŠP a MŠ Toužim
2. místo
ZŠ,MŠ a PrŠ Karlovy Vary
3. místo
ZŠ a PrŠ Aš
Velké poděkování patří firmě Hollandia, a.s., která celou
soutěž již tradičně zasponzorovala a KÚ Karlovarského kraje,
díky kterému jsme mohli proplatit všem soutěžícím cestovné.
Učitelé ZŠP Toužim

SPORT

TJ Sokol Toužim - basketbal
V letošní sezoně byly uspořádány pro minižačky U11 /nejmladší/
turnaje- celkem 5, každý v místě jednoho družstva. Družstva
mohla být smíšená /chlapci a dívky/ a výsledek se započítával
společně. Naše děvčata hrála velmi dobře, překvapila i soupeře,
jen poslední turnaj se jim nepovedl, byl výkonostně slabší, ale
přesto se v konečném pořadí umístila na 2.místě. Velmi dobře
se zapojily i hráčky, které začaly hrát až během soutěže.
Družstvo tvořila tato děvčata /a 1 chlapec/: Kollarová Michaela, Hosnedlová Veronika, Hejkalová Kristýna, Vlčková Kristýna,
Fritschová Natálie, Brožová Kateřina, Velhartická Lucie,
Michalcová Kristýna, Dornica Vít, Heroldová Kladie, Červená
Michaela, Čapková Eliška, Moravcová Veronika, Jansová Edita,
Bronecová Kateřina.
V konečném pořadí se děvčata umístila ihned za družstvem
chlapců ze Sokolova a získala tak za 2.místo pěknou sošku
a stříbrné medaile. V příštím roce budou pokračovat jednak
v kategorii U11 a ty , které přechází do další kategorie budou hrát
starší minižačky. Věříme, že děvčata budou trenovat i hrát se
stejným zápalem jako v letošní sezoně.
Trenérkou zůstává i nadále Hana Fialová a občas jí pomáhá i Petr
Gašica.
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DOŠLO DO REDAKCE

SKOKY

Poděkování

Májová poutní mše svatá

Právě jsem se vrátila z oslavy 50. výročí otevření nové
Základní školy v Toužimi a jsem plná dojmů.
Bylo to krásné. Většina z nás v Toužimi koncem 50. let začínala.
Všichni současní učitelé a učitelky pro nás připravili krásné
odpoledne i s kulturním vystoupením žáků 5. třídy.
Prošli jsme si celou, krásně vyzdobenou, školu a vzpomínali
na léta zde prožitá i na ostatní kolegy, kteří už nejsou mezi
námi.
Chtěla bych poděkovat všem ženám, které pro nás připravily
bohaté a velmi chutné pohoštění.
Všem mladým kolegyním a kolegům přeji ještě mnoho
úspěšných učitelských let a pevné nervy.

V neděli 1. května 2013 byla konána v poutním kostele
Navštívení Panny Marie ve Skocích, již tradiční májová poutní
mše svatá. Až je to neuvěřitelné, byla poutní mší svatou
v letošním roce již pátou. Hlavním celebrantem byl Mons. P.
František Radkovský biskup plzeňský, mši svatou dále celebroval P. Filip Zdeněk Lobkowicz O.Praem opat Kláštera premonstrátů v Teplé, kterého u oltáře doplnil P. Ján Kováčik
O.Praem a další spolubratři z kanonie premonstrátů v Teplé.
Mši svatou celebroval rektor akademické farnosti ČVUT Praha
Mgr. Ing. P. Vladimír Slámečka Ph.D. U oltáře byl zastoupen
I Řád Panny Marie Neposkvrněné z Plas, tedy oblaté OMI. Při
poutní mši svaté byla také udělena svátost biřmování. Májové
poutní mše svaté bylo přítomno téměř 200 poutníků, dobrodinců, dobrovolníků a všech příznivců, kteří mají vřelý vztah
k těmto místům modliteb, vzpomínek a také obnovení
duchovní pohody, která je zde všude přítomna.

Jarmila Košlerová
učitelka - důchodkyně
Dne 19. května 2013 jsme opět vyjeli na výlet za humna, tentokráte do Bečova nad Teplou. Zde jsme navštívili státní
zámek a hrad. Nejprve jsme si prohlédli relikviář sv. Maura,
který nás velmi okouzlil. Poté jsme se vydali na hrad, který je
v současnosti v rekonstrukci, a dostupný je pouze na
vyžádání. Naší skupině byla tato prohlídka umožněna.
Návštěva hradu byla opravdu moc zajímavá a moc se nám líbila. Nakonec jsme se přemístili asi 15 minutovou chůzí do
bečovské botanické zahrady. Po celou dobu bylo krásné
počasí. Průvodci nám byli manželé Hudečkovi. Všem moc
děkujeme a již nyní se těšíme na další výlet.
Čtenářka TN
D. Procházková s přáteli
V neděli 19. května jsem se zúčastnila s přáteli výletu do
Bečova nad Teplou. Věděla jsem, že v Bečově je krásný
zámek s hradem, a to bylo tak všechno. Nechala jsem se
překvapit a dobře jsem udělala.
Nejenže se mi dostalo nádherného pohledu na zámek a
zahradu, ale i na kouzelné okolí z oken hradu. Viděla jsem i vzácnou a podle mého názoru stále dobře utajenou relikvii sv.
Maura, takže zatímco lidé dnes stojí hodinové fronty, aby shlédli
naše korunovační klenoty, já měla to štěstí, že jsem si mohla
důkladně prohlédnout nádherný artefakt beze spěchu
a s důkladným výkladem o jeho objevení a restaurování. Hrad
není jen pár kamenů a zdí, je to kus živé historie, a navíc jsem si
mohla vyběhnout až nahoru do kopule a mám tak o zážitek víc.
Na návštěvu botanické zahrady jsem se těšila, a ani ta nezklamala. Jen doufám, že se sem dostanu tak za deset patnáct let, abych mohla prověřit, jak pokročila její obnova, na
které už se usilovně pracuje.
Ráda bych poděkovala organizátorům za perfektně zorganizovanou akci, kterou ještě podtrhlo nádherné počasí a výborná
nálada všech zúčastněných.
Jana Nyklová
Trhové Sviny, JČ kraj

Poutní Skoky také navštívilo hodně německých krajanů, kteří
letos přijeli na poutní mši svatou v doprovodu významných
hostů. Skoky letos navštívil, Dr. Ludwig Spaenle, ministr kultury Svobodného státu Bavorsko, vedoucí památníku v koncentračním táboře Flossenburg, pan Jorg Skrigeleit, předseda
spolkové centrály pro politické vzdělávání, pan Werner Karg,
evropský poslanec CSU pan Bernd Posselt, jednatel
Paneuropaunion, pan Johanes Kias a parlamentní sekretářka,
paní Stephanie Waldburg. Slavnostní atmosféru poutní mše
svaté, doplnilo hudebním doprovodem Kolegium pro duchovní
hudbu, pod vedením Víta Aschenbrennera, v jejichž podání
zazněla Missa Brevis F. X. Brixiho. Májová pou Českoněmeckého porozumění, byla rovněž obohacena koncertem duchovní
hudby, kde byla představena díla barokních mistrů z archivu
mariánského poutního kostela v Klatovech, v hudebním podání
již zmíněného Kolegia pro duchovní hudbu. Mons. P. František
Radkovský biskup plzeňský poděkoval všem za přípravu poutě
a oživení tradic a péči o barokní poutní kostel Navštívení Panny
Marie ve Skocích. Poutníci, kterým není lhostejný osud poutního kostela Navštívení Panny Marie a kterým toto poutní
místo, přirostlo k srdci, se rovněž k poděkování připojujeme.
Jaroslav Hráský
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Spotřební družstvo Jednota
v Toužimi slaví 60 let své existence

Byla
založena
německá
velkonákupna
(GEC
Grosseeinkaufgesellschaft der Consumvereine), jež měla
vlastní výroby v Neratovicích, Podmoklech, Znojmě a mimo
jiné i v Perninku u Karlových Varů. Její tržba činila v roce 1929
již 302 mil.Kč.

5. díl
Z dějin družstevního hnutí na Karlovarsku
Seriál o spotřebním družstvu jednota končí pojednáním
o situaci v Karlovarském kraji.

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.

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.

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.

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.

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.

Také na dnešním území okresu Karlovy Vary vzniká v roce
1900 německé dělnické družstvo Vorwärst. První prodejna
byla otevřena10.10.1900 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.

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.

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.

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,d že v konzumních družstvech bylo
sdruženo přes 65 000 rodin.

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.

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.
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TURISTIKA

Pranostiky našich předků

Vrcholy Toužimska

ČERVEN

Ve středu 8. května 2013 se za účasti pěti skalních příznivců
jarních toulek probouzející se přírodou a milovníků pěší turistiky sešlo před Infocentrem Toužim k absolvování prvního
jarního výstupu na vrcholy Toužimska. V pořadí se jednalo již
o třetí společnou a úspěšnou akci Klubu českých turistů TJ
Sokol Toužim, o. s. Pod střechou a Infocentrem Toužim.
Tomuto výstupu na vrch Homolka, nacházejíce se nad vískou
Brložec v nadmořské výšce 713 metrů, předcházelo seznámení účastníků s historií obce. Účastníci jarního výletu se
rozhodli, že krásného slunečného počasí, které nad krajinou
panovalo, využijí a absolvuji cestu zpět do Toužimi pěšky přes
obec Radyni a dále přes vrchol 669,8 m. n. m. a bývalou
štěrkovnu po zelené turistické značce do Toužimi. Nutno
dodat, že z vrcholu nad štěrkovnu je krásný výhled na absolvovanou trasu výletu i na vrch Homolka. A kolik jarních kilometrů
absolvovali naši výletníci? Takže naši výletnici absolvovali
trasu 17 km.

Potkaly se nejkrásnější měsíce v roce, květen s červnem a přiblížil se nám letní slunovrat, který nastane dnem 21. června.
V tomto měsíci si také připomeneme rozmarnou komedii
W. Shakespeara Sen noci svatojánské, která je obecně známá,
oblíbená a je spojována s tajuplným světem skřítků. K svatému
Janu Křtiteli ( 24.6. ) se také vztahuje mnoho pranostik.
w Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy vlažný.
w Jestli červen mokrý bývá, obilí se pak málo rodívá.
w V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
w O Svatém Fortunátu ( 1.6. ) kapka deště má cenu dukátu.
w O svatém Norbertu ( 6.6. ) chladna jdou k čmertu.
w Prší-li na svatého Medarda ( 8.6. ) budou deštivé žně.
w Prší-li na sv.Medarda, je malá naděje na slunečné léto.
w Na jakou notu svat Medard zahraje, na tu se bude celý
měsíc tancovat..
w Na svatého Jana - otvírá se létu brána.
w O svatém Barnabáši ( 11.6. ) bouřky často straší.
w Pohoda na svatého Víta ( 15.6. ) - dobrota pro žita.
w Svatý Vít, dává trávě pít.
w Když prší na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš v tom roce
ořechů do věrtele.
w Na svatého Jana noc nebývá žádná.
w O svatém Janu Křtiteli noc se na prahu prosedí.
w Čím dříve před svatým Janem houby rostou, tím dříve před
Vánocemi sněží.
w Je-li na svatého Petra a Pavla ( 29.6. ) den jasný a čistý, rok
úrodný bude jistý.
w Prší-li na svatého Petra a Pavla, urodí se hodně hub.
w Je-li od Petra až do svatého Vavřince ( 10.8. ) parno, bývá v
zimě dlouho studeno.
Jaroslav Hráský

Vrcholy Toužimska II.
V sobotu 18. 5. 2013 se uskutečnil další výstup za účasti
milovníků krásné okolní přírody a hřebenových túr.
Z Třebouňského vrchu 824 m. n. m. na Branišovský vrch, na
jehož hřebenu se nacházejí dva vrcholy, první se nachází 809
m. n. m. a druhý 813 m. n. m. Na tomto skalnatém vrchu se
nacházejí pozůstatky dávno zaniklé astronomické pozorovatelny A. M. Davida, významného astronoma a také člena premonstrátského řádu. K vrcholu Branišovského kopce nás
zavede Davidova naučná stezka, která navazuje na
Skokovskou naučnou poutní stezku na návsi v obci Branišov,
ze které odbočuje vlevo k zaniklé astronomické pozorovatelně. Po stejné stezce se můžeme vrátit zpět do obce Branišov
a pokračovat vlevo naučnou poutní stezkou k zaniklému poutnímu kostelu sv. Blažeje a dále poutní stezkou až do Skoků.
Obě naučné a poutní stezky mají svůj začátek v Klášteře premonstrátů v Teplé. V pokladně historické klášterní knihovny
jsou k dostání obě aktuální mapky stezek, doplněné komentářem, poutnické průkazy a také modré poutní stužky, které
označují poutníky do Skoků.
Jaroslav Hráský

KOUPÍM RESTITUČNÍ NÁROKY
za nadprůměrné ceny
607 121 161
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INZERCE

POZOR NOVINKA!!!
Půjčka DRUŽSTEVNÍK Vám přináší:
-

Až 150 000,- Kč
rychle a na cokoli
Nízký úrok
Nízké splátky
Dokládáte pouze nájemní smlouvu
Volejte: 737 832 740

Prodám skútr Yamasaki YM-50T,
náhradní nová baterie + boxík též
nový, nenamontovaný.
Cena: 8.500,- Kč
Zn.: Z důvodu nemoci
telefon: 606 716 836
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3 VĚKU

OKOLÍ

Na podzim pokračujeme

V Dobré Vodě proběhla
Férová snídaně, která podpořila
fair trade a lokální výrobce potravin

Virtuální univerzita třetího věku
na podzim zahájí již třetí semestr.
Studenti Virtuální univerzity třetího věku úspěšně dokončili
druhý semestr. Všem frekventantům kurzů blahopřejeme
a děkujeme za jejich zájem. VU3V bude proto pokračovat opět
na podzim. Ve třetím semestru otevíráme opět dva kurzy:

Před sídlem občanského sdružení Český západ v Dobré Vodě
se v sobotu 11. května v 10.30 hodin sešla padesátka místních obyvatel a chalupářů, aby společně na Férové snídani
posnídali fairtradové a lokální potraviny. Vyjádřili tak podporu
produktům, při jejichž výrobě je brán ohled na lidská práva,
životní prostředí a není zneužívaná dětská práce. Stalo se tak
na Světový den pro fair trade, který se slaví již desátým rokem
po celém světě. V Dobré Vodě akci pořádala místní organizace Český západ spolu s organizací NaZemi, která je celorepublikovým koordinátorem akce.

Etika jako východisko z krize společnosti
Vývoj informačních technologií
O přesném termínu, kdy bude zimní semestr zahájen vás
budeme včas informovat. Přihlášky ke studiu však přijímáme
v Infocentru již te . Veškeré informace vám rádi poskytneme
na e-mailu infotouzim@seznam.cz nebo na telefonních číslech
776 728 634 nebo 730 625 935. Podrobnosti o kurzech
a průběhu studia se dozvíte také na webových stránkách
projektu www.e-senior.cz.
-KK-

Happening "Férová snídaně ve vašem městě" proběhl v ČR již
potřetí a letos se snídalo v téměř 90 městech.
V Karlovarském kraji se snídalo jen na dvou místech - v Dobré
Vodě a Otovicích. V Dobré Vodě se o přípravu Férové snídaně
postaral Český západ spolu s členy místní romské komunity.
"V sedmičlenném týmu byl například i desetiletý Jakub, který
si vzal na starost představení značky fair trade hned v úvodu
Férové snídaně. Další mladí lidé připravovali třeba informační
plakáty či aktivity pro děti," seznamuje s průběhem příprav
snídaně Anna Juráčková z Českého západu. Samotné snídani
předcházely další workshopy, při kterých zájemci sami zjišovali informace o fair trade a zhlédli i tématický filmový dokument. "Při snídani mohli účastníci ochutnat například fair
trade čokoládu, různé čaje, ale také řadu čerstvých dobrot od
svých sousedů. Do přípravy snídaňového menu se totiž mohl
zapojit každý a tak nabídka pokrmů byla skutečně pestrá,"
chválí Anna Juráčková.

ZPRÁVY Z REGIONU

Vesnice roku 2013
Otročín a Ovesné Kladruby bojují v prestižní soutěži
Obě vesnice znají naši čtenáři také díky výletům z loňského
roku, kdy do Otročína a Poseče jsme vyrazili na nově
zpřístupněné kyselky a v říjnu jsme podnikli výpravu
k upraveným Milhostovským mofetám u Ovesných Kladrub.
Nyní se obě obce přihlásily do soutěže Vesnice roku 2013,
kterou organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
Otročín věří, že by mohl zaujmout příkladnou spoluprácí
s místním zemědělcem, tedy akciovou společností Agro
Otročín. Ovesné Kladruby mají zase velkou šanci uspět
v kategorii veřejné zeleně či společenského života na vsi.
V nedávné době totiž vesnice dokončila největší úpravy veřejných prostranství a dětských hřiš. Obě vesnice mají velkou
šanci na úspěch při nejmenším v krajském kole soutěže
a touto dobou už mají úspěšně za sebou návštěvu hodnotící
komise. Ačkoliv bylo potřeba k přihlášení obce do soutěže
vyplnit velmi podrobnou přihlášku, snad nejdůležitější je právě
osobní dojem, který si členové komise z návštěvy odnesou.
Výsledky krajských kol budou známé v průběhu letních prázdnin. Do podzimu potom budeme vědět, jak si tyto dvě obce
vedly také v celostátním kole soutěže. Podrobnosti o soutěži
najdete na webových stránkách www.vesniceroku.cz.
Kateřina Kolářová

"Máme radost, že se zapojilo tolik lidí. Během celé snídaně,
která se nakonec protáhla až do času oběda, panovala příjemná atmosféra. Lidé si nejen pochutnali na dobrém jídle,
ale zároveň se také dozvěděli mnoho zajímavých informací
o původu svých oblíbených potravin jako jsou čokoláda, káva,
čaj a další, které konzumují téměř každý den, a přitom o nich
mnohdy tak málo ví. Snídaně je ideální čas pro povídání
a setkání s rodinou, přáteli a sousedy, a proto bychom rádi
podobnou akci zorganizovali opět příští rok. Do té doby už ale
máme v Dobré Vodě naplánované další akce. V pátek 31.
května to bude oslava Evropského svátku sousedů a v sobotu 8. června společná dobrovolná brigáda na úpravu veřejných
prostranství v obci," představuje dění v Dobré Vodě Anna
Juráčková.
Další informace o "Férové snídani ve vašem městě"
naleznete na www.ferovasnidane.cz a program dění v Dobré
Vodě na www.cesky-zapad.cz.
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