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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

TOUŽIM VE FOTOGRAFII

protože stojíme na začátku letních prázdnit, není čas na
dlouhá povídání. V tomto úvodníku bych proto ráda jen velmi
stručně zmínila jedno zásadní rozhodnutí toužimského
zastupitelstva. To se netýká ničeho menšího, než je regenerace našeho náměstí. Konkrétně se jedná o ve své podstatě
uspokojivou zprávu: město Toužim vyřeší dofinancováni
stavebních prací úvěrem na částku 20 milionů korun.
To znamená, že náměstí bude podle aktuálního slibu stavební firmy Metrostav dokončeno ještě letos.
Doufejme, že s takovou informací bude nepořádek
a komplikace provázející rekonstrukci snesitelnější.
Na závěr ještě malé upozornění: Toužimské noviny pro vás
připravíme také na měsíc srpen. Za měsíc tedy očekávejte
osmé vydání na obvyklých místech.
Dětský den v Toužimi.

Přeji příjemné chvíle strávené při čtení červencového čísla
měsíčníku.
Kateřina Kolářová
šéfredaktorka Toužimských novin

TOUŽIMSKÉ NÁMĚSTÍ
V polovině července bude na náměstí další uzavírka.
Chystá se kanalizace v Bezručově ulici.
Dne 20.6.2013 byla úspěšně provedena kontrolní prohlídka
za účasti zástupců Stavebního úřadu a Dopravní policie.
Od obdržení rozhodnutí s nabytím právní moci jsou průjezdné
ulice Družstevní, výjezd z náměstí směr Bečov a ul. Sídliště.
S ohledem na probíhající stavební práce v okolí těchto komunikací je rychlost omezena na 30 km/hod. Do budoucna se již
nepočítá s celkovou uzavírkou těchto silnic, pouze s regulací
při provádění např. vodorovného značení apod. Průjezd skrz
náměstí (okolo stánku PNS ) bude výhradně pro osobní automobily do 3,5 t, a to pouze do doby plánované uzavírky výjezdu z náměstí (u hodin). Autobusové zastávky zůstávají i nadále
na Malém náměstí a autobusovém nádraží u Penny. Vjezd
k poště je určen jen pro zásobování.
Postup při provádění probíhajících prací při zadláždění komunikací je následující : prostor před poštou (u nových autobusových zastávek), komunikace vedoucí skrz náměstí bude
zadlážděna po novinový stánek PNS, následně se zadláždí
ul. Bezručova od trafostanice po fotoateliér. Od tohoto
okamžiku budou mít garáže plnohodnotnou příjezdovou cestu.
V okamžiku zadláždění ulice Radniční po pension Vladař, se
zahájí práce na komunikaci vedoucí kolem České spořitelny.
Postupně probíhá napojení dešových svodů a osazení
silničních vpustí. Nyní zbývají k napojení jedny z posledních
okapových svodů od Apsy k bývalému motorestu a ve výjezdu
z náměstí (u hodin).

Rekonstrukce náměstí v červnu.
Zásadním omezením bude plánovaná uzavírka výjezdu
z náměstí od 15.7.2013 do 15.8.2013. V tomto čase se
provede připravované propojení kanalizací z ul. Bezručova
a také v předstihu provedené kanalizace z Malého náměstí do
nově zbudované páteřní stoky vedoucí celým náměstím.
Splašková kanalizace pod tímto úsekem je v havarijním stavu
a bude ji nutné kompletně zrekonstruovat. Její oprava bude
probíhat bezvýkopovou technologií - vložkováním.
Ulice Kostelní je plánována na konec měsíce srpna,
v níž bude nutné vyměnit komplet celý vodovodní řád. Jako
poslední pro rekonstrukci je uvažován prostor kolem Morového
sloupu.
Věříme, že dočasná omezení a ztížení přístupů k jednotlivým
provozovnám vyváží celkový pozitivní výsledek v závěru
prováděné regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad.
Petr Balák, stavbyvedoucí
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Budov. Na tomto festivalu jsme se seznámili s dalšími
orchestry. Byly zde dva dechové orchestry z Polska, jedna
kapela ze Slovenska a kapely z Moravy. Prostě, bylo se na co
dívat a poslouchat. Kromě dechovek zde vystupovala Lucie
Bílá s kapelou Jiřího Maláska a Jan Smigmator s Moravia Big

TOUŽIMSKÁ MLÁDEŽNICKÁ DECHOVKA

VYSTOUPENÍ DECHOVÉHO
ORCHESTRU ZUŠ TOUŽIM
Po výročním koncertu Dechového orchestru ZUŠ Toužim naše
kapela neusnula na vavřínech, nýbrž pokračovala i nadále
v nácviku dalších skladeb a vystupováním na veřejnosti.
5. května jsme vítali "AMERICKOU ARMÁDU" na náměstí
Jiřího z Poděbrad v Toužimi a přispěli svým repertoárem
k dobré náladě toužimských občanů, kteří se této již tradiční
akce zúčastnili.

Bandem.
Ke každému orchestru patřily nejméně jedny mažoretky, od
těch nejmenších až po dospělé, krásně uniformované slečny.
Jak již bylo řečeno, bylo to velice zdárně zorganizované
setkání dechových orchestrů pod záštitou EU a stále se něco
dělo a bylo se na co dívat.
Poslední vystoupení dechového orchestru v tomto školním

17-19. května náš dechový orchestr, společně s dechovým
orchestrem ZUŠ Sokolov nazkoušel na soustředění v Pšově
poměrně náročný program a dne 19.května oba dechové
orchestry vystoupily v Městském divadle v Sokolově.
V dnech 14. - 16. června se naše kapela společně
s dechovým orchestrem ZUŠ Sokolov zúčastnila 8. ročníku
festivalu dechových hudeb a mažoretek "HUDBA BEZ HRAN-

roce bylo na Závěrečném koncertu ZUŠ dne 21.6.2013.
Celý koncert proběhl na vysoké úrovni a posledním číslem
v programu byla naše kapela.
Obecenstvo bylo úžasné a nám se podařilo posluchače
roztleskat při závěrečných skladbách - Jásavá (Mělnická)
a Zůstaň tu s námi (pochod Karla Vacka). Publikum
si spontánním potleskem vynutilo i přídavek.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Všem členům dechového
orchestru ZUŠ za jejich celoroční práci a všem občanům, kteří
chodí na naše koncerty a vystoupení za jejich přízeň
IC" v Dolních Studénkách na severní Moravě. Koncertovali
j
s
m
e
v Šumperku, Zábřehu, Dolních Studénkách a v Lázních

-PTMD-
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KULTURA

Z jednání Rady města Toužim

PROGRAM NA ČERVENEC 2013

Rada projednala přihlášky do výběrového řízení na pracovní
pozici vedoucí příspěvkových organizací Bytové hospodářství
města Toužim a Teplárenství města Toužim a schválila
vítězen výběrového řízení na tuto pozici p. Romana Pagáče ze
Žlutic.
Rada schválila provedení opravy místní komunikace na
pozemku p.č. 1663/1 a 1660 v k.ú. Toužim, mezi zahrádkami a garážemi v části Plzeňské ulice, prostřednictvím TSM
Toužim.
Rada schválila podání výzvy na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby "Úvěr na financování Regenerace náměstí
J. z Poděbrad, Toužim".
Rada vzala na vědomí informaci o odmítnutí společnosti
DOZORSTAV, s.r.o., Karlovy Vary, podepsat smlouvu na realizaci akce "Zateplení Městského úřadu Toužim"a schválila
uzavřít smlouvu na realizaci této akce se společností MOREZ,
s.r.o., Plzeň, která se umístila ve výběrovém řízení na druhém
místě.
Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč
obci Rochlov u Nýřan, která byla postižena povodní. Tato obec
s 260 obyvateli byla v rozmezí několika dní dvakrát postižena
povodní, nebyla nijak medializována, a proto rada rozhodla
o pomoci této obci. Finanční dar byl zaslán na účet obce
13.06.2013.
Rada vzala na vědomí informaci Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, která přistupuje k poslednímu kroku
koncepční změny, a to přechodu na setkávací systém lékaře
v osobním voze (stanoviště RV, pro náš region v Teplé) se
sanitkami se záchranáři (stanoviště RZP v Toužimi).
Podrobnější informace jsou předloženy na jiném místě
Toužimských novin.

VÝSTAVA:
NÁVRATY
Kamenické práce Jitky a Marcela Stoklasových.
Prodejní výstava..
Infocentrum
čt 4.7.
SKOKOVSKÁ POUŤ (zahájení)
Zahájení poutní sezóny na Skokovské stezce v Teplé (začátek
třídenního procesí - pochodu do Skoků) čtvrtek 4.7.2013
v 10:00 hodin v klášteře premonstrátů v Teplé. I. etapa TepláNežichov, II. etapa Nežichov-Toužim, III. etapa Toužim-Skoky
(sraz v 9.30 hod. u IC Toužim). Podrobnosti na www.skoky.eu.
Skoky, poutní kostel Navštívení P. Marie
pá 5.7. 19.00 hod. KINOKAVÁRNA
Promítání snímku Zločinci podle zákona při kávě nebo čaji.
Infocentrum
so 6.7. 09.00 hod.
RADYŇSKÁ CIHLA
A OLYMPIÁDA VE VRHU HABLOVKOU 2013
Tradiční pochod a soutěž ve vrhu cihlou, sraz v Toužimi u mariánského sloupu v sobotu 6.7.2013 v 09.00 hod. (soutěž
u Radyňské cihelny od 11:00 hodin).
Toužim a Radyně
so 6.7. 20.30 hod.
PÍSNĚ Z TAIZÉ (pokračování)
Společné večerní zpěvy v kostele, poté noční prohlídka Skoky, poutní kostel Navštívení P. Marie.
Skoky
ne 7.7. 10.00 hod.
SKOKOVSKÁ POUŤ
(slavnostní ukončení). Tradiční hlavní poutní česko-německá
slavnost porozumění s bohoslužbou a kulturním programem,
po celé odpoledne prohlídky kostela, výstava, upomínkové
předměty, posezení s hudbou a občerstvení posezení s hudbou a občerstvení (více na www.skoky.eu)
Skoky
ne 7.7. 14.00 hod.
VYMEŤ PŮDU - POSTAV HŘIŠTĚ
Charitativní bazar na podporu hřiště u Sokolovny s doprovodným programem pro velké i malé.
Hřiště u Sokolovny
ne 14.7. 14.00 hod.
VYMEŤ PŮDU - POSTAV HŘIŠTĚ
pá 19.7. 18.00 hod. FESTIVAL PÍSNIČKÁŘŮ
Malý festival známých písničkářů Jiřího Smrže, Oldřicha
Janoty, Slávka Klecandry a Žalozpěvu.
Skoky
ne 21.7. 14.00 hod.
VYMEŤ PŮDU - POSTAV HŘIŠTĚ
st 24.7. 17.00 hod. ZÁBAVNÉ PŘEDSTAVENÍ
Děti ze ZŠ Toužim a Breitenbrunnu připravily zábavný program
pro malé i velké diváky. Přij te je povzbudit a zatleskat jim.
Sokolovna
ne 28.7. 14.00 hod. PRÁZDNINOVÁ POUŤ
Poutní slavnost na podporu poutního místa Skoky (mše svatá,
posezení s občerstvením).
Skoky
ne 28.7. 14.00 hod.
VYMEŤ PŮDU - POSTAV HŘIŠTĚ
čt 25.7. 17.00 hod.
ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání seniorů při hudbě. Tentokrát s Pavlem
Bízkem.
Sokolovna
st 31.7. 18:00 hodin LENKA DUSILOVÁ
Komorní koncert známé zpěvačky a písničkářky (občerstvení
zajištěno).
Skoky, poutní kostel Navštívení P. Marie

Z jednání Zastupitelstva města Toužim
Zastupitelstvo schválilo Strategický plán sociálního
začleňování v Toužimi v letech 2013 - 2015.
Zastupitelstvo schválilo vstup města Toužim do Komunální
odpadové společnosti, a.s., Karlovy Vary a zakoupení 72 ks
akcií v nominální hodnotě 1 000,- Kč za kus. Tato společnost
bude pro obce Karlovarského kraje zajišovat likvidaci
komunálního odpadu.
Zastupitelstvo schválilo výsledek výběrového řízení na poskytnutí úvěru ve výši 20 mil. Kč na dofinancování akce
"Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad, Toužim" s tím, že
nejvýhodnější nabídku podala Československá obchodní
banka, a.s., pobočka Karlovy Vary.
Zastupitelstvo schválilo námitku p. J. Bezemka a p. J. Mikuty
k Územnímu plánu Toužim.
Zastupitelstvo zamítlo námitku p. P. Kalčice, p. J. Prchala,
pí A. Hejnové a p. V. Gregory k Územnímu plánu Toužim.
Zastupitelstvo schválilo část připomínky č. 3 p. J. Schierla
k Územnímu plánu Toužim.
Za MěÚ Toužim Ing. Jan Šimonovský
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VYMEŤ PŮDU, POSTAV HŘIŠTĚ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Knižní novinky
na měsíc červenec 2013

Charita a recyklace nemůže
skončit jako výkřik do tmy
Za posledních několik týdnů se výrazně a hlavně k lepšímu
změnilo hřiště vedle Sokolovny. Veskrze dobrovolnická
činnost našich přátel nás přiměla k tomu, abychom také
přispěli svou troškou do mlýna.
Využili jsme opraveného hřiště pro kolektivní míčové hry a na
travnatém prostranství hned vedle jsme uspořádali první
charitativní bazar. Z výtěžku akce jsme plánovali rozšířit využití
prostoru také pro děti a opatřit postupně několik herních
prvků. Z původní představy, že budeme bazar otevírat vždy
jednou měsíčně spolu se slavnostní instalací jedné atrakce
ale sešlo. Jak už to tak bývá, první vlašovka sice úspěšně
vylétla z hnízda, avšak nedoletěla daleko a i přes veškerou
snahu se nepodařilo utržit více než 404 korun. Neklesáme
však na mysli a krůček po krůčku se pokusíme vytyčeného
cíle dosáhnout. Ve chvíli, kdy čtete tento článek, máme za
sebou i druhý charitativní bazar. A v plánu je bavit se tak až
do konce léta.
Kromě možnosti koupit si něco hezkého a přispět tak
na dobrou věc nabízíme také doprovodný program hlavně pro
děti. Osvědčilo se malování na plátno, kdy aktuální výtvory
uvidíte vždy týden po akci v cukrárně na náměstí.
Věříme, že je jen otázkou času, kdy většina z vás přijde na to,
že dělat hezké věci nejen pro sebe, ale i pro své spoluobčany
může být příjemné a budeme se v následujících týdnech
potkávat na hřišti u Sokolovny v čím dál větším počtu.
Organizační tým Vyme půdu, postav hřiště.

KŘEST KNIHY

Týden začal nedělí!
Neděle byla už za dob našich dědů a babiček, tím nejvýznamnějším dnem týdne. Významným dnem byla pro autorku
i neděle, a byla rozhodně i začátkem nové etapy jejího života.
Křest knihy UŽ NEJSEM TVÁ DCERA autorky Martiny
Černagové (Helga Scharschmied) z Útviny, spojený s autogramiádou, byl provázen hudebním doprovodem Petra
Kohouta na kytaru, který je rovněž autorem textu písní. Křest
knihy UŽ NEJSEM TVÁ DCERA, byl uskutečněn v čajovně
Modrý anděl v neděli 16. června 2013. Poděkování náleží
především MUDr. Ivě Weilguny za bezúplatný pronájem prostor čajovny. Díky tomuto prostoru a zájmu občanů našeho
města i okolí, bylo přítomno této zdařilé nedělní akce organizované Infocentrem Toužim 30 občanů. Poděkování náleží
rovněž Infocentru Toužim za bezchybnou přípravu akce i za
přípravu občerstvení a skvělou i rychlou obsluhu. Na závěr
ještě jednou přejeme autorce knihy hodně zdraví, spokojenosti a štěstí v osobním životě.
Jaroslav Hráský

Pro ženy
Coben Harlan
Coleman Rebecca
Fielding Joy
Holland Cecelia
Kerlau Mann
Macomber Debbie
McGowan Kathleen
Roberts Nora
Simons Paulina
Sparks Nicholas
Steel Daniele
Váňová Magda

Přistižen
Království nevinnosti
Šepoty a lži
Vášnivá a nespoutaná
Šachovnice královny
Penzion Růžový přístav
Princ básník
Okamžik změny
Taána a Alexandr
Poslední píseň
Navždy spolu
Náhoda nebo osud

Pro muže
Beckett Simon
Cook Robin
Cook Robin
Gillon Steven M.
Giordano Mario
Hauschild Reinhard
Méndez Antonio J.
Novotn David Jan
O´Bryan Laurence
Paver Michelle
Steinhauer Olen
Toyne Simon

Chemie smrti
Sfinga
Pojistka smrti
Pearl Harbor
Apokalypsa
Záliv v plamenech
Argo
Gilgul
Istanbulská mozaika
Kroky v temnotě
Americký špion
Klíč

Edice Záhady
Däniken Erich von
Farkas Viktor
Hausdorf Hartwig

Soudný den dávno nastal
Válka médií
Když si bohové hrají na boha

Životopis
Macek Petr

Iva Janžurová

Průvodce
Stan Suzanne
Lisowscy Elzbieta

Turecko
Tunisko
Chorvatsko

Městská knihovna Toužim dává na vědomí svým čtenářům,
že provoz knihovny o prázdninách zůstane nezměněn.
Lenka Hudečková ve spolupráci s MK Toužim
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Historie starých městských hradeb
Staré městské hradby obklopovaly jen malou část nynějšího
města. Uzavíraly pouze náměstí s přilehlými ulicemi. Táhly se
od zámku a Rybářské brány přes vybíhající svah k panenskému rybníku až k Drábově zahradě (západní strana). Dále táhly
se hradby pravoúhle kolem horní poloviny Pastýřské ulice
a podél Příkopů až k děkanství (jižní strana). Od jihovýchodního koutu města pokračovaly hradby mezi dvory Farní
a Kostelní ulice k Horní městské bráně (východní strana).
Odtud obklopovaly náměstí a Židovskou ulici a přes Panský
dvůr táhly se hradby zpět k zámku.
Zámek, děkanství, Drábovna a Horní brána zobrazovaly tedy
čtyři rohové pilíře. Na prvých třech uvedených stranách hradby již odpadly. Krajina u Horní městské věže
a městské brány táhla se vedle prostoru náměstí zcela volně.
Toto bylo od volných polí odděleno obyčejnými zahradními
zděmi a stodolami. Památka na bývalé opevnění města jest
patrna ještě dnes kromě zbytků hradeb u zámky, také
u Drábovny a děkanské zahrady.
Hlavními východy z opevnění města byly: Horní městská brána
(do Plzně, Žlutic, Bochova a Karlových Varů), Rybářská brána
(do Lokte a Chebu) a brána, jíž se projíždělo do Teplé.
Podle kroniky Albína Chládka zpracovala Lenka Hudečková

KINOKAVÁRNA

Kinokavárna pokračuje
i o prázdninách
Navzdory odpromítaným snímkům, které svým tématem člověka příliš nadchnout ani pozvednout nemohly, vyslovili někteří
návštěvníci přání, abychom se i nadále setkávali také
o prázdninách, jako vždy v první páteční večer měsíce od 19
hodin. Mnozí nikam neodjíždí a posedět si s přáteli u kafíčka
nebo si dát třeba ovocný čaj a shlédnout přitom zajímavý
dokument, je i přes nabídku těchto náročnějších snímků pro
ně prostě relax.
5. července nás tedy čeká snímek Zločinci podle zákona.
O životě se neučili ve školách, ale v kriminále. Tam si také
vybírali své budoucí spolupracovníky. Tetování jim neslouží
jako ozdoba, ale jako projev pohrdání autoritami a znak příslušnosti ke své vězeňské kastě a její hierarchii. Nikdy normálně nepracovali, přesto jsou milionáři. A jsou na to náležitě
pyšní. Řeč je o hlavních postavách znepokojivého dokumentu
Alexandra Genteleva, jemuž se podařilo získat důvěru několika čelních představitelů ruskojazyčného podsvětí, takzvaných
vorů v zakoně. Ti musejí dodržovat speciální kodex - nepsané
zákony, které vznikly ve třicátých letech minulého století
v sovětských gulazích. Jejich nebývale otevřené výpovědi
společně s archivními záběry z ruských věznic či ukázkami
"mafiánských radovánek" podávají velmi komplexní a ucelený
pohled na rozvoj organizovaného zločinu v Rusku od perestrojky až do dnešní doby. Podle bývalého pracovníka ruského
Interpolu mají dnes tito lidé zásadní vliv na ekonomická a politická rozhodování své země, nebo dobře vědí, že kromě po
zuby ozbrojených bodyguardů musejí disponovat i "svým" politikem.

Další prázdninová kinokavárna připadá již na 2. srpna a tentokrát jsem pro vás vybral opravdovou "klidovku".
Odpočineme si Na stupních vítězů. Citlivé, formálně vytříbené
a místy úsměvné portréty představují pět atletů, kteří se ve
skromných podmínkách připravují na 18. mezinárodní
seniorské mistrovství světa ve finském Lahti. Tvůrci snímku
nám výmluvně ukazují, kolik zdravého ducha, svěží mysli
a obdivuhodné kondice je možné uchovat ve starém těle; a
jde o stoletého Vídeňana Alfreda Proksche, který ve volném
čase maluje ženské akty, 94letou italskou diskařku Gabre
Gabric-Calvesi, 93letého sveřepého sprintera ze Stockholmu
Herberta Liedtkeho či 82letého skokana do výšky Jiřího
Soukupa z Hradce Králové. Příprava na mistrovství i samotné
závody, při nichž nechybí nervozita ani pravá sportovní rivalita, pro ně představují především závod s časem. Snímek
nahlíží i do soukromí seniorských atletů, pro něž není největší
výzvou pokoření světového rekordu, ale jejich věk. Přesto
doufají, že příští rok bude jejich výkon ještě o stupínek lepší.
Za Infocentrum Toužim Bohuslav Prchal
5
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Zpět ke karlovarskému poháru, kterého se kromě českých
pilotů účastnili i letci z Německé spolkové republiky a Ruské
federace. Letošní ročník poznamenala stejně jeko vše v naší
vlasti nepřízeň počasí. V pátek se dokonce vůbec nepodařilo
vzlétnout a sobotní závody byly předčasně ukončeny.
Přesto byla soutěž prohlášena za platnou a medaile i ceny
rozdány.
Zde se ještě pochlubím žhavou novinkou v podobě obnovené
světové soutěže RedBull Air Race, což je vrcholová světová
letecká show v podobě závodů akrobatických speciálů mezi
nafukovacími pylony.
Dostat se mezi tuto elitu již vyžaduje nejen být ekcelentním
akrobatickým pilotem ale umět vystupovat s médii, plyně znát
anglicky, absolvovat náročné psychotesty apod.
O to víc nás těší, že po Martinovi Šonkovi, který byl prvním
českým pilotem v RedBull Air Race, se ve kvalifikaci nominoval i náš člen Aeroklubu
Toužim Petr Kopfstein!

AEROKLUB TOUŽIM

Na začátku července budou
v Toužimi plachtařské závody
Člověk nebyl zrozen s křídly na zádech, ale o to více se snaží
přiblížit se ptákům a dobývat nejen zemi ale i vzduch. Když to
nešlo s přírodou po dobrém, pomohla člověku příroda
a vymyslel letadlo.
A jedno takové "hnízdo" letadel s partou nadšenců se
nachází, jak je všeobecně známo, i nedaleko Toužimi poblíž
obce Přílezy. Protože je létání samo trochu tajemné a většina
lidí si myslí, že je to pouze zábava pro pár vyvolených, rozhodli
jsme se podávat občanům Toužimi a okolí informace o dění
na toužimském letišti. Rádi bychom vám přiblížili náš sport
a byli by jsme rádi, pokud
osobně letiště navštívíte.

A co nás čeká v nejbližší
době? Ve dnech 4.7.
až 14.7.2013 se budou
konat na letišti v Toužimi
plachtařské závody T-CUP
2013 tentokrát s mezinárodní účastí a podporou Euregia
Egrensis.
Očekává se účast kolem 30
až 40 závodníků z České
republiky i Německa.
Principem závodů jsou dva
druhy disciplín. Bu je nutné
uletět co nejdelší tra
za daný čas nebo oblétnout
tzv. otočné body, kdy je známá délka tratě v co nejrychlejším
čase. I větroně mají své kategorie např.podle jejich rozpětí.
Nejrozšířenější je tzv. klubová třída s rozpětím 15m, dále
kombinovaná třída, která zahrnuje větroně o větším rozpětí
nebo větroně dvousedadlové a volná třída s větroni
o rozpětí 24 - 25m.
Protože se jedná o sport založený na využívání stoupavých
vzdušných proudů, je to sport ryze "ekologický". Je ale nutné
závodníkům i pořadatelům držet palce, aby opět počasí
neudělalo nějaké další neplechy a závodníci si pouze neužili
dovolenou na trávě letiště místo ve svých "bílých orchidejích",
jak větroňům s láskou přezdívají.

Ve dnech 23.5. až
25.5.2013 se zde konal
jako
každý
rok
Karlovarský pohár, což je
soutěž
v
motorové
akrobacii všech kategorií
od kategorie SPORTSMAN pro začínající akrobaty až po nejvyšší kategorii UNLIMITED, kde
létají hvězdy akrobatického nebe. Letošní
ročník byl významný tím,
že byl v pořadí již
dvacátý, tedy jubilejní.
Dovolte mi malé odbočení a mít pár slov k soutěži samotné.
Po roce 2010, kdy jsme v Toužimi hostili světovou akrobatickou elitu při mistrovství Evropy, nastal výrazný zlom
a i Karlovarský pohár se stal prestižní akrobatickou soutěží.
Veliký podíl na tom mají právě členové Aeroklubu Toužim,
kteří odpracovali na zvelebení areálu a vybudování důstojného
zázemí nepočítaně brigádnických hodin. Samozřejmě si to
akrobaté mezi sebou řekli a začali se k nám slétat ve stále
větším počtu. Je sice pravdou, že například od elegantních
a tichých větroňů dělají akrobatické letouny větší rámus. Vidět
ale na vlastní oči jak se popírají fyzikální zákony, je zážitek
k nezaplacení! Je ale nutné vždy dojednat podmínky s přilehlými obcemi a pořádání soutěže časově zkrátit na minimum.
To je i jeden z důvodů, proč soutěž končí již v sobotu
a někteří návštěvníci jsou pak zklamaní, že nevidí akrobaty při
nedělním výletě s rodinkou na letiště. Přínosem pro Toužim je
ale naopak skutečnost, že i v průběhu roku do Toužimi přilétají závodníci tentokrát se svými známými a rodinami ve stále
větším počtu, aby poznali i ze země krásy okolí. Závody tak
přímo přispívají ke zvýšenému cestovnímu ruchu toužimska.

Aeroklub Toužim se 15.6.2013 prezentoval i na Mysliveckých
slavnostech pořádaných Karlovarským krajem.
Vystavený L-13 Blaník se těšil neutuchajícímu zájmu po celou
dobu akce a členové aeroklubum kteří pomáhaly do kabiny
Blaníka stovkám dětí, mohli večer svými bicepsy směle
konkurovat Pepkovi Námořníkovi.
Za Aeroklub Toužim napsal Petr Los
6
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Den dětí v Toužimi počasí neohrozilo
Pošmourné, chladné počasí nás trápilo již řadu dní. I přes to,
že takový den se tváří velice smutně, nemusí to být vždy tak
docela pravda. Letos se konaly oba dva dny věnované našim
dětem k jejich nadcházejícímu svátku pro nepřízeň počasí pod
střechou. Díky obětavému přístupu vedení školy se tak celá
akce mohla uskutečnit v prostorách základní školy. Stejně
jako v minulém roce se většiny příprav i akce samotné chopili
samotní žáci vyšších ročníků ZŠ za vydatné podpory jejich
pedagogů. Opět se tohoto úkolu zhostili na výbornou. Letos
přibylo k již známým hrám dětmi tolik oblíbené malování na
obličej. Naše zručné malířky tak v krátké chvilce vytvořily
z obličejů našich ratolestí například kočičku nebo pejska. Děti
chytaly rybičky, běhaly, přenášely na lžičce míček, shazovaly
plechovky a trefovaly se do panáků, čekající na jejich trefené
sousto. Po škole se tak potulovalo a radostně dovádělo větší
množství "zvířátek". První den se přišly pobavit a získat nějakou tu sladkou odměnu děti z mateřské školy a v pátek potom
samotní žáčci z nižších ročníků domovské školy. Dokonce
dorazilo a velice rychle se do programu zapojilo i několik
dětiček a maminek, jen tak z domova.. Všichni se nasmáli
a vychutnali si tak oslavu svého svátku vskutku dokonale.
Za vzornou práci patří všem, kteří se na celé akci podíleli,
veliký dík.
- IC -

Deštivý Dětský den báječně zorganizovali žáci z 9. tříd ZŠ.

Vernisáž výstavy sochařských děl
NÁVRATY
V úterý 18. 6. 2013 od 18.00 hodin proběhla v Infocentru
Toužim další vernisáž v letošním roce již 4. v pořadí.
V prostorách infocentra bylo instalováno i několik samostatných výstav. Vernisáž výstavy kamenických děl sochařů
Marcela a Jitky Stoklasových z Nečtin, provázelo hned od
samého počátku několik nepříznivých okolností. V první řadě
to byla probíhající rekonstrukce náměstí, která ovlivnila účast
na vernisáži a vůbec s jakou námahou se podařilo sochařská
díla do prostoru Infocentra vůbec dostat. Ani fyzicky náročný
terén neodradil skalní příznivce umění, takže účast
20 občanů na této akci, připravované ve spolupráci
s Infocentrem Toužim, byla nad očekávání velmi vysoká.
Infocentrum Toužim připravilo pro všechny milovníky
sochařského umění, tak jak je tomu vždy při pořádání podobných akcí, i chutné občerstvení. Je samozřejmostí, že při
zahájení vernisáže výstavy nemohl chybět slavnostní přípitek
perlivým sektem.
Děkujeme všem aktérům, kteří se na pořádání těchto akcí
podílejí. Přejeme touto cestou Marcelu a Jitce Stoklasovým
plné zdraví a mnoho úspěchů, tvůrčích nápadů a spokojenosti v osobním životě.
Jaroslav Hráský

Vernisáž výstavy kamenosochařů - manželů Stoklasových.

V čajovně Modrý anděl proběhl křest knihy Už nejsem tvá
dcera.
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SKOKY

TURISTIKA

Poutní SKOKY

Setkání u pramene řeky Střely

V poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skokách, byla
konána v neděli 26. 5. 2013 od 14 hodin Poutní mše svatá
ke cti Nejsvětější Trojice. Celebrantem této liturgicky významné poutní mše byl na pozvání i přání rektora otec Jaroslav
Ptáček, novicmistr Řádu křížovníků s červenou hvězdou, rektor Akademické farnosti ČVUT Praha P. Mgr. Ing. Vladimír
Slámečka Ph.D. Této významné poutní mše byl rovněž přítomen opat Kláštera premonstrátů v Teplé P. Filip Zdeněk
Lobkowicz O.Praem. Otec Jaroslav Ptáček byl společně
s P. Františkem Kolandou vysvěcen na kněze v roce 1951,
tedy před 62 lety. P. František Kolanda se významně zasloužil
o znovuzrození zdevastovaného kostela svatého Linharta
v Údrči, kde také sloužil svou poslední mši svatou.
P. František Kolanda, byl rodákem z Pavlova u Vlašimi, byl
vysvěcen na kněze v roce 1951 v katedrále svatého Víta
v Praze. Všechny, kteří znali tohoto kněze, o to bolestněji
zasáhla smutná zpráva o jeho skonu. Zemřel přesně 50 let od
příchodu do našeho regionu, kde začal sloužit jako kaplan.
V roce 1958 byl ustaven administrátorem v Teplé, Bečově
a Otročíně. Zemřel v požehnaném věku 77 let. Služba
duchovního pastýře zavála po 35 letech osobitého
a oblíbeného kněze z Teplé do vzdáleného Bochova.
Poutní mše svatá ke cti Nejsvětější Trojice, byla v tomto roce
již 6. poutní mší svatou, které se zúčastnilo 29 poutníků
a ti se sešli po skončení mše svaté v nově opravené
a vytopené sakristii k malému občerstvení.
Jaroslav Hráský

A je tu zase období letního slunovratu a s ním i Setkání
turistů u Pramene řeky Střely v obci Prachomety v nadmořské
výšce 684 metrů. Zalesněný vrchol, nacházející se nad
vesničkou Prachomety v nadmořské výšce 780 metrů, je tedy
třetím nejvyšším vrcholem na Toužimska a také téměř na
rozhraní Tepelské a Bezdružické vrchoviny. Město Toužim se
nachází již na Toužimské plošině, leží téměř na hranici
Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Součástí letošního,
v pořadí I. ročníku setkání turistů u pramene řeky Střely, byla
i stezka za poznáním, vedoucí cestou i necestou po úpatí
Prachometského kopce. Deset zastavení a také deset otázek,
bylo vědomostní anketou a také novým a rovněž vítaným
zpestřením každoročního setkávání organizovaných turistů
a vůbec milovníků okolní krásné přírody. Každý, kdo absolvoval stezku za poznáním a zodpověděl správně 75 % otázek,
obdržel malý dárek a také rozhodně absolvováním této trasy
v délce 950 metrů navíc, udělal také více pro své zdraví.
Organizátorem a také tím, kdo celou trasu připravil a také
osadil panely, bylo Sdružení přátel Zoologické a Botanické
zahrady města Plzně IRIS, které je rovně spolupořadatelem
Setkání u pramene řeky Střely v Prachometech. Děkujeme!
Letošní I. ročník Setkání u pramene řeky Střely
v Prachometech byl pořádán Odborem Klubu českých turistů
TJ SOKOL Toužim. Infocentrem Toužim, které je provozováno
Cestou z města o. s. Za podpory Karlovarského Kraje,
Plzeňského kraje, Města Toužim, Sdružením přátel Zoologické
a Botanické zahrady města Plzně IRIS.
Účastníky letošního Setkání u pramene řeky Střely, které bylo
I. ročníkem, a také akcí organizačně zajišovanou, a tedy
v plné kompetenci Odboru Klubu českých turistů TJ SOKOL
Toužim, provázela modrá obloha, která se občas pokryla
kupovitou oblačností, která rozhodně nepředstavovala reálné
nebezpečí vytrvalého a vydatného deště. A těch pár kapek,
bylo spíše osvěžením. Každý oficiální účastník setkání obdržel
pamětní list a malý dárek, připomínající letošní setkání
turistů, a již pěších, cyklo, nebo příznivců hipo, či autoturistiky. Občerstvení bylo letos připravováno a také vydáváno pracovníky Infocentra Toužim. O dodržování pitného režimu se
vzorně staral majitel pozemku, kde se nachází jeden
z pramenů, prameniště řeky Střely. O hudební program
setkání se letos postarala, oblíbená country sešlost
KDOPŘÍJDE, která je u příznivců tohoto žánru v širokém okolí
již pojmem. Děkujeme, byl to skvělý hudební zážitek!
Děkujeme rovněž všem, kteří se na přípravě i realizaci Setkání
turistů u pramene řeky Střely podíleli. A jaká byla účast
na letošním I. ročníku setkání u pramene řeky Střely, který
se uskutečnil v sobotu 22. června 2013?
Celková účast: 236 lidí.
Jaroslav Hráský
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byly i základy skoků a pádů do vody a potápění se pro předměty. Všichni účastníci byli nadšeni, proto chceme v těchto
aktivitách pokračovat i v příštím roce.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Jarní aktivity v ZŠP a MŠ Toužim
Jaro na ekologické farmě Biostatek
9. května jsme část jarního dopoledne strávili na ekologické
farmě Biostatek při obci Valeč v podhůří Doupovských hor.
Na farmě jsme se seznámili se životem a stavbou těla ovcí
a včel. Naučili jsme se zpracovávat vlnu česáním, předením
a plstěním. Velké poděkování patří Karlovarskému kraji, který
nám uhradil dopravu.

Exkurze do SOU Toužim
Na začátku června jsme měli možnost shlédnout praktickou
část závěrečných zkoušek oboru Kuchař - číšník. Obdivovali
jsme slavnostně prostřený stůl naší bývalé žákyně Evy
Pastorkové.
Krajské kolo v malé kopané
11.června se na stadionu SC Start v Karlových Varech konala
krajská soutěž v malé kopané. Naše družstvo, ve složení
Pavel Lukáč, Zdeněk Kolena, Patrik Berki, Bartoloměj Peha
a Tomáš Jelínek, obhájilo loňské vítězství. Průběh turnaje
nebyl tak hladký, jako minulý rok, protože jsme prohráli jedno
utkání ve skupině. O naší účasti ve finále rozhodlo až
vzájemné score dvou dalších celků. Ve finále jsme však
přehráli karlovarské družstvo hladce 3:0.

Krajské kolo atletického čtyřboje
na městském stadionu v Sokolově.
Roman Berky se probojoval z okresního kola atletického
čtyřboje do kola krajského, kde změřil síly s dvanácti nejlepšími atlety v kraji. Roman obsadil krásné druhé místo, které mu
zajistilo účast na republikovém finále ve Varnsdorfu,
konaném 20.- 22.6. 2013.
Za prameny Tepelska
11.června jsme v rámci projektu Kraj živých vod navštívili
prameny Magnesii, Orionu, Giselu a Rudolfa. Celou akci pro
žáky zdarma zajišovalo infocentrum Toužim. Tímto bychom
chtěli poděkovat paní Prchalové za zajímavý výklad a pěkné
zážitky.

Výlet do plaveckého bazénu
v Mariánských Lázních
Pro zpestření hodin tělesné výchovy jsme zařadili do programu na měsíc červen jednu výukovou lekci plavání. Výletu do
bazénového komplexu v Mariánských Lázních se účastnilo 12
žáků, kteří se zábavnou formou seznamovali s vodním
prostředím a upevňovali si pozitivní vztah k vodě. Zařazeny
Kolektiv učitelů ZŠP Toužim
9
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DĚTSKÝ DEN V TOUŽIMI

DOŠLO DO REDAKCE

I přes nepřízeň počasí se v Toužimi konal 2. června dětský
den.
Ráno si s námi počasí zahrávalo. Dokonce jsme i přemýšleli,
zda celou akci nepřesuneme na jiný datum. Ale vše již bylo
připravené a přichystané a když už jsme to dětem jednou
slíbili, rozhodli jsme se, že nimi ten "jejich" svátek oslavíme
za každého počasí.
Začali jsme v deset hodin ráno na hřišti na zámecké. Odtud
už nás čekala cesta plná pohádkových bytostí, soutěží a sladkých odměn. Ten, kdo vyšel kolem té desáté hodiny si ještě
užil dobrodružství v suchu. Ovšem kolem jedenácté k nám
přišel už vytrvalý déš a nakonec jsme všichni pěkně zmokli.
Avšak i přes nepřízeň počasí se dětem pohádková cesta líbila a všechny soutěže plnily s velkým odhodláním
a nasazením.

PODĚKOVÁNÍ
Velmi děkujeme žákům 9. tříd, školnímu parlamentu, paní
učitelce Váňové a paní vychovatelce Schramkové za krásně
prožitý den plný soutěží v rámci MDD na naší škole.
Žáci a učitelky 1. st. ZŠ Toužim
V době od 3.-7.června 2013 se konal projektový týden
ZŠ Toužim a Breitenbrunn pod názvem Středověk.
O technické zázemí, ubytování a výbornou stravu se nám po
celou dobu starali zaměstnanci penzionu Vladař v Toužimi.
Všichni, kteří se o nás starali, a to byli kuchaři, servírky nebo
vedoucí penzionu, si zaslouží poděkování za svojí ochotu
a dobré jídlo, které bylo jako od maminky. Hlavně naši němečtí
kolegové si pochvalovali nejen perfektní ubytování a výbornou
českou kuchyni, ale i nádhernou přírodu a velké množství
sportovních aktivit, které jsou součástí dovolené. Někteří
z nich dokonce i uvažují o tom, že zdejší kraj navštíví během
prázdnin. A co lepšího si může majitel takového penzionu přát,
než když se mu spokojení hosté vrací a svoje dojmy šíří dál.
Během projektu jsme navštívili také Biofarmu Belina
Nežichov, kde se nám velice ochotně a nezištně věnovala
paní K. Prchalová. Všechny účastníky seznámila s fungováním
ekologické farmy a dále připravila prezentaci a ukázku zpracování mléka a výroby sýra. Po praktické ukázce jsme měli
možnost ochutnávky ochucených sýrů a produktů, které je
možné zakoupit v jejich prodejně.
Velké poděkování si zaslouží i Mgr. J. Princlová, která nám
pomáhala v době konání projektu s tlumočením.
ZŠ Toužim - J. Váňová

Odpolední program již byl kvůli neustávajícímu dešti přesunut
do sokolovny. Tam jsme si užívali odpoledne plné písniček,
tancování, představení a soutěží. Celým odpolednem nás
provázeli dva klauni Fí a a Pí a a spoustu pohádkových
bytostí. Pro děti byly připraveny soutěže, malování na obličej,
pohádka v podání Divadla Kapsa z Andělské Hory, přijeli se
nám představit bubeníci z Ostrova, své taneční umění nám
předvedla taneční skupina Cats z Bečova a zatančily nám
také dívky z místního aerobiku. Celý den nás hudebně
doprovázel DJ Lá a.
Myslím si, že kdo přišel ten se dobře pobavil :
Velký dík za uspořádání této akce patří sponzorů, panu
Starostovi a ten největší dík patří všem, kteří se podíleli na
přípravě a také se na chviličku vrátili do dětských let a užili si
pár hodin jako pohádkové bytosti….
Sponzoři: OZT-Obchodní zařízení Toužim, Město Toužim, IDS
Petr Ajšman, STS Toužim, Artifex Instant s.r.o., Hollandia
a.s., Lékárna Bochov, manželé Hosnedlovi, Zdeněk Jíša kovovýroba, manželé Scherbaumovi, Supra Petr Jelínek,
Restaurace u Čápa, Roman Hanzlíček, TZB Servis Richard
Strolený, A.P.S.A., Kasia Vera s.r.o., Koloniál Karel Štumpa,
Manikúra-Pedikúra H. Futrová a P. Řeháková, Jednota Toužim,
Antonín Matoušek a Tereza Kovandová, Zdeněk Šimek,
Čestmír Starý, Večerka na náměstí Dong, Sokolovna Toužim,
Václav Veverka

SOUZNĚNÍ DECHOVÝCH
ORCHESTRŮ V SOKOLOVĚ
19. května 2013 jsme se zúčastnily společného koncertu
dechových orchestrů ZUŠ Sokolov a ZUŠ Toužim v Sokolově.
Pod taktovkou kapelníka ZUŠ Sokolov pana Romana
Švancara oba orchestry předvedly úžasný koncert. Dech se
tajil a i slzička dojetí ukápla. Velký podíl na úspěchu tohoto
koncertu má jistě i kapelník ZUŠ Toužim pan Karel Musil.
Odcházely jsme plné krásných zážitků z nádherných skladeb
(např. A. Dvořák - Polonéza Es-dur, K. Badelt - Piráti z Karibiku
a další).
Naším přáním je, aby se uskutečnilo více společných akcí
těchto dvou těles i v místě našeho bydliště.
Přejeme všem muzikantům i kapelníkům hodně zdraví, štěstí
a mnoho společných setkání jak na soustředění ve Pšově, tak
na prknech, která znamenají svět.
PTMD - Marie Bernardová a Markéta Březinová

Informace z Toužimské farnosti
V neděli 26. 5. 2013 se v kostele Narození Panny Marie
v Toužimi konala slavnostnější mše svatá ke cti Nejsvětější
Trojice, kde bylo vzpomenuto i 40. Výročí vysvěcení
duchovního pastýře Toužimské farnosti P. Josefa na kněze,
který vykonává službu duchovního pastýře ještě ve dvou
neobsazených Farnostech. S přáním plného zdraví děkují
P. Josefu farníci.
Jaroslav Hráský
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TURISTIKA

Pranostiky našich předků

Výlet za humna - Lázně Kynžvart

ČERVENEC

Infocentrum Toužim, uspořádalo společně s MAS Náš region
a MAS 21 výlet za humna do Kynžvartu, kde se konalo
znovuotevření a vysvěcení Richardova pramene železité
kyselky v nově zbudovaném altánu. Richardův pramen a pramen Viktoria, patří k nejvýznamnějším pramenům ze sedmi,
které se nacházejí v okolí Lázní Kynžvart. Lázně Kynžvart
slouží především k doléčování dětských pacientů, kteří trpí
onemocněním horních cest dýchacích. Zdejší čistý vzduch,
prosycený kyslíkem z okolních lesů, blahodárně působí na
zdraví pacientů. Nedaleko Lázní Kynžvart se nacházejí
v hlubokých lesích Kladské rozsáhlá a četná rašeliniště, která
jsou chráněnou a také vyhledávanou přírodní památkou
s chráněnými biotopy.

Rok se nám přehoupl již do druhé poloviny a máme tu měsíc červenec, období prázdnin, dovolených, ale také období vrcholícího
senoseče. Sen všech kluků a holek je stále slunečná obloha,
vedra, parna a koupání. Sen nás všech je letní pohoda,
houbaření, sběr lesních plodů a užívání si zasloužené dovolené,
tedy odreagování se od všedních starostí.
V životě selském bylo od nepaměti důležité sžití se
s přírodou. Sledováním přírodních jevů a pranostik bylo
pro selský lid vítaným poučením i zábavou. Pranostiky vznikly
na základě dlouhodobého zkoumání přírodních jevů. E. J.
Košetický sepsal již v roce 1690 výsledky svého pozorování.
Na základě těchto pozorování udílel také rady. Na základě
svého zkoumání přírodních jevů sestavoval oblíbené
kalendáře i Alois Martin David O.Praem, významný učenec,
astronom a kartograf. Kalendáře byly velmi oblíbené
u vesnického lidu. Nakladatelství Akademia vydalo Velký pranostikář Zd. Vašků, obsahující 3000 pranostik. Dále byla
vydána kniha Předpově počasí, 2000 pranostik a pořekadel.
w Když dne ubývá, horka přibývá.
w Červenec nese parna, krupobití a medovice, jest hojný

na bouřky a vichřice.
w Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
w Jaká povětrnost na Sedm bratří (10.7), taková po sedm
týdnů potrvá.
w Neprší-li na Sedm bratří, bývají suché žně.
w Svatá Markyta (13.7) vede žence do žita.
w Není-li na svatou Markytu slunečno, dostaneme těžko seno
domů za sucha.
w Zapláče-li Markyta, bude dešů dosyta.
w Déš o Markytě trvá čtrnáct dní a zvěstuje špatný čas
pro sklizeň sena a obilí.
w O svatém Kamilu (18.7) slunce má největší sílu.
w Na svatou Magdalénu (22.7) pohoda - pro včely výhoda;
a když slota - to lichota.
w Když prší na svatou Máří Magdalénu, vzroste obilí
w Pěkný den před svatým Jakubem (25.7) slibuje pěkné žně.
w Tři dny před svatým Jakubem jasné, urodí se žito krásné.
w Svatá Anna (26.7) - chladna z rána.
w O svaté Anně sedlák si žita nažne
Jaroslav Hráský

Účastníky výletu za humna, který se uskutečnil v sobotu
1. června 2013, provázel po celou dobu vydatný a také
vytrvalý déš, který rozhodně neodradil 45 účastníků výletu za
minerálními prameny. Z důvodu vytrvalého deště muselo
zákonitě dojít ke změně programu, v kterém byla naplánována mimo jiné vycházka k dalším pramenům. O účastníky
Výletu za minerálními prameny se vzorně postarala představitelka Místní akční skupiny 21, která zajistila náhradní
program i materiály o pramenech kyselek, které nebylo možno
z již uvedeného důvodu navštívit. Nově obnovený pramen
kyselky posvětil opat Kláštera premonstrátů v Teplé P. Filip
Zdeněk Lobkowicz O.Praem. Výletníci shlédli vystoupení
mažoretek a vyslechli i koncert dechového orchestru.
Manažerka zajistila rovněž pro naše výletníky chutné občerstvení. Děkujeme touto cestou manažerce MAS 21 a těšíme
se na podzimní společné putování za prameny Kynžvartských
kyselek. Poděkování náleží rovněž všem, kteří se podíleli na
organizaci výletu. Děkujeme! Výlety za humna, lze považovat
za atraktivní a zdařilé akce Infocentra Toužim.
Jaroslav Hráský

12

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 7/2013

INZERCE

Nová cena na prodej hotového
palivového dřeva z městských lesů.
Stará cena palivového dřeva …………………………………… 950,-Kč za 1 m3 vč.DPH

Nová cena palivového dřeva
…………………… 790,- Kč za 1 m3 vč. DPH
Zajistíme i odvoz dřeva autem s hydr. rukou na místo dodání.

Kontakt: Václav Veverka - tel.: 724 006 024

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 14-18týdnů cena 149- 170 Kč /
ks -v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční:
v neděli 28.července 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 15-22 Kč/ks
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Zuzanku (Pavla Beretová), služku hraběnky. Při pohledu na
Zuzanku začíná ale litovat, že zrušil právo první noci a snaží
se to nějak nenápadně zaonačit, aby to byl on, nikoliv Figaro,
kdo si bude o svatební noci užívat. Všechno to nakonec dobře
dopadne, Figaro kromě ženy našel i matku a otce, hraběnka
hraběti odpustí a ten se do ní znovu zamiluje. Kdo se tedy do
Stavovského divadla přišel pobavit, ten si přišel na své.
Představitelé ústřední dvojice Figaro a Zuzanka - Richard
Krajčo a Pavla Beretová se ukazali jako velmi silné duo.
Krajčo se vžil do role Figara s vervou sobě vlastní a Pavla
Beretová mu zdárně sekundovala. Ona byla tím nejenergičtějším elementem celé inscenace. Miroslav Donutil
si roli hraběte také vychutnal a bravurní výkony podali i ostatní herci. Inscenace, provázaná mnoha moderními prvky
a obsazením hlavního představitele Richardem Krajčem zřejmě proto přilákala tolik "omladiny". Ale svým pojetím zaujala
a nikterak neurazila ani generaci těch dříve narozených. Jak je
vidět, Česká divadelní scéna je stále živá a má nám i v této
době co zajímavého nabídnout.

ZŠ TOUŽIM

Projekt Středověk
V době od 3. 6. - 7. 6. 2013 se konal týdenní projekt nazvaný
Středověk. Projektu se zúčastnili žáci ZŠ Toužim a ZŠ
Breitenbrunn. Žáci i s pedagogy byli ubytováni v místním
penzionu Vladař.
V průběhu týdne se všichni postupně seznámili s historickými
stavbami města Toužim. Poznatky zúročili při práci ve škole,
kde modelovali sochy svatých, a vyráběli okenní vitráže.
Odpoledne se věnovali lepení papírových modelu
středověkých domů.
Odpočinkovým dnem byla středa 5. června, kdy celá skupina
navštívila bečovský zámek s velmi známou kulturní památkou
- Relikviář sv. Maura, dále pak zavítala do Hornického muzea
v Krásně a celodenní výlet zakončila prohlídkou hradu Loket.
Ve čtvrtek 6. 6. 2013 dopoledne byly dokončeny papírové
modely a odpoledne žáci zamířili na prohlídku biofarmy Belina
v Nežichově.
V závěru pracovního týdne 7. června se v již zmíněném
penzionu Vladař konala vernisáž vytvořených prací. Na
prezentaci se dostavilo mnoho významných hostů - ředitelka
ZŠ Toužim Mgr. Z. Zemanová, místostarosta města Toužim
R.
Straka,
zástupci
školy
v
Breitenbrunnu
a Kinderschtutzbundu R. Gottinger a K. Ponitz. Své spolužáky
přišly podpořit i ostatní děti ze ZŠ Toužim.
Všem zúčastněným se projekt velice líbil a nutno podotknout,
že závěrečná vernisáž sklidila obrovský úspěch a ohlas
u našich německých kolegů.
Poděkování si zaslouží všichni ti, kteří se podíleli na realizaci
celého projektu a dotáhli celou akci až ke zdárnému konci.
ZŠ Toužim

Malá procházka k přistavenému autobusu nám po téměř
třech hodinách sezení určitě prospěla. Plni dojmů usedáme
na svá místa, ještě chvilka konverzace se sousedem, potom
nějaký ten řízeček a už si to příjemně ucaprtaní svištíme zase
zpátky domů do našeho městečka, kde na nás čekají další
všední povinnosti i radosti.
Na další kulturní akce se na vás za Infocentrum Toužim
těší Bohuslav Prchal.

DOBRÁ VODA

Sedmdesátka obyvatel Dobré Vody
se sešla na veřejné brigádě
Sedmdesátka obyvatel a chalupářů z Dobré Vody u Toužimi se
sešla v sobotu 8. června na další veřejné dobrovolné brigádě
s mottem "Společně v Dobré Vodě". Byla to v pořadí již
devatenáctá brigáda, ta první proběhla již v roce 2009.
V minulých letech brigádníci postavili například dřevěný altán
pro odpočinek, rumpál nad obecní studnou, upravili v obci
některé cesty, vysadili zeleň a umístili lavičky. V okolí obce
obnovili lesní studánku a vyznačili naučnou stezku o ptácích.
Při sobotní brigádě 8. června, která probíhala od 9.30 do 16
hodin, se za slunečného počasí stříhaly živé ploty, sekala
tráva, zametaly chodníky, čistila kanalizace, uklízelo dětské
hřiště, dělaly úpravy terénu a další úklidové práce.
"Letos probíhají brigády pátým rokem a za celou jejich historii
na nich lidé odpracovali již několik tisíc hodin. Většinou se
sejde tak 50 až 70 lidí a tolik lidí už nějakou práci zastane.
Díky pravidelným brigádám se Dobrá Voda rok od roku, krok
po krůčku, stává hezčím místem k životu i návštěvě," představuje přínos veřejných brigád Anna Dunčeková z Českého
západu. "Navzdory očekávání mnohých lidí se dnes Dobrá
Voda od jiných vesnic na první pohled příliš neliší. Před deseti
lety byla před panelovým domem jen udusaná zem a mnoho
vraků aut, pneumatik a odpadků v okolí, dnes tam najdete
nové chodníky, živé ploty a trávníky," popisuje proměnu veřejného prostranství v Dobré Vodě Anna Dunčeková, která zde
také žije.
Brigády v Dobré Vodě v rámci projektu "Na vlastní nohy" podpořil Úřad vlády ČR, sekce pro lidská práva. Občerstvení pro
dobrovolníky poskytly firmy Doupovské uzeniny Pelant
a Jednota, spotřební družstvo v Toužimi - COOP.

CESTA ZA KULTUROU

STAVOVSKÉ DIVADLO
Naše výlety za kulturou do hlavního města nejsou časté, ani
nikterak masové, ale jejich obliba stále roste. V minulosti
jsme měli možnost prohlédnout si historickou budovu
Národního divadla z roku 1883. Tentokrát jsme se vypravili
prozkoumat divadlo Stavovské, původním názvem Hraběcí
Nosticovo divadlo a za komunismu Tylovo divadlo. Příjemný
průvodce nás podrobně seznámil s historií, současností ale
také s nejasnou budoucností jednoho z nejstarších evropských divadel, ve kterém je od roku 1783 nepřetržitý divadelní provoz.
Divadlo se pomaloučku plní a tentokrát nám neušla příjemná
změna. V hledišti je mnoho mladých lidí, což nebývá v poslední době u činoherního představení obvyklé.
Pokud upustíme od společensko-politické roviny dramatu, trefně nazvaným Bláznivý den aneb Figarova svatba, shlédli jsme
notoricky známý příběh hravé komedie. Figaro (Richard
Krajčo), sluha hraběte Almaviva (Miroslav Donutil) si měl brát
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