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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

TOUŽIM VE FOTOGRAFII

léto je v druhé polovině a snad se dočkáme i trochu proměnlivnějšího turistického počasí. Hodilo by se nejen pro blaho našich
zahrádek i našeho zdraví, ale také proto, že jsme pro vás na
měsíc srpen připravili několik ověřených tipů na výlety do blízkého
i vzdálenějšího okolí. Také bych vám chtěla k přečtení doporučit
program kulturních akcí. Zábava v našem regionu rozhodně
okurkovou sezonu neprožívá. A samozřejmě věnujte pozornost
článku o dalším postupu prací na náměstí. Patrně bude rekonstrukce vyžadovat ještě pořádný kus trpělivost. Ale nebojte, už
můžeme stříhat metr do samotného finále.
Zajímavým zážitkem bylo také společné divadelní představení dětí
ze základní školy v Toužimi a partnerského města Breitenbrunn.
Konalo se 24. července za účasti velmi početného publika.
Protože šlo o událost velmi pozoruhodnou, počkejte na článek až
do zářijového čísla novin. Neradi bychom tuto akci obrali
o patřičný prostor.
V neposlední řadě si dovolím upozornit na zprávu o prvním ročníku
turnaje v nohejbale, který pořádal Tomáš Havel a jeho obětavý tým
ze Sokolovny. Pohár z prvního ročníku k radosti nás všech (tedy
kromě soupeřů) zůstal na domácí půdě.
Přeji vám krásný zbytek prázdnin
Kateřina Kolářová

Účastníci česko-německého tábora ve Vidžíně.

TOUŽIMSKÉ NÁMĚSTÍ
Bohužel ne všechny plánované práce se daří realizovat
v návaznostech tak, jak jsme předpokládali. V posledním
článku z minulého měsíce o plánovaném průběhu prací je uvedeno
rozmezí uzavírky vjezdu od 15.7 do 15.8.2013. Vzhledem
k velmi špatnému stavu stávající splaškové kanalizace nelze
její opravu provést plánovaným vyvložkováním po celé její
délce. Převážná část této stoky bude provedena klasickým
výkopovým způsobem, který je podstatně časově náročnější
a oddaluje se tak zahájení dalších prací, kterými je rekonstrukce stávajícího vodovodního řádu, napojení dešových
svodů a vlastní rekonstrukce komunikace včetně přilehlých
chodníků. Dalším významným aspektem zpomalení prací je
dlouhodobý archeologický dohled po dobu provádění celé stavby. Pracovníci NPÚ se vyjadřují k jednotlivým fragmentům
původního zadláždění a ne vždy se daří operativně sezvat veškeré účastníky, kterými je zástupce NPÚ, GP, TDI,
zhotovitele a zástupců Města.
Z výše uvedených důvodů není reálné zprovoznit průjezd
náměstím dříve, jak po druhé části kolaudační prohlídky, která
je předběžně plánována na první polovinu měsíce září.
Samozřejmě popsané komplikace neznamenají úplné zastavení prací, pouze se přesouvají pracovní kapacity do míst,
která byla plánována po zprovoznění průjezdu náměstím. Proto
se již nyní začíná modelovat nový tvar komunikace podél objektů - bývalý motorest, drogerie, APSA ….., kde je počítáno
s podélnými a šikmými parkovacími stáními pro automobily.
Dále práce probíhají i v blízkosti pensionu Vladař, kde je také
počítáno s dalšími parkovacími místy. Průběžně se kompletují

Rekonstrukce náměstí v červenci.
stožáry veřejného osvětlení. Vypsané práce budou pokračovat
i v měsíci srpnu. Tím ale výčet prací zdaleka nekončí.
V každém článku popisujeme práce, které jsou bezprostředně
vidět při provádění na ploše náměstí, ale i mimo ni věnujeme
pozornost činnostem souvisejících s realizací. Sem patří práce
ve výrobních halách, kde v současné době zámečníci vyrábějí
nové zábradlí, které bude lemovat výjezd z náměstí směr
"k hodinám", výroba městského mobiliáře (lavičky, stojany na
kola, odpadkové koše, zábrany proti vjezdu, informační tabule
…..). Velmi zajímavá je vlastní výroba dominanty náměstí sochy Jiřího z Poděbrad v životní velikosti. Tato skulptura není
dílem jednotlivce, ale celého teamu lidí, ostatně jako celá
regenerace náměstí je dílem celého soukolí řemeslníků, dělníků a techniků. Věřím, že tolerancí a trpělivostí za současného ztíženého stavu pro dostupnost a obslužnost náměstí
budete vy, jako občané Toužimi, jednoznačně nápomocni
k úspěšnému dokončení celého díla.
Jiří Kokeš, stavební úřad Toužim
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RADYŇSKÁ CIHLA 2013
Letošní třetí etapa putování do Skoků probíhala současně
s konáním 9. ročníku oblíbené akce určené pro širokou veřejnost
včetně dětí, tedy nenáročnou sobotní vycházku z Toužimi přes
vesničku Krásný Hrad, Kojšovice, Lachovice k zaniklé cihelně,
kde je pro všechny kategorie připravena soutěž ve vrhu cihlou
Hablovkou. Majitelem dnes již zaniklé cihelny byl Ing. Habl.
Po skončení soutěže je pro všechny připraveno v obci Radyně
občerstvení, vyhodnocení a pro děti i další kulturní program.
V letošním roce předvedl Klub leteckých modelářů TJ SOKOL
Toužim své modely letadel i mistrnou zručnost v ovládání radiem
řízených motorových modelů nad střechami zemědělských usedlostí i v korunách stromů Radyňské návsi. Děkujeme především
Radyňským ženám za přípravu a realizaci v pořadí již 9. ročníku
sobotní oblíbené a pohodové akce, zvláště pak paní Marii
Rešlové - ředitelce soutěže a hlavní organizátorce. Děkujeme
rovněž za přípravu chutného občerstvení pro účastníky sobotní
akce v Radyni. Děkujeme rovněž Klubu leteckých modelářů
TJ SOKOL Toužim, který pod vedením pana Václava Šplíchala
předvedl modely letadel, na kterých letečtí modeláři odpracovali
jistě stovky hodin. A jaká byla účast na letošním IX. ročníku
Radyňská cihla, konaném dne 6. 7. 2013?
Oficiálně
84 soutěžících, tedy těch, kteří soutěžili ve vrhu cihlou Hablovkou
a jsou tedy uvedeni na startovní a výsledkové listině. Celková
účast byla 103 a podle neoficiálních zdrojů více než 120 lidí.
V příštím roce se uskuteční již jubilejní 10. ročník. Termín konání
je předběžně stanoven na sobotu 5. července 2014.
Jaroslav Hráský

TIP NA VÁŠ VÝLET
Milí čtenáři, prázdniny jsou v polovině, někteří jste již byli na
dovolené, jiní chodíte na výlety do okolí. A proto Vám dnes
nabídneme místa ověřená našimi "turisty", kteří s námi rádi
jezdí na "výlety za humna". Za více než 2 roky fungujícího
Infocentra jsme navštívili mimojiné i tato místa:

Botanická zahrada v Bečově

Křepkovická kyselka u Teplé

Bečov nad Teplou
12 km od Toužimi směrem na Karlovy
Vary se nachází krásné místo Bečov nad
Teplou. Zde můžete navštívit Státní hrad
a zámek Bečov, kde je ukryt vzácný
relikviář sv. Maura. Od 10.8. bude přístupná i Bečovská botanická zahrada,
která se nachází v neustálém vývoji. Zde
najdete vzácné rostliny, keře i stromy,
například korkovník. Budují se tu i různá
odpočinková místa pro rodiny s dětmi,
stánky s občerstvením, plánuje se
možnost vyplout na loce po rybníčku.
V Bečově můžete navštívit i Muzeum
historických motocyklů a expozici
hraček a kostel sv. Jiří.
Je zde obnovená naučná stezka
"Šibeniční vrch".

V Bečově se nachází několik restaurací
v blízkosti zámku, kde se můžete občerstvit, v prostorách pokladny zámku jsou
přístupné WC.
Dostupnost na kole, pěšky, autem.
Putování po minerálních pramenech
Našeho regionu
V našem kraji se nachází mnoho minerálních pramenů, které jsou dostupné
veřejnosti. Na podzim loňského roku
byla slavnostně otevřena Dřevohryzecká
kyselka.
Trasa
stezky
zavede
návštěvníky do krajiny Tepelské
vrchoviny v okolí Vidžína a Tepelského
potoka. Na hranicích Plzeňského
a Karlovarského kraje je v přírodě opravdu z čeho vybírat. Hluboká údolí
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s potoky, kopce sopečného původu,
louky rozkvetlých orchidejí i prameny
minerálních vod.
Další místa jsou v okolí Nové Vsi, obce
Prameny, v Bochově, u Teplé, kyselka
u Podhorního mlýna, aj. Jedná se o prameny s názvy:
Novoveská kyselka, Grünská kyselka,
Siardův pramen, Kyselka Agnes,
Oriona, Křepkovická kyselka,
Reitenbergerův pramen, Posečská
kyselka, Horní otročínský pramen
Dostupnost na kole nebo autem, pro
zdatné turisty i pěšky.
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KULTURA

Z jednání Rady a Zastupitelstva města Toužim

PROGRAM NA SRPEN 2013

Z jednání Rady města Toužim

VÝSTAVA: NÁVRATY
Kamenické práce Jitky a Marcela Stoklasových. Prodejní výstava..
pá 2.8. 19.00 hod. KINOKAVÁRNA
Promítání snímku Na stupních vítězů při kávě nebo čaji.
so 10.8. 7.40 hod. ZÁJEZD NA CHODSKÉ SLAVNOSTI
Rezervace na tel.: 723221207. Odjezd z Domažlic v 16 hodin.
Cena 200,- Kč.
Malé náměstí
so
10.8. 15.00 hod. 9. OSLAVY BEČOVSKÉ BOTANICKÉ
ZAHRADY • AgroFEST 2013. Kapely: FestCountry, Tajfun, Prooone, A.V. Band, Miloš Dodo Doležal. Bohaté občerstvení. Vstupné
50,- Kč. Doprava není zajištěna!
Botanická zahrada Bečov
so 10.8. 20.00 hod. LONGITAL
Vynikající slovenské duo na pomezí žánrů. Mimořádně ve
Skokách. Mimořádně akusticky.
Skoky-Maria Stock
so 17.8. 13.00 hod. ALOIS MARTIN DAVID
Výlet po stopách A. M. Davida. Sraz před Klášterem v Teplé.
Vycházka po naučné stezce. Od 20 hodin promítání dokumentu
a pozorování hvězdné oblohy na Biofarmě Belina v Nečichově.
Klášter Teplá, Nežichov
so 24.8. 15.00 hod.

Rada schválila zadat zakázku "Chodník k ZŠ - II. etapa"
Stavebnímu sdružení Teplá. Stavba se již realizuje včetně
nových opěrných zdí a opravy kanalizace ze Sokolovny.
Rada jmenovala p. Roman Pagáče vedoucím příspěvkových
organizací Teplárenství města Toužim a Bytové hospodářství
města Toužim s platností od 01.07.2013.
Rada schválila zadat zakázku na akci "Oprava místní komunikace" společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje, která
podala nejvýhodnější nabídku. Jedná se o místní komunikaci
od bývalého kina, kolem bývalé Trioly, směrem k Plzeňské
ulici.
Rada vzala na vědomí informaci, že společnost České dráhy,
a.s., Praha, připravuje na přelomu září a října letošního roku
při příležitosti výročí 125 let železnice Bečov - Toužim - Blatno
jízdu historického vlaku taženého parní lokomotivou.
Z jednání Zastupitelstva města Toužim
Zastupitelstvo schválilo dne 11.07.2013 smlouvu o úvěru
s ČSOB, a.s., Praha 5, pobočka Karlovy Vary, na poskytnutí
úvěru ve výši 20 milionů Kč na dofinancování akce
"Regenerace náměstí J. z Poděbrad - Toužim", s dobou splatnosti ke dni 25.07.2018. Úvěr bude splácen pravidelnými
měsíčními splátkami ve výši 370 tis. Kč od 25.02.2014 do
25.06.2018 a poslední splátkou ve výši 390 tis. Kč dne
25.07.2018.

TOUŽIMSKÝ KAMION - PLNÝ HUDBY
Po loňském úspěšném 0. ročníku tu máme pokračování, tentokrát s podtitulkem ,,hudební". Uslyšíte muziku napříč různými
žánry. Místní kapela Mawson, Popíci, KDO PŘIJDE z Toužimi i z
Bochova, Mon - Ivan Karlovy Vary, SILAMI z různých koutů ČR,
FestCountry z Nežichova nebo BlueGate z Plzně.
Zdarma.
Koupaliště Toužim
30.8. od 17.00 Punkový konec prázdnin
Sokolovna Toužim
31.8. od 8.00 Sokolovna Cup v Softtenise na hřišti za Sokolovnou
Každý víkend se v sobotu nebo v neděli bude konat pokračování
dobročinného bazaru Vyme půdu, postav hřiště!

Ovesné Kladruby
Název obce, která leží mezi Teplou a
Mariánskými Lázněmi, kde na podzim
loňského roku byla zpřístupněna přírodní památka Milhostovské mofety. Pod
Ovesnými Kladrubami se nachází
unikátní skupina sirouhličitých plynných
výronů neboli mofet. Ty tvoří misky
různé hloubky, ze kterých uniká plyn,
jenž je cítit široko
daleko.
Ovesné Kladruby jsou
vzdáleny od našeho
města
22
km,
dostanete se tam
autem nebo na kole
do Teplé a potom
přes obec Mrázov.

Za MěÚ Toužim Ing. Jan Šimonovský

Pramen Střely v Prachometech
Řeka Střela pramení na úpatí
Prachometského kopce (andezitová
stolová hora, 780 m.n.m) na severním
okraji Tepelské náhorní plošiny. Protéká
hlubokým údolím a její kaňony
a zátočiny jsou vyhledávány milovníky
romantiky. Na své cestě se vlévá do
vodní nádrže Žlutice a dále protéká Žluticemi, pod zříceninou Rabštejnem
nad
Střelou,
městem Plasy a
vlévá
se
do
Berounky.
Vhodné jako pěší
nebo cyklovýlet,
vzdálenost 7 km
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od Toužimi. Na kole se k prameni řeky
Střely dostanete po cyklotrase č.5
Nad pramenem řeky Střely se tyčí
Prachometský kopec - 780 m.n.v.
Vrcholy Toužimska
Nejvyšším vrcholem je Třebouňský vrch
s nadmořskou výškou 824m, kam se
dostanete pěšky, na kole nebo autem
do obce Třebouň. Dále již jen pěšky
nebo na kole podle značení lesní cestou
na vrchol. Z něho můžete vidět
Svatoblažejský
rybník,
Tepelskou
vrchovinu, Slavkovský les a Český les.
Jihozápadní, nižší část masivu, na jehož
úpatí leží Branišov, se nazývá
Branišovský vrch.
Dalším je již zmíněný Prachometský
kopec.
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VYMEŤ PŮDU, POSTAV HŘIŠTĚ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Vyme půdu, postav hřiště!
Houpačka už je hotová

Knižní novinky
na měsíc srpen 2013
Pro ženy
Ashworth Adele
Moje drahá Caroline
Cartland Barbara
Hlavolam lásky
Costello Jane
My single holky
Hildebrand Elin
Naboso
Keleová-Vasilková Táňa
Ranč u dědečka
Weldon Fay
Deník macechy
Pro muže
Follett Ken
Zima světa
Jo Nesbo
Švábi
Silva Daniel
Padlý anděl
Detektivky
Baer Neal
Až na konečnou tmy
Bauer Jan
Císařova poslední vůle
Bauer Jan
Krvavý cejch
Hoffman Jilliane
Střižna smrti
Patterson Richard North
V nemilosti
Pro děti a mládež
Disney Walt
Mistr Manny
Meadows Daisy
Jasmínka, dárková víla
Lanczová Lenka
Pár minut lásky
Lanczová Lenka
Stopa v mém srdci
Skutečné příběhy, povídky a životopisy
Pomezný Miroslav
Lovy s jezevčíky
Pomezný Miroslav
Lovy s Terrynkou
Exner Miloš
Útěk z malé pevnosti Terezín
Issacson Rupert
Léčba koněm
-red-

Sotva dva měsíce uplynuly od prvního dobročinného bazaru,
který se pravidelně koná každý týden u Sokolovny, a už stojí
první herní prvek. Velký dík za to patří vám, kteří jste finančně
přispěli nákupem v bazaru a také několika málo mladým
můžům a ženám, kteří ve svém volném čase a naprosto nezištně pracovali celý týden právě na této houpačce. Cíl jsme
si ale vytyčili poněkud větší a tak pokračujeme v pravidelných
prodejních nedělních akcích a věříme, že do konce léta přibudou na hřiště další dvě atrakce. Pokud vás zajímá, jakými způsoby můžete naši aktivitu podpořit, zavolejte na telefon 730
625 935 nebo napiště na e-mail vymet-postav@seznam.cz.
Na závěr si dovolíme malé upozornění. Herní prvky jsou
a budou volně přístupné všem dětem. Za jejich bezpečí však
zodpovídají výhradně rodiče nebo zákonní zástupci.
Ještě jednou velmi srdečně děkujeme všem za podporu!
Organizační
tým Vyme
půdu,
postav
hřiště!

Branišov
Překrásné místo s Blažejským rybníkem, kde zcela nedávno vznikla
křížová cesta u kaple sv. Blažeje. Kostel
sám se dostal mezi ohrožené kulturní
památky. Dnes patří k poutním
kostelíkům.
Na toto místo se dostanete opět pěšky,
na kole nebo
autem, cyklotrasou č. 7,
která vede z
Bezvěrova.
Od Toužimi je
toto poutní
m í s t o
vzdálené asi
11 km.

Teplá
Městečko Teplá Vás upoutá rozlehlým
Klášterem premonstrátů, kde po rekonstrukci původní budovy byl zprovozněn
hotel. V klidném a tichém prostředí,
jehož součástí je park s rybníkem
najdete nevšední ubytování v 800 let
starém klášteře. V současné době zde
probíhá rozsáhlá rekonstrukce této Národní kulturní památky. Dále v této
oblasti najdete klášter
trapistů Nový Dvůr v Dobré
Vodě. Zde žijí dosti asketickým životem muži řádu
trapistů. Nyní se tu staví
kaple pro návštěvníky
Nového Dvora.
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Teplá je od Toužimi vzdálena cca 15 km
a můžete jet na kole (cyklotrasa č. 5),
autem
i pěšky. Cyklostezky odsud
pokračují do dalších míst (přes Ovesné
Kladruby do Mariánských Lázní, do
Úterý - malebného městečka s keramickou dílnou atd.). Ve městě je několik možností občerstvení.

TOUŽIMSKÁ NOSTALGIE - díl VIII.
Možná by se toto téma více hodilo na podzim, ale bu me
odvážní a podívejme se do historie toužimských hřbitovů
právě te .

Toužimské hřbitovy
Nejstarším hřbitovem bylo Boží pole u starého probořtského
kostela v místech dnešního panského pivovaru, kde se
pochovávalo od roku 1357.
Podle nalezených koster byli mrtví všude pochováváni čelem
k východu.
Zřízením městského farního kostela bylo upuštěno od
pohřbívání na uvedeném nejstarším hřbitově a novým pohřebištěm stalo se ze třech stran kolem kostela ohražené místo,
"dnešní kostelní dvůr". Také zde při kopání byly nalezeny
lidské kostry. Hřbitov kolem městského farního kostela byl
hlavně používán v letech 1500 - 1600.
Od roku 1600 bylo rozhodnuto hřbitov vybudovat při kostelu
sv. Martina severním směrem k vrchu Šibeničnímu. Zde mezi
oběma vrcholky západně od silnice do Bochova, nacházelo se
popraviště, kde odsouzenci byli vězeni
a stíháni. Před krátým časem byla vykopávkou nalezena lidská kostra. Po několik let byla zde také konána slavnost
slunovratu (21.6.)
Hřbitov sv. Martina pozůstává ze tří částí - z patronátního
hřbitova ("Starý hřbitov"), jako samostatný používaný do
r. 1884; místo pro další pohřbívání bylo získáváno
vykopáváním hrobů. Rodinné hrobky přidělovaly se jen velmi
zřídka. Zda se v současné době pohřbívalo také kolem městského farního kostela není známo.
Staří hrobaři udávali však, že v pozdější době se zde pochovávalo. Poslední farář byl na uvedeném hřbitově pochován, datuje se v r. 1762. Poté byli duchovní pohřbíváni u hlavního
vchodu hřbitova sv. Martina.
Podle kroniky Albína Chládka, psané v roce 1948, zpracovala
Lenka Hudečková

Loket nad Ohří
je malebné středověké městečko
s krásným hradem, přírodním divadlem,
kde se konají různé koncerty a divadelní
představení. Dále v Lokti můžete
navštívit Muzeum knižní vazby a Velomoto muzeum.
Loket je vzdálen od Toužimi 35 km,
dojedete tam nejen autem přes Bečov
nad Teplou, Krásno a Horní Slavkov, ale
i na kole. Je to také oblíbená cyklotrasa
z Karlových Varů přes Svatošské skály.
Ve městě najdete restaurace, kavárny
i venkovní terasy k Vašemu občerstvení,
veřejné WC je rovněž součástí města.

Krásno
Cestou do Lokte jedete přes Krásno, které
leží ve Slavkovském lese v nadmořské
výšce 700 m a zde najdete stejnojmennou
kamennou rozhlednu (25 m vysokou),
kterou stojí za to navštívit (21 km)

Žlutice
patří mezi další historické město
s bohatými kulturními památkami, které
se nachází v blízkém sousedství
majestátního vrcholu Vladaře (stolová
hora s nadmořskou výškou 693 m.).
Historické jádro města má zbytky gotického opevnění a několikapatrové zpřístupněné podzemní sklepy (katakomby)
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a je tedy památkovou zónou. Ve středu
náměstí najdeme sloup Nejsvětější
Trojice. Kostel sv. Petra a Pavla patří
mezi nejcennější stavební památky
Karlovarska. V místním muzeu si nezapomeňte prohlédnout Žlutický kancionál
- zpěvník literátského bratrstva, pořízený
v letech 1558 - 1565, který jste mohli
také obdivovat v létě r. 2012 v našem
Infocentru, kde byl vystaven a velmi
početnými diváky shlédnut. Za zmínku
stojí i překrásná Žlutická přehrada.
Do Žlutic (19 km) dojedete autem nebo
na kole, po naší cyklotrase č. 1 a 4),
také se tam dostanete vlakem.
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zaniklé vesničky Dřevohryzy. Poutní stezka pokračuje dále silnicí k silničnímu mostu přes Telecí potok a vzhůru lesní cestou do obce Dobrá Voda, kde je třetí zastavení a také místo
odpočinku a občerstvení znavených poutníků. Do cíle dnešní
etapy v obci Nežichov, zbývá ještě 10 km. Druhá a také
nejdelší etapa začíná v obci Nežichov a pokračuje cestou
v lukách do kdysi střediskové obce Třebouň, kde se poutníci
krátce zastaví u kapličky a pokračují dále naučnou poutní
stezkou do obce Kosmová, kde na oltář umístí dobrotivý obraz
Pomocné Panny Marie a po krátké modlitbě dále putují značenou naučnou poutní stezkou k další kapličce a střídají se
nesení obrazu. V každé kapličce nebo kostele umístí obraz,
a po krátké modlitbě pokračují dále až do Skoků. Od kapličky,
která označuje místo, kde ve středověku stála, dnes již
zaniklá ves Lhota. Od kapličky pokračuje stezka kolem rybniční soustavy do Sedla, a dále přes vesničku Krásné Údolí,
Odolenovice, Přílezy a Útvinu do Toužimi, kde je cíl druhé
etapy a také start třetí a tedy poslední etapy putování do
Skoků. Na začátku třetí etapy mají naši poutníci za sebou již
ušlou trasu 48 km. Naši nejzdatnější poutníci dokonce 108
km. Poslední etapa putování poutní stezkou do Skoků vede
přes vesničku Radyni a dále až do Skoků, a délka této poslední etapy je 15 km. Nejnáročnější a také nejhodnotnější pro
obdivovatele přírodních krás a historie je druhá a třetí etapa
poutní a naučné stezky. Sedelsko-Lhotská rybniční soustava
je významná výskytem původních rostlinných druhů. V této
lokalitě byl zjištěn výskyt masožravé Bublinatky a také
ohrožené prhy Arniky. Středověké úvozové cesty jsou významné pro třetí a poslední etapu putování do Skoků.
Nejpočetnější skupinu letošních poutníků tvořili členové Klubu
českých turistů Toužim. Průměrný počet poutníků putujících
poutní a naučnou stezkou byl sedm poutníků. V letošním roce
to byl v pořadí již 4. ročník putování poutní stezkou, tedy ten
oficiální.
Jaroslav Hráský

SKOKY

Putování do Skoků 2013
Letošní putování Skokovskou naučnou poutní stezkou bylo
zahájeno na svátek sv. Prokopa poustevníka. Poustevník
svatý Prokop je patronem horníků, hutníků a rolníků. Narodil
se v roce 975 ve vesničce Chotouně u Kuřimi. Založil
Sázavský slovanský klášter, kde se sloužilo ve slovanském
jazyce a pěstovalo se slovanské písemnictví. Sv. Prokop paří
k prvním patronům české země. Jak je již patrno z úvodu tohoto článku. V letošním roce si připomínáme 1150. výročí od
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území. Poutníky přijal
opat kanonie premonstrátů v Teplé P. Filip Zdeněk Lobkowicz
O.Praem v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie, kde
také poutníkům požehnal. Pro některé poutníky byl začátek
putování krajinou již ve vzdálených Lázních Kynžvart, tedy si
naši zdatní poutníci prodloužili putování do Skoků o dalších
60 km a tedy o dvě neoficiální etapy. Při putování krajinou
lesů a vývěrů kyselek, které byly již od dávných časů, byly
zdrojem osvěžení znaveným poutníkům, rolníkům a lesníkům
v horkých letních dnech. Našim poutníkům putujícím mariánskou krajinou, nemohlo uniknout ani velmi významné poutní
místo na Tepelsku, dnes již zaniklá víská Svatý Vojtěch. Po
malém občerstvení se vydalo již 9 poutníků vybavených poutnickými pasy k zdolání letošní I. etapy Skokovské poutní
a naučné stezky v délce 18 km. Ještě než naši poutníci
dorazili k prvnímu zastavení na poutní stezce, proběhlo seznámení nejmladších členů výpravy s používáním buzoly, mapy
a také jak se orientovati v krajině bez moderních prostředků
a značených stezek a přesto najít cíl cesty. První zastavení je
místo posledního odpočinku významného učence, astronoma
a člena premonstrátského řádu A. M. Davida. Poutníci prošli
poklidnou vesničkou Šafářské Domky a pokračovali až do

Skoky u Žlutic (Maria Stock)
Poutní kostel Navštívení Panny Marie je
překrásné mystické místo na cestě do
obce Žlutice, vzdálené asi 24 km
od našeho města. Skokovský kostel se
podařilo zachránit před definitivná skázou a pořádají se tam již tradiční poutě
a také poutní výpravy. Z kopečku nad
kostelem Skoky je krásný výhled
na žlutickou přehradu, nedaleko kostela
se nachází starý hřbitov a také zde
najdete další pozůstatky po zaniklé obci
(bývalý hostinec, kapličku Panny Marie
a křížky).
Právě zde ve Skocích vzniklo známé
rčení "panenko skákavá" . A zdejší
dobrotivý obraz je dílem toužimského
malíře Richtera.

Dostanete se tam nejen autem po silnici přes obec Údrč a Polom, ale také po
poutní Skokovské stezce cca 16 km od
Toužimi pěšky nebo na kole (cyklostezka č. 4)
V letošním roce se ve Skocích stále
"něco děje", tak neváhejte a přidejte se
k lidem, kteří se snaží o záchranu
Skoků.
Valeč
Barokní městečko Valeč známé například i z filmů, kterých zde bylo několik
natočeno, nabízí kromě vlastního zámku
i rozsáhlý zámecký park
s galerií plastik z dílny Matyáše
Bernarda Brauna, které zdobí park
a kašnu. Významnou památku Valče
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představuje také zámecký kostel
Nejsvětější Trojice, postavený architektem G. A. Rossou v letech 1710-1728.
Před ním pak sloup Nejsvětější Trojice
F. M. Kaňky z roku 1725 se sochami
českých patronů z dílky M. B. Brauna.
V městečku pak najdete i budovu fary,
městský kostel sv. Jana Křtitele
a muzeum.
Místo je vhodné pro rodiny s dětmi, ale
i pro starší návštěvníky. Park skýtá
mnoho
prostoru
pro
procházky
i posezení na lavičce. Krásné stromy
a keře se chlubí svým vzrůstem
i barevností. Na tak malé městečko,
vzdálené od Toužimi pouhých 32 km, je
ve Valči hodně k vidění a stojí za to
místo navštívit.
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SPORT

KULTURA

Sokolovna Cup v nohejbale vyhrálo
"to nejvíc domácí" mužstvo

Festival písničkářů
V pátek 19. července proběhl ve Skokách Festival písničkářů,
který nabídl čtyři recitály čtyř velkých osobností české hudební scény. Večer zahájil Oldřich Janota se svým především
vokálním souborem Ora Pro Nobis. Krásné harmonie jejich
hudby zazněly v chrámové lodi zcela akusticky. Slávek
Klecandr zahrál průřez svojí tvorbou - zhudebněné žalmy
i autorské písně, některé i z repertoáru jeho domovské
skupiny Oboroh. Hvězdou večera pro skokovské publikum byl
nepochybně Jiří Smrž - tak lze alespoň soudit podle vřelých
reakcí a dvou vytleskaných přídavků. Výborné Smržovy písně
dokonale souzněly s prostředím. Žalozpěv v čele s protagonistou Jiřím Nohelem zakončil večer krásnou a zpěvnou
hudbou, ze které dýchá krajina jejího původu - Vysočina.
Lucie Haschková

Devět trojčlenných týmu se v sobotu 27. července zúčastnilo
prvního ročníku Sokolovna Cupu v nohejbale trojic. Akci pořádal
Tomáš Havel, provozovatel Sokolovny. Symbolicky se tak oslavilo úsilí několika málo dobrovolníků, kteří upravili sportoviště
vedle restaurace.
Turnaj začal v osm hodin ráno prezencí účastníků a první zápas
se odehrál krátce po deváté hodině. Všichni účastníci sde navzdory velmi horkému počasí bili jako lvi a vydrželi zápasit až do
večerních hodin. Celkem se odehrálo více než 70 zápasů. Na
prvním místě skončil tým, který si dal sebevědomně jméno
Sokáči a jejich cílem bylo turnaj vyhrát. Aby trofej pro vítěze zůstala "doma". Na druhém místě skončila trojice Sešlost, která jako
jediná vzala do party ženu a třetí skončili Bratři na piku.
Kompletní fotogalerii z turnaje najdete na facebookových
stránkách Sokolovny i Toužimských novin.

Chyše
je krásný zámek cca 10 km od Valče,
proto
doporučujeme
naplánovat
návštěvu obou zámků na jeden den.
Zámek Chyši i místní Zámecký pivovar
mají ve svém vlastnictví manželé
Lažanští, kteří postupně zvelebují jak
zámecké prostory, tak překrásný
a rovněž rozlehlý park. V pivovarské
restauraci se velmi chutně najíte.
Zámecký pivovar také vyrábí své vlastní
chyšské pivo vařené dle staročeských
receptur.
Do CHyše se dostanete přes Bochov,
kde se dáte na Prahu a ještě před
Lubencem podle cedulí zahnete vpravo.
Je vzdálená cca 30 km od Toužimi.

Krasíkov
je přírodní historická památka nedaleko
Konstantinových Lázní. Na vrcholu (636
m.n.m) Krasíkova najdeme také zbytky
hradu Švamberk, který je volně přístupný turistům. (I proto se používají obě
jména Krasíkov a Švamberk pro
označení stejného místa).
Než vyjdeme na vrchol, dole u silnice se
nachází Dvůr Krasíkov - zemědělská
usedlost se zvířecí farmou, kde můžete
kromě domácích zvířat vidět i daňky,
laně, lamy, divoké prase, oslíka a další
netradiční zvířátka. Zde v areálu Dvora
se můžete za hezkého počasí občerstvit, použít WC a navštívit Amálčinu
výrobnu mýdla, sýrárnu i maličkou
prodejnu s turistickými drobnostmi.
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Do Krasíkova-Kokašic pojedete přes
Bezvěrov, na křižovatce u Štipoklas
odbočíte vpravo kolem Bezdružic
a cesta je dlouhá asi 32 km.
Lázně Kynžvart
Město se nachází v chebském okrese
Karlovarského kraje, uprostřed trojúhelníku lázeňských měst Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně.
Dominantou města je na západním
svahu položená lázeňská čtvr , která
vděčí za svůj vznik třem darům přírody:
blahodárnému klimatu, minerálním
pramenům a ložiskům slatiny v okolí.
Další dominantou je zámek Kynžvart
s rozlehlým zámeckým parkem.
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SKOKY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Hlavní pou k svátku Navštívení
Panny Marie

English In The Town Toužim
v MŠ Domeček

V neděli 7. července 2013 byla konána v poutním kostele
Navštívení Panny Marie ve Skocích poutní mše svatá, kterou
celebroval opat kanonie premonstrátů v Teplé P. Filip Zdeněk
Lobkowicz O.Praem, rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír
Slámečka. Poutní mši svaté předchází již tradičně putování
poutní stezkou s dobrotivým obrazem pomocné Panny Marie.
V letošním roce bylo přítomno na poutní mši svaté 150 poutníků. Celková účast poutníků byla podle organizátorů 250. Po
mši svaté zahráli Richard a Vojtěch Šulkovi zapomenuté
lidové písně chebské oblasti. Pro poutníky bylo tradičně
připraveno občerstvení a posezení. Rozhodně došlo k oživení
tradic tohoto poutního místa, které bylo v minulosti cílem
tisíce poutníků putujících krajinou. Hlavní pou ve Skocích
začíná vždy procesím od křížku v 10:00 hodin, mše svatá
začíná v poutním kostele Navštívení Panny Marie v 11:00
hodin.
Jaroslav Hráský

Začnu větou, kterou každý určitě už mnohokrát slyšel, četl
a její smysl, někdy určitě bleskl hlavou kdekomu z nás, když
jsme potřebovali v životě ne jazyk rodný, ale jazyk cizí!!!
Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem!!!
Nyní se v našem městě nabízí jedinečná možnost - udělat
z našich dětí lidi, kteří jednou budou lidmi minimálně dvakrát!!!
Angličtina v Toužimi, určená dětem předškolního věku, které
mají v tomto věku tu nejlepší schopnost do sebe nasát vědomosti a dovednosti jazyka přirozenou cestou, cestou hry
a zábavy - tzv. Wattsenglish - velmi specifický, moderní a
srozumitelný způsob výuky.
Víte, že vyspělost národa se určuje vzdělaností obyvatel?
Udělejme něco pro to, aby naše děti měly jednou tu možnost,
že bez problémů zvládnou přečíst anglické titulky, anglický
návod, že se domluví kdekoliv na světě, že budou mít lepší
možnost uplatnění v pracovním procesu…
Mám kamarádku, která nyní o prázdninách poslala svoji
14 letou dceru na intenzívní kurs angličtiny do Velké Británie
- cena třítýdenního kursu - 30 000 Kč.
Zde - v MŠ Domeček, za účasti rodilého mluvčího, si děti
formou hry velmi přirozeně osvojují znalost anglického jazyka,
dovolím si tvrdit: za velmi lidovou cenu.
V červnu jsem byla přítomna jedné prezentační hodině,
lektorka pracovala s deseti dětmi, které zatím s angličtinou
do styku vůbec nepřišly. I když mluvila pouze anglicky, ale
zapojovala do činnosti veškeré smysly dětí, tak po dvaceti
minutách "hry" měly všechny děti znalost asi 5 slovíček…

Byla jsem tak nadšena tím, co jsem viděla, že moje rozhodnutí bylo jasné!!!
Chci, aby můj syn měl možnost toto zažít…!
Ale aby mohlo dojít k otevření anglické třídy v MŠ Domeček,
je potřeba větší zájem rodičů!
Tedy Vy, kteří chcete a možná nevíte, že tady je taková úžasná možnost, ozvěte se, co nejdříve …volné místo čeká možná
právě na Vaše dítě…
Romana Poplšteinová, maminka
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o Andělské Hoře. Na motivy této pověsti jsme dětem nachystali i cestu za pokladem, která měla čtyři úkoly poschovávané
v útrobách zříceniny tohoto hradu. Cílem a posledním úkolem,
bylo nalézt 14 ztracených klíčů, které otevírají pomyslné brány
pro návštěvníky této památky z dob minulých. Výlet jsme si
zpestřili i opékáním špekáčků, bez kterých bychom si takovéto putování nemohli snad ani představit. Výlet se nám povedl
a opravdu jsme si ho užili. Počasí nám přálo, děti plnily
připravené úkoly a domů odjížděly s novými dojmy a zážitky.
Sláva nazdar výletům!

Konec roku v MŠ Domeček

OLYMPIÁDA V BEZVĚROVĚ
13. 6. 2003 jsme si jeli poměřit své síly, dovednosti
a sportovní zdatnost do MŠ Bezvěrov. Soutěžilo se ve třech
disciplínách. Hod míčkem, skok z místa a běh na 20 metrů.
Sportovci bojovali o svá vítězství s plným nasazením. Jenže,
jak už to bývá, vítězí jen ti nejlepší. Přivezli jsme si do
Domečku vítězné medaile ze všech disciplín, ale sportovního
ducha a hru fair play jsme ocenili u všech zúčastněných dětí.
Vyhráli jsme zkrátka všichni!

Rozloučení s předškoláky
Ve středu 26.6. jsme pro naše děti, které odcházejí do prvních
tříd, připravili slavnostní rozloučení. S našimi předškoláky se
přišla rozloučit ředitelka školy I. Franková i zástupci města pan Šimonovský a pan Hrůza. Společně jsme si zazpívali naše
nejoblíbenější písničky a pak už přišla slavnostní chvilka. Děti
byly ošerpovány, obdržely certifikát o ukončení předškolního
zdělávání a plno dárečků od učitelek i od zástupců z města.
Radost byla veliká!
Při volné hře a tanci už jsme plánovali další program.
Odpoledne jsme se sešli i s rodiči a přesunuli se do tělocvičny
základní školy. Tam jsme nejen děti, ale k velkému překvapení
i rodiče, zapojili do sportovního zápolení. Při společných
sportovních radovánkách - štafetách, podbíhání a přetahování
lanem,…..jsme si všichni užili opravdu moc legrace.
Oceňujeme zápal a nadšení rodičů, kteří dětem připravili opravdu nevšední a zajímavý podvečer. Potom přišlo velké loučení rodiče odešli domů a skupinka deseti dětí, odhodlaných užít si
noční dobrodružství, odešla spát do školky.
Další program byl jednoduchý: uvařit večeři (výborné špagety

HZS Toužim - exkurse
Na pátek 14.6. jsme přijali pozvání od Hasičské záchranné
stanice v Toužimi. Již před příchodem nás zaujal znak, který
zdobí budovu HZS a znázorňuje sv. Floriána - patrona
a ochránce všech hasičů. Prohlédli jsme si budovu, kde mají
profesionální hasiči své zázemí. Nahlédli jsme do
garáží, které svým obsahem a vybavením zaujali
především chlapce. Dále jsme viděli vybavení zásahového vozu, mohli jsme si vyzkoušet některá
zařízení - jako hydraulické kleště, kyslíkovou masku,
přilbu, protichemický oblek - děti vše zkoumaly s velkou zvídavostí. Nejsilnějším zážitkem však bylo
hlášení opravdové akce, ale to už jsme celý výjezd
sledovali z povzdáli. Zůstali jsme stát na rozlehlém
prostranství před budovou jako zkoprnělí. Ale komu se
podaří být přímo u zásahu?
Děkujeme celému hasičskému týmu, který k nám byl
po všech stránkách velmi vstřícný a pozorný.

ANDĚLSKÁ HORA
- cesta za pokladem
Červen je posledním měsícem školního roku a také měsícem
výletů. Letos jsme se vypravili na mystické místo - za pověstí

s kečupem) a HURÁ na pyžamovou párty. "Večerní hrátky
a povídánky" v pyžámkách byly zábavné, ale všechno má svůj
konec………pak už jen příběh na dobrou noc a …….sladké
sny! Ráno přicházely děti z domova také v pyžamu a přidávaly
se k nám, párty pokračovala.
Náš klid a dopolední pohodu narušila "jen cvičná" evakuace
při požáru. Ve školce nás vystřídali hasiči, vše zkontrolovali
a ubezpečili nás, že naše školka je v pořádku. Prvotní zmatky
z překvapení, rychlý přesun po požárním únikovém schodišti
a slzičky strachu byly zakrátko pryč, když si děti mohly vyzkoušet
hasičskou stříkačku. To se na tvářičky vrátily úsměv a radost.
Byly to nezapomenutelné zážitky a myslíme si, že všichni
budeme mít na co vzpomínat.
Přejeme všem našim odcházejícím předškolákům úspěšný
vstup do nového života!!!
Kolektiv učitelek MŠ Domeček
9
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OKOLNÍ OBCE

VÝLET ZA HUMNA

DEN V KRAJI ŽIVÝCH VOD

DĚTSKÝ DEN V TŘEBOUNI

Výlety za humna, kteří si mnozí tolik oblíbili jsme sice přes
prázdniny neorganizovali ale jsou naplánované opět od září.
Tentokrát nás čeká náročná celodenní výprava po minerálních
pramenech v rámci Dne v kraji živých vod a to v sobotu
14.září.2013. Z Toužimi vyrazíme již ráno v 8 hodin a předpokládaný návrat je kolem 22 hodiny. V rámci tohoto dne se
předpokládá vydání společných pasů pro návštěvníky, kteří
během dne budou dostávat razítka za návštěvu jednotlivých
vybraných míst. Ze všech tří MAS (místních akčních skupin)
budou vypraveny autobusy s návštěvníky, kteří navštíví (i jednotlivě) realizované akce na území všech tří MAS (Údolí
Mlýnků v Jáchymově, Obnovené prameny Mariánskolázeňska,
naučnou stezku KŽV, Křepkovickou kyselku, Otročínskou
kyselku, Služetínský a Reitenbergerův pramen) a následně se
zúčastní společné akce v Bečovské botanické zahradě. Celý
den tedy bude věnován propagaci projektu samotného
i poznávání svých i sousedních regionů. Celý program bude
doplněn o soutěže pro děti i dospělé a svou roli bude hrát
i počet razítek v cestovních pasech. Náměty na razítka jsou již
dnes zpracovány formou výtvarné soutěže na několika
základních školách ve všech MAS. Takže se máme opět na co
těšit. Doufejme, že nás počasí "nevyšplouchne" jako posledně. I když máme za sebou teprve polovinu prázdnin, opět vás
poprosím o nezbytnou rezervaci. Platí opět známé pořekadlo:
kdo dřív přijde . . . Stačí se přihlásit telefonicky, mailem nebo
Vás samozřejmě rádi uvidíme přímo u nás v Infocentru..
Na společných toulkách po přírodních krásách našich regionů
se těší Bohuslav Prchal.

Dne 29.6.2013 proběhl tradiční dětský den v Třebouni. Za finanční
podpory města Toužim a rodičů jsme dětem připravili soutěže
a objednali skákací hrad. Děti si musely "skákání" vysoutěžit. Na
začátku dostaly kartičky, a když prošly všemi soutěžemi, tak nejen
že dostaly sladkou odměnu, ale poté mohly do skákacího hradu.
Nejvíce zaujala střelba ze vzduchovek, které nám zapůjčili dobrovolní hasiči z Toužimi, tímto jim děkujeme. Konečně se nám povedlo
i počasí, i když pár kapek spadlo. Děkujeme všem, kteří se na dětském dnu podíleli.
Za osadní výbor Marcela Kubínková.

Matky z Dobré Vody pořádaly
dobročinný bazar.
Pomohly postiženým povodněmi.

DOŠLO DO REDAKCE

Dne 11. června se v Dobré Vodě uskutečnil Bazárek oděvů a obuvi,
jehož výtěžek putoval na pomoc postiženým povodněmi.
Během roku dostává Český západ různé materiální dary od svých
dárců, přátel a příznivců sdružení. Nejčastěji se jedná o použité
oděvy, obuv a další módní doplňky. Letos po povodních přišla
skupinka žen z Dobré Vody s nápadem, zda by mohly uspořádat
bazárek těchto věcí v místní převážně romské komunitě a výtěžek
z prodeje poslat na povodňové konto plzeňské charity. Český západ
tuto iniciativu žen uvítal.
V úterý 11. června skupinka dobrovodských žen nejprve v komunitním centru Českého západu roztřídila a ocenila všechno nabízené
zboží z druhé ruky a od 16 hodin, kdy byl bazárek otevřen, si mohly
maminky spolu se svými dětmi přijít věci nakoupit. Maminky
v bazárku utratily celkem 2400 Kč a celá tato částka poté putovala
na povodňové konto Diecézní charity Plzeň.
Ženy, které akci organizovaly nečekaly, že by celkový výtěžek mohl
být tak vysoký, a tak po součtu celkové tržby neskrývaly velkou
radost. Jedna z maminek to komentovala slovy: "Máme z toho
velkou radost. Nechceme se chlubit, ale chceme, aby lidé věděli, že
i my můžeme pomáhat a ne jen brát."

Výlety za kulturou a poznáním.
V závěru měsíce června 2013 uspořádalo toužimské
Infocentrum pro příznivce muzikálů zájezd do loketského
amfiteátru na známý muzikál Johanka z Arku. Muzikál
do amfiteátru zavítal z pražského divadla Kalich a hlavní role
protagonistů byly výborně obsazeny známými zpěváky - B.
Basiková, K. Střihavka , V. Čok, ale i ostatní výkony zpěváků
a tanečníků byly výborné.
Je potěšující, že toužimské Infocentrum ve svém výčtu pořádaných aktivit nezapomíná na příznivce kulturního dění a tak
si zaslouží za svojí práci pochvalu a poděkování za pěkný
začátek prázdnin. Vždy kromě výborného kulturního zážitku
nám vyšlo i pěkné počasí, a nám nezbývá nic jiného, než se
těšit na další kulturní bonbonek, který nám někdy v dohledné době opět Infocentrum nabídne.
Pr+Va

Mgr. Eva Haunerová
mluvčí sdružení
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JUBILEUM

Pranostiky našich předků

BIBLE KRALICKÁ 1613

SRPEN

V tomto roce uplyne již 400 let od doby, kdy vzniklo jedinečné
dílo, jedno ze symbolů naší české národní identity, nejznámější
a nejoblíbenější český překlad Písma - poslední vydání Bible kralické. Rok 1613 byl ovšem jen poslední veřejně známou událostí
procesu, který trval přes 30 let. Tehdy v Kralicích na západní
Moravě vznikalo monumentální dílo, jehož význam pro církevní
i obecné kulturní dějiny nelze minout. Překladatelů Bible do
českého jazyka bylo jedenáct, většinou kněží historické Jednoty
bratrské.
Byl to první úplný český překlad Bible z původních jazyků. Církev
západní a střední Evropy v raném středověku užívala od svých
počátků dávného latinského překladu Bible, zvaného Vulgáta.
Každý spis byl totiž nesmírně vzácný, ručně opisovaný na pergamenu. Navíc většina obyvatelstva byla negramotná. Obrat nastal
až reformací - ta vzbudila zájem o Bibli samu bez ustálených
výkladů, pak renesancí - obliba antických dějin i jejich jazyků
vůbec, a konečně vynálezem knihtisku. K dostupnosti literatury
už nebyly nutné ruční opisy, po roce 1455 se po celé Evropě rychle šířily tiskárny, a ty umožnily nesmírné rozšíření četby textů.
Pozoruhodné na příběhu Kralické bible je také to, že se konal na
půdě tehdejšího českého království vlastně nelegálně. Jednota
bratrská, která toto dílo vytvořila, nebyla v zemi povolena. Přece
však jednotlivé šlechtické rody měly na svých panstvích
samostatná práva. A šlechtic Jan starší ze Žerotína, sám člen
Jednoty, nechal zřídit někdy okolo roku 1560 v Ivančicích tajnou
tiskárnu, později ji přenesl do nedalekých Kralic. Tam kraličtí
bratří nechali vytisknout své jedinečné dílo.
Nejen toto kulaté výročí je pro nás příležitostí naplnit přání a výzvu
Jana Amose Komenského a ujmout se dědictví otců. O dědictví
Bible píše Komenský ve své Závěti toto: A protože náš Pán
nařídil, aby se studovala Písma svatá, odkazuji ti za dědictví Boží
knihu, Bibli svatou… Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot, milá
vlasti, a užívej toho k Boží slávě a k budování sebe v dobrém.
U příležitosti tohoto výročí byl také natočen dokumentární film
Pod ochranou Žerotínů. Tento asi hodinový snímek vypráví
poutavý příběh jedné z nejvýznamnějších knih české historie. Film
vznikl v koprodukci České televize a společnosti Vistafilm. Vřele
vám ho doporučuji.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10391170572-pod-ochranou-zerotinu/31329838012/video/
Odkaz Bible je stále živý a dosud ovlivňuje myšlení mnoha lidí.
Tato kniha je stále nejprodávanější knihou na světě, což svědčí
o nadčasovosti jejího poselství. Již více než dvě tisíciletí ovlivňuje kulturu, vzdělanost, jazyk, morálku, mentalitu a hodnoty tisíců
lidí ve většině národů světa. Přestože se společnost stále rychleji
vyvíjí a mění, odkaz Bible zůstává jako trvalá hodnota v měnícím
se světě. V současnosti lze vidět rozklad hodnot, které lidé ctili
po staletí, vnímáme erozi dědictví našich předků, rozdrobení
základů, na kterých stavěli naši předkové v nejlepších obdobích
dějin, a odtržení od historické integrity našich předchůdců. Byli
však naši otcové skutečně tak na omylu, že věřili všemu, co je
psáno v Bibli, jak vyznal například i Komenský?
Na závěr možná některé z vás osloví pozvánka přímo do Kralic
nad Oslavou, kam nás zajímavou upoutávkou zvou také někteří
známí umělci a osobnosti společenského života na 14. září.2013
http://youtu.be/r0nN2JVpahc
Pevně věřím, že si každý z nabídky najde své a bude naplněn
touhou uchopit Komenského odkaz nejen pro společnost, ale
především pro svůj osobní, rodinný i profesní život.
B. Prchal

Srpen je podle pranostik našich předků měsícem přelomovým
a je spojován s končícím létem a nastupujícím podzimem.
Srpnových pranostik je opravdu požehnaně, všímají si především změny teplot a hemží se důležitými moudry souvisejícími
s prvními příznaky nadcházejícího podzimu. Významné místo
v srpnových pranostikách měl svátek svatého Bartoloměje
(24. srpna).
w
w
w
w
w

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Srpen začíná, co červenec skončil.
Co červenec neuvařil, srpen nedopeče.
Z počátku toho měsíce se říká, že opět studený vítr ze
strniš fouká.
w Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
w Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou
zimu a nejlepší víno.
w Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
w Na svatého Vavřince (10. srpna) první podzimní den.
w Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budeme dobré víno míti.
Vavřincův déš myší úroda.
w Pak-li byl na Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) jasný den,
hojnost dobrého vína se očekává.
w Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
w Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé
počasí.
w Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
w Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláčku pomali;
fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku s oráním
pospěš.
w Po Bartoloměji studený rosy, necho te ráno bosí.
w Máme-li o Bartoloměji střídavé počasí, máme též střídavý
podzim.
w Hřmí-li o svatém Bartoloměji, je podzim dlouhý a pěkný.
Jaroslav Hráský
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NÁBYTEK
ODĚVY
PRODEJNA PŘESTĚHOVÁNA
Z NÁMĚSTÍ
OD 1.7.2013
NA ADRESU
PLZEŇSKÁ 405, TOUŽIM
(NAPROTI POLICII)
OTEVÍRACÍ DOBA:
PONDĚLÍ:
9.00 - 17.00 HODIN
ÚTERÝ:
9.00 - 17.00 HODIN
STŘEDA:
9,00 - 17.00 HODIN
ČTVRTEK:
9.00 - 17.00 HODIN
PÁTEK:
9.00 - 17.00 HODIN
SOBOTA :
9.00 - 12.00 HODIN
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MĚSTSKÝ ˇUŘAD

DOŠLO DO REDAKCE

Nová vyhláška mění ochranu dřevin
v zahradách a alejích

Podivín z Toužimi

Dnem 15. července 2013 nabývá účinnosti vyhláška
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
stanovující zásadní změny a nová pravidla v oblasti soukromé
sféry v povolování kácení dřevin. Pro majitele soukromých
pozemků to znamená, že za stanovených podmínek vyhláškou již
nebudou muset ve správním řízení žádat o povolení pokácet
stromy nacházející se přímo v jejich zahradě. Vyhláška též nově
definuje pojem zahrada jako pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který je oplocený a nepřístupný veřejnosti. Pokud však vlastníci své zahrady oplocené
nemají, což se týká pozemků například v horských oblastech,
budou muset o povolení kácení stromů požádat. Povolení ke
kácení dřevin za předpokladu, že nejsou součástí významného
krajinného prvku se tedy nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene
do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, pro zapojené porosty dřevin,
pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a pro dřeviny rostoucí v zahradách. Kácení dřevin
se nadále provádí zpravidla v období vegetačního klidu, čímž se
rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických
funkcí dřeviny.
Na základě výše uvedeného je zřejmé, že lidé mají nyní pravomoc
rozhodovat o svém "zeleném" majetku bez zásahu státu a že
bude výsostným právem vlastníka, jakým způsobem naloží se
zelení, která není veřejně přístupná a nachází se na oploceném
soukromém pozemku. Nicméně každý vlastník nech vezme
v úvahu skutečnost, že než-li strom, jako největší živý organismus na zemi, zcela vyspěje do vrcholu své krásy a plní pro nás
ekologicko-estetické funkce, potřebuje mnoha desítek let
i staletí pro celkový vývoj a je skutečně lehkomyslností odstranit
jej z malicherných důvodů.
MěÚ Toužim - K.Michalová

Jistě se divíte, co to tu čtete. Je přeci známo: Podivín
z Podivína, ale přesto si na tom trvám.
Ale proč sem Podivín z Toužimi?
Chodíme s manželem hodně na procházky a často zajdeme za
paneláky ulicí Na Výsluní a kolem "Karasáku" do lesa. Již
vloni na podzim jsme zaregistrovali nová odpočívadla na
stezce do Chylic a protože jsme již starší lidé, udělala nám
radost. Není nad to si občas moci sednout a vydechnout,
napít se a pokochat okolní přírodou.
Letos, když konečně skončila ta dlouhá zima, opět jsme
začali pravidelně chodit na své procházky a všimli jsme si, že
s počátkem května přibyly na stezku i nové informační tabule.
Dozvěděli jsme se, že tato naše oblíbená cesta dostala název
Podzámecká stezka a také si přečetli něco nového o tom, co
v naší přírodě vlastně můžeme vidět.
Jaké bylo ale naše podivení a mohu i říci rozčarování, když
jsme viděli, že nová odpočinková stanoviště jsou tak brzy po
jejich instalaci poničená, stoly ořezané noži a kolem nich
binec. (Pet lahve, plechovky, krabičky od cigaret, od vína,
sáčky od brambůrků, pod). Takže už ne jen to první odpočívadlo, které je hned za závorou na konci zahrádek, ale i ta
další.
Člověk by si myslel, že stanoviště byla dělána pro turisty
k odpočinku a ne pro party puberáků a další mládeže
z Toužimi.
Místo jednoho sezení jich te mají několik a zrovna tolik jich
stihnou svými "sedánky" zničit.
Te s prázdninami se počty mládežníků ještě zvýšily.
Je to škoda, protože z hezké romantické procházky nás
s manželem akorát vždy popadne vztek, že někdo ničí, co jiní
s láskou a pílí udělají.
Kde jsou rodiče, městští policajti nebo nějaké kontroly, které
by tato místa občas prošli a mládež zkontrolovali?

Varování !!!
Chtěli bychom touto cestou upozornit naše spoluobčany, že se
v našem regionu pohybuje mladík ročník narození 1989, který se
snaží vylákat na lidech např. finanční hotovost, benzín,
zapůjčit automobil, odvést osobním automobilem,
rozměnit finanční hotovost, prodat nějaké zboží. Často
se vydává za příbuzného jednoho z našich spoluobčanů, používá formulace typu: „ Právě mi došel benzín, rozbilo se mi auto, vezu své zaměstnance do
práce, potřebuji rozměnit finanční hotovost, nutně
si potřebuji zatelefonovat, jste sám(a) doma?, atd.“
Jedná se o osobu, která má pestrý trestní rejstřík
a jelikož je ve svém bydlišti již znám, zaměřil se
v současné době na Toužimsko a Bochovsko.
Vzhledem k tomu, že jeho vystupování a vzhled je příjemný a důvěryhodný, často se stává, že jeho praktikám lidé podlehnou. Bu te proto obezřetní
a nenechte se oklamat.

Se smutkem v srdci se loučí Podivín z Toužimi
(P.S.
promiňte,
ale své
jméno
neuvedu,
nechci, aby
nám výše
zmiňovaní
jednou
někde
nabančili)
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