TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 9/2013* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

TOUŽIM VE FOTOGRAFII

ačkoliv do konce astronomického léta zbývají ještě téměř tři týdny,
formálně už je léto za námi. Pomalu končí čas dovolených a děti
se vracejí do škol a školek. Aktuální vydání Toužimských novin
pro vás snad bude příjemnou a ne příliš provokující vzpomínkou
na slunné letní dny plné venkovních akcí.
Spolu se začátkem nového školního roku se i my vracíme
do běžného režimu a tak je dobré pomalu přeladit na vážnější
notu. Jednou ze zásadních informací budiž drobná noticka
k rekonstrukci náměstí. Přestože práce pokračují, alespoň
na pohled, poměrně rychle, stále ještě není tato rozsáhlá stavba
dokončena a to s sebou nese i několik nepříjemností. Kromě
stížené průchodnosti náměstí je to fakt, že stavba stále ještě není
zkolaudována a tak je potřeba pamatovat na zákazy vjezdu
a především parkování. To se týká hlavně zdánlivě přístupných
ploch před poštou a penzionem Vladař. Oficiálně by zde nikdo bez
zvlášního povolení neměl parkovat. Je dobré se tomuto faktu
přizpůsobit a vyhnout se tak případným nepříjemnostem.
Kolaudace části náměstí by v ideálním případě měla proběhnout
v polovině měsíce září.

Práce na rekonstrukci náměstí pokračovaly také v srpnu.

INFOCENTRUM
Z příjemnějších informací pro vás máme například změnu v organizaci oblíbené volnočasové aktivity našich dětí - Tvořeníčka. Proti
loňskému školnímu roku se tentokrát bude konat každý týden
a změní se i způsob platby za tento kroužek. Věnujte proto prosím
pozornost článku uvnitř listu. Věřte, že změny vás i vaše děti
potěší.
Kateřina Kolářová

Tvořeníčko v novém školním roce
Prázdniny skončily, nový školní rok právě začal a mnoha
rodičům vyvstává otázka, jak by mělo jejich dítko vhodně
využít volný čas, než se oni vrátí domů ze zaměstnání.
Některé děti jsou zapojeny do různých sportovních klubů, jiné
navštěvují nějaký kroužek, ale jejich nabídka je stále menší.
Infocentrum tak již v minulých letech suplovalo výtvarný
a ještě přesněji kroužek rukodělný. O rukodělky byl samozřejmě vždy větší zájem ze strany dívek, ale ani chlapci nezůstávali bokem. Děti si mohly jedenkrát za 14 dní vyrobit a domů
odnést spoustu zajímavých vlastnoručně vyrobených
předmětů. V letošním roce budeme v tomto trendu i nadále
pokračovat. S paní Miluškou Chlupovou, která dětem veškeré
nápady připravuje a stará se o jejich zručnost jsme se
domluvili, že TVOŘENÍČKA, jak jsme je nazvali, budou
dokonce každý týden. Vždy ve čtvrtek od 15 hodin. Podle
náročnosti výrobku se strávený čas v prostorách Infocentra
pohybuje okolo 1,5 hodiny. Letos jsme upustili od nošení
dvacetikoruny a vytvoříme stálý seznam uchazečů, kdy bude
vybrán od každého jednorázový poplatek 200,- Kč na celé
pololetí. Ti, jejichž dítě rukodělky navštěvovalo dobře ví,
že náklady nemohou zdaleka pokrýt ani pořizovací cenu
materiálu na výrobky, natož pak odborné vedení. To vše
je možné pouze díky spolufinancování města Toužim.
A myslíme si, že investice do dětí a vhodného využití jejich
volného času v této podobě je opravdu dobrou investicí. Takže
se těšte opět na to, co vám vaše dítě daruje k narozeninám,
pod stromeček nebo prostě jenom tak z lásky.
-IC-

MĚSTSKÁ POLICIE

Volejte městskou policii!
Již více než rok funguje v Toužimi městská policie. V současné době tu pracují dva strážníci, kteří se střídají na ranních
a odpoledních směnách. Ačkoliv se již několikrát v Toužimských
novinách objevily kontaky na MP a výzva, aby obyvatelé města
její služby využili, zatím jsou takové případy spíše sporadické.
"Samozřejmě s lidmi ve městě mluvím a často se dozvídám,
že se něco stalo. Bohužel ale s velkým zpožděním, kdy toho
již mnoho nezmůžu," říká strážník Karel Hermann s tím, že
ve většině případů je rozhodující "chytit nenechavce při činu".
Toužimská městská policie nefunguje na tradičním trojmístném čísle, jako je tomu ve větších městech, ale na speciálním telefonním čísle 730 195 885.
"Pokud kdokoliv bude svědkem nějakého přestupku, krádeže
a podobně, je nejefektivnější okamžitě zavolat. Pokud se
svědek rozhodne zavolat třeba za týden, je to pozdě," upozorňuje strážník.
Městská policie sídlí na náměstí ve druhém patře bývalé
polikliniky, kde je dnes například i knihovna. Je zde také
umístěna "schránka důvěry".
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Začátkem devadesátých let, kdy se pro velké dechové
orchestry zužovalo pole působnosti, založil Ladislav Rom
většinou ze svých bývalých žáků a členů ČEZETY malou
jihočeskou dechovku NEKTARKA, jejímž hlavním patronem byl
strakonický pivovar. Také s touto kapelou zaznamenal
Ladislav Rom mnoho úspěchů. Mezi nejvýznamnější patří
úspěchy na mezinárodních soutěžích dechových hudeb
německých městech Mnichov a Cham, několik vítězství
v rozhlasové soutěži O soudek piva a další. V roce 2009 začal
pan Rom (především ze zdravotních důvodů) žít v domě s pečovatelskou službou. Definitivně se jeho život uzavřel 30.3.2012.
Na obnovené "SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU"… po čtyřiceti letech,
které pan Rom založil, vystoupí dechová kapela Nektarka vítěz Zlaté křídlovky z roku 1973, v závěru vystoupení
společně s bývalými žáky LŠU Strakonice. Hosty obnoveného
Setkání s písničkou také budou vítězové Zlaté křídlovky
z let 1987 - dechová hudba Šohajka z Dolních Bojanovic
a vítěz XX. ročníku z roku 2012 - jihočeská dechová hudba
Jižani. Koncert je zároveň součástí festivalu CZECH BRASS
FESTIVAL 2013, pořádaného Asociací trumpetistů ČR.

TIP NA VÁŠ VÝLET

,,Setkání s písničkou"
… po čtyřiceti letech
K poctě čestného občana města Strakonice Ladislava Roma,
kterého mnozí znají z jeho působení jako ředitele Lidové školy
umění zde v Toužimi, pořádáme zájezd na "SETKÁNÍ
S PÍSNIČKOU" … po čtyřiceti letech.
Hudební pedagog, kapelník a skladatel Ladislav Rom
se narodil roku 1926 v Rožmitále pod Třemšínem. Hrál
na desítku nástrojů v různých souborech. V roce 1966 odešel
z Toužimi do Strakonic, kdy nastoupil na místo učitele
dechových nástrojů v Lidové škole umění ve Strakonicích.
Během svého působení, které trvalo až do roku 1992,
vychoval celou řadu vynikajících muzikantů, kteří se proslavili
u nás i ve světě. Většina z nich hraje v různých souborech
včetně filharmonií a někteří se také stali hudebními pedagogy. V této době byl také kapelníkem dechového orchestru
LŠU, z jehož starších členů vznikla v roce 1971 také dechová
kapela ČEZETA. Obě tato tělesa vystupovala na mnoha festivalech a získala mnoho ocenění na různých soutěžích.
Nejvýraznější úspěchy zaznamenaly strakoničtí muzikanti na
pravidelných soutěžích dechových hudeb LŠU, dále pak
v soutěžích Zlatá křídlovka, Jindřichohradecká růže a dalších.

Z Malého náměstí v Toužimi odjíždíme v 15 hodin a předpokládaný návrat je někdy po půlnoci. Cena koncertu
včetně dopravy je díky příspěvku města stanovena
na částku 200,- Kč. Zájemci o zájezd si musí místo rezervovat osobně v Infocentru Toužim, případně napsat e-mail:
infotouzim@seznam.cz nebo na tel. čísle 353 226 431.
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KULTURA

Virtuální unoverzita třetího věku

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2013

Postupujeme do druhého ročníku

VÝSTAVA: V SÍTI
Jaroslav Chmelař. Portréty, krajinky, práce dětí z výtvarného kroužku
a výrobky z keramické dílny v Radyni.
st 4. 9. 18.00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Zahájení výstavy obrazů a keramiky Jaroslava Chmelaře.
čt 5. 9. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Hedvábné šperky.
pá 6. 9. 19.00 hod.
KINOKAVÁRNA
Promítání snímků Šitkredit a Nuda v Brně při kávě nebo čaji.
so 7. 9. 7.00 hod.
TOUŽIMSKEJ PUCHEJŘ
34. ročník turistického pochodu pro děti i dospělé.
Vstupné 20,- a 10,- Kč (dospělí a děti).
KČT TJ Sokol Toužim.
Fotbalové hřiště
ne 8. 9. 14.00 hod. POUTNÍ MŠE - NAROZENÍ PANNY MARIE
S prosbou za nový školní rok. Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P.
Vladimír Slámečka.
Skoky-Maria Stock
čt 12. 9. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Ovčí rouno - mokré plstění.
pá 13. 9. 21.00 hod.
ORTEL
Akustický koncert. Cena 100,-Kč.
Sokolovna
DEN V KRAJI ŽIVÝCH VOD
so 14. 9. 8.30 hod.
Celodenní výprava po minerálních pramenech. - Oriona u Teplé,
Otročínská kyselka, Kynžvartské kyselky, Richardův pramen,
Údolí mlýnků v Jáchymově, Posvátný okrsek v Ostrově.
Následně se zúčastníme společné akce v Bečovské botanické
zahradě. Návrat kolem 21 hodiny. Rezervace v Infocentru. Zdarma.
Nám. J. z Poděbrad
čt 19.9. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Přívěsek na kabelku - mobil.
čt 19. 9. 15.00 hod.
ZÁJEZD - STRAKONICE
K poctě Ladislava Roma. Na obnovené "SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU"…
po čtyřiceti letech, které pan Rom založil. Více informací na str. 2.
Cena 200,-Kč. Nutná rezervace v Infocentru.
Malé náměstí
út 24. 9. 17.00 hod.
ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání seniorů při hudbě. Duo Anna Volínová a Václav
Žákovec.
Sokolovna
čt 26. 9. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Obrázek z dřevěných špachtlí.
čt 26. 9. 17.00 hod.
DÁMSKÝ KLUB
pá 27. 9. 20.00 hod.
DOGA - MAWSON & NARTTU
Koncert tří kapel. Cena 200,- Kč.
Sokolovna
-------------------------------------út 1.10. 18.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY BRETAŇSKÉ TACHOVSKO
Fotografie Heleny Kalendové. Trošku bretaňský dojem vyvolávají některá díla téměř neznámého lidového kameníka Georga Böhma.
Více zde: http://www.locus-iste.cz/bretanske-tachovsko/
čt 3. 10. 19.00 hod.
TŘETÍ VĚK
Divadlo bez zákulisí Sokolov. Hořká komedie o očekávání, deziluzi a
naději v každém z nás. Vstupné dobrovolné.
Sokolovna
pá 4. 10. 18.00 hod.
KINOKAVÁRNA
Promítání filmu při kávě nebo čaji.
so 5. 10. 12.00 hod.
VÝLET ZA HUMNA - KRASÍKOV
Slavnosti jablek
Nám. J. z Poděbrad

Toužimské infocentrum otevře v tomto akademickém roce
další kurzy oblíbené virtuální univerzity třetího věku. Tentokrát
se zaměříme na téma "Etika jako východisko z krize
společnosti" a "Vývoj informačních technologií". Výběr těchto
dvou témat vychází z průzkumu mezi studenty minulého
semestru.
Předběžně můžeme počítat s tím, že kurzy začnou první přednáškou již 10. října. Výuka se bude odehrávat tradičně
v kinosále infocentra a vždy ve čtvrtek každých 14 dní. První
kurz bude začínat již v 9 hodin a druhý v půl jedenácté
dopoledne. Stejně jako tomu bylo v letním semestru,
i tentokrát bude možné začátky kurzů přizpůsobit potřebám
většiny studentů.
Přihlašovat se můžete již te a to nejlépe v Infocentru, kde
budou připravené formuláře jak pro stávající, tak i pro nové
frekventanty obou kurzů. Věnovat se můžete jednomu nebo
i oběma zvoleným tématům.
Podrobnosti o tom, jak VU3V probíhá, si mohou ti, kteří stále
ještě váhají, přečíst na webových stránkách projektu
www.e-senior.cz. Zde najdete také videoukázky všech dostupných kurzů. Otázky vám zodpoví také garant toužimského
konzultačního střediska Kateřina Kolářová na telefonním čísle
730 625 935 nebo 776 728 634.
Popis kurzů podzimního semestru:

Etika jako východisko z krize společnosti
Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem
90. let jsme došli ke všeobecné shodě v názoru,
že k největším ztrátám došlo během posledních dvou
generací v oblasti mravní a morální. Z toho důvodu zaznamenaly na počátku století filozofie a etika značný zájem
veřejnosti, nebo náhlým politickým zvratem a nenadálým vpádem svobody, problematickým způsobem transformování
společnosti dochází stále k viditelnému zhoršování lidských
vztahů. Naše šestidílná přednáška nabízí srozumitelný úvod
k etickému vzdělávání.

Vývoj informačních technologií
V přednáškách se senioři seznámí s vývojem počítačů
a internetu, až po jejich současné možnosti, včetně základních
informací o elektronickém obchodování a elektronické státní
správě (e-Government).
- IC -

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v prostorách Infocentra,
Nám. J. z Poděbrad 35, Toužim.
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VYMEŤ PŮDU, POSTAV HŘIŠTĚ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Dobročinný bazar na Toužimském
kamionu vydělal na další atrakci

Knižní novinky
na měsíc září 2013

Na sklonku srpna se konal další velmi úspěšný ročník
country festivalu Toužimský kamion. Aktivita Vyme půdu,
postav hřiště! u toho samozřejmě nechyběla. Tentokrát jsme
náš dobročinný bazar pojali o něco více profesionálně
a vyrazili jsme na koupaliště i se stánkem.
Ačkoliv jsme nedosáhli navzdory vysokému počtu účastníků
akce takového výdělku, jak jsme si představovali, rozhodně
to není důvod pro zklamání. Podařilo se nám vybrat dost
na to, abychom mohli postavit další dětský herní prvek.
Materiál na evergreen dětských hřiš , tedy na různě vysoké
hrazdy už je objednaný. Zbývá už jen dát dohromady partu
dobrovolníků, kteří podobně jako v případě houpačky investují svůj um a čas.
Děkujeme všem, kteří si k našemu stánku našli cestu
a přispěli na další atrakci pro děti.
Naše aktivity můžete sledovat na nových webových stránkách
www.vymet-postav.cz
Zachovejte nám přízeň!
Organizační tým Vyme půdu, postav hřiště!

GALERIE

Výstavy v Infocentru
Během uplynulých letních měsíců jste mohli v Infocentru
Toužim shlédnout výstavu Návraty, kterou vytvořili mladí,
šikovní kamenosochaři manželé Jitka a Marcel Stoklasovi
z Nečtin. Prodejní výstava zaznamenala úspěch, líbila se
všem návštěvníkům a dokonce se nám podařilo i několik
kousků prodat. Takže sochy změnily majitele a dělají radost
lidem doma nebo na zahradě.
V měsíci září se můžete přijít podívat na další výstavu.
Tentokrát nazvanou jednoduše a výstižně - V síti. Malované
portréty, krajinky ale také práce dětí z výtvarného kroužku,
které pan Jaroslav Chmelař učí malovat, opět zcela změnily
místnost Infocentra. Můžete zde také vidět výrobky z jejich
keramické dílny v Radyni. A už je to keramika překrásně
vymalovaná nebo "jen" užitková - je na co se dívat.
Výstavu zahájíme již ve středu 4. září vernisáží v 18 hodin.
Jste opět srdečně zváni, přij te se podívat na to, co dovedou
někteří naši občané. Možná to mnozí o druhých ani nevíme,
ale šikovných lidí, kteří jen tak nečinně nesedí doma, je
na toužimsku dost. A to je dobře. Podělte se i Vy s ostatními
o svoje záliby. Nabídněte své práce k vytvoření výstavy zase
toho, co máte rádi vy. Pěkné věci mají dělat radost i druhým,
nenechávejte své umění jen pro sebe.
-IC-

Pro ženy
Beverly Jo
Garvis Graves Tracey
Gowda Shilpi Somaya
Harrod-Eagles Cynthia

-

Hejkalová Markéta
Jakoubková Alena

-

Javořická Vlasta
Javořická Vlasta
Körnerová Hana Marie
Roberts Nora

-

Neurozená hraběnka
Na ostrově
Tajná dcera - Pravdivý příběh
Dynastie Morlandů 34.
Klikatá cesta
Andělé dne a noci
Můžeš-li se vdát dnes,
neodkládej to na zítřek
Co létem dozrálo
Hříšné myšlenky
Kočár do neznáma
Pohanský kámen

Pro muže
Hubálek Slavomil
Kepler Lars
Kepler Lars
Kepler Lars

-

Zpovědník vrahů
Hypnotizér
Paganiniho smlouva
Svědkyně ohně

Pro děti a mládež
Harper Aimee
Harper Aimee
Harper Aimee
Simonson Walter

-

Psí ráj 3 - Zlatíčko
Psí ráj 4 - Perla
Psí ráj 6 - Packa
World of Warcraft - kniha první

Příběhy
Novotný Josef
Sobotka Richard
Sobotka Richard
Sobotka Richard
Sobotka Richard

-

Myslivecké příběhy
Na loveckých stezkách
Plný batoh pytláckých příběhů II
Plný batoh pytláckých příběhů III
Plný batoh pytláckých příběhů IV

Zajímavosti
Buttlar Johanes von
Toušlová Iveta

- Tajemný vesmír
- Toulavá kamera 16

Děkujeme pracovnicím MK Toužim za spolupráci
- za redakci TN Lenka Hudečková
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TOUŽIMSKÁ NOSTALGIE - díl IX.

O toužimských zvonech
Kostelní zvony města Toužimi byly vícekrát obnoveny v důsledku opakujících se městských požárů, nebo několikrát kostely
se svými věžemi padly ohňům za obě .
Kostely lehly popelem v r. 1620, 1652 a také asi i v roce
1752. Kostel Mrtvých vyhořel v r. 1751 a 1880, městský kostel pak vyhořel naposled v roce 1872.
V roce 1641 byly zavěšeny tři nové zvony: Velký zvon,
pokřtěný "Jindřich" vážil 18 centů, 9 fundů. Prostřední zvon
zvaný "Julius" vážil 11 centů, 10 fundů a malý zvon pokřtěný
"Anna" vážil 5 centů a 1 fundu. O pozdějších nových zvonech
není nic známo kromě toho, že v r. 1681 z Prahy dopravený
malý zvon "Sanktus" byl zaplacen.
Po nočním požáru 28. a 29.6. 1872 zcela rozbité zvony
městského kostela byly v r. 1874 nahrazeny čtyřmi novými
zvony. Tři nové "Zvony mrtvých" (které byly v r. 1880 zničeny)
byly opět v r. 1885 zavěšeny.
Za 1. světové války byly všechny zvony až na jeden sňaty,
rozbity a bylo jich použito jako válečného materiálu. Pouze ten
nejstarší, historicky nejcennější byl zachován. Byl jedním
ze čtyř zvonů městského kostela a je dosud zavěšen, sloužíce
jako "umíráček". Pozdějšími sbírkami bylo umožněno
zakoupení tří nových zvonů. Jeden byl zavěšen na hřbitovním
kostele a dva byly určeny pro městský kostel, takže na místo
původních čtyř zvonů jsou v tomto kostele pouze tři. Prvně
počaly tyto zvony vyzvánět na Štědrý den v roce 1922.
Zvony byly zhotoveny Rudolfem Pernerem z Českých Budějovic
za částku necelých 40 000 korun. Všechny tři nové zvony jsou
vyladěny na stupnici E dur. U srovnání s váhou tří zvonů z roků
1641 mají 2 nové zvony z městského kostela následující
váhu: větší, vyladěný na "gis" - 611 kg, menší zvon
na tón "h" 353,5 kg.
Dle kroniky města Toužimi, psané Albínem Chládkem
sepsala Lenka Hudečková
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Pozvánka na

HOUBY

Houbaři mají na západě Čech žně

UZENOBRANÍ NA
ZÁMKU ŠTĚDRÁ

Houbařské žně v těchto dnech panují na západě Čech. Začaly
ve velkém růst všechny hřibovité houby, ale i třeba výtečné
holubinky. Není problém za hodinu najít i deset kilo hřibů.
Radost kazí pouze vysoká červivost nalezených hub.
"V okolí Chebu rostou hlavně hřiby a křemenáče," prozradil
chebský mykolog Jiří Pošmura, podle kterého lze najít
hřibovité houby v tuto dobu i v Českém lese nebo v Ašském
výběžku.
"S houbami to vypadá velmi pěkně," potvrdil mykolog
z Kynžvartu na Chebsku Jan Šimice. "Po měsíční pauze, kdy
houby prakticky nerostly, a to ani na Šumavě, se objevilo
velké množství hříbků. Začala konečně druhá fáze růstu hub,"
dodal. První skončila na konci června.
"U nás v šesti stech metrech nad mořem rostou te i křemenáče a kozáci, což není zcela běžné. Také je tu spousta
hřibů," konstatoval klimatolog a vášnivý houbař Rudolf
Kovařík ze Šindelové.

pohodové posezení v zámeckém parku
s malým kulturním programem
Zdevastovaný a nyní postupně obnovovaný
zámek Štědrá na Karlovarsku zve na první
kulturní akci po desítkách let.
V sobotu 7.9.2013 od 14:00 zde proběhne akce
s názvem Uzenobraní s malým kulturním
programem. Součástí akce bude také prohlídka
zámku a aktuálně probíhajících oprav.
PROGRAM:
Anglické, irské a skotské písničky
od PALETY z Říčan u Prahy
V cca 15:00 prohlídka oprav zámku
se STAROSTOU obce Štědrá
VLÁĎA TAUSINGER se svým cvičeným
(leč plyšovým) ořem
Skupina historického šermu GREX z Liberce
Uzené klobásy od MARTINA ze stránovského
zámku
Pivo BAKALÁŘ z Rakovníka točí TOMÁŠ (taky limo)
Šperky od KÁČI
Srdečně zveme na znovuoživení zámku

Severní stráně slibují úspěch
V podstatě ale na většině Karlovarského kraje rostou všechny druhy hřibovitých hub. Hřiby jsou zejména v roštích nebo
v nízkých lesních porostech, kam nemělo přes léto přístup
sluníčko. Lepší je hledat houby na severních stráních než na
jižních. Dále pak ve vlhkých místech v údolích a podél potoků.
"Pravá houbařská sezóna začíná. Známá z Kraslic
na Sokolovsku mi posílala fotku s plnými košíky pravých
hřibů," prozradil Kovařík. "Z vlastní zkušenosti vím, že člověk
jde třeba dvě stě tři sta metrů a skoro nic nenajde. Pak
ale narazí na místo a připadá si jako Alenka v říši divů, kolik
tam toho roste," pokračoval klimatolog.
Houbařům může pouze kazit radost fakt, že velká část hub
je červavých. "Mohou za to bedlobytky, které připomínají na
první pohled komáry. Žijí dva tři centimetry pod zemí a houby
odtud zespoda napichují. Ukládají do hub larvy, z kterých se
vyklubou červi, kteří houby prolézají," popisoval Šimice.
Houby by měly růst i v dalších dnech. "Pokud neklesnou teploty v noci pod osm deset
stupňů, tak dál porostou,"
konstatoval Šimice. "V neděli
a v pondělí má opět pršet,
takže vláhy by mělo být
dostatek," doplnil Kovařík.
"Je to paráda, kolik toho
roste. Už mám s manželkou
připravený v autě košík
a hned ráno vyrážíme.
Soutěžíme pak, kdo toho
nasbírá víc," uzavřel Šimice.

V úctě
Petr Rasken Chaloupka, správce zámku Štědrá
www.zamekstedra.cz

Převzato ze serveru
novinky.cz
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...

SKOKY

Davidova noc 2013

Pou k svátku Nanebevzetí Panny Marie
V poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skocích byla
konána v neděli 18. 8. 2013 v pořadí již devátá poutní mše
svatá celebrovaná rektorem duchovní správy ČVUT Praha
P. ing. Mgr. Vladimírem Slámečkou Ph.D. Od začátku
letošního roku se konalo v poutním kostele Navštívení Panny
Marie ve Skocích 10 poutních mší svatých. Vlastně mší
svatých bylo od začátku roku v poutních Skocích konáno
již jedenáct. Poutní mše svaté konané k svátku Nanebevzetí
Panny Marie bylo přítomno 48 poutníků. Pro poutníky je
tradičně připravováno dobrovolníky a dobrodinci kostela
i malé občerstvení. Poděkování náleží všem, kteří
se zasloužili na celkovém oživení tohoto významného mariánského poutního místa i tradičních poutí.
Jaroslav Hráský

V sobotu 17. srpna se na Biofarmě Belina v Nežichově
na Toužimsku uskutečnil další ročník Davidovy noci.
Ta je věnována odkazu Aloise Martina Davida, významné
historické vědecké osobnosti, astronoma, kartografa a také
tepelského premonstráta, rodáka z dnes již zaniklé obce
Dřevohryzy na Toužimsku. Akce byla zahájena v klášteře
premonstrátů v Teplé, odkud účastníci vyrazili na naučnou
Davidovu stezku, aby navštívili místa spjatá se životem
a dílem A. M. Davida, uctili jeho památku na klášterním
hřbitově, navštívili rodné Dřevohryzy či Vidžín a nakonec večer
vystoupali i na zbytky Davidovy observatoře na Branišovském
vrchu. V Nežichově po přednáškách následovalo noční
pozorování oblohy, které využilo zdejší oblasti tmy, nebo
je zde relativně slabý tzv. "světelný smog", který znemožňuje
pozorování astronomických objektů. V neděli astronomická
část akce pokračovala pozorováním Slunce.
Davidovu noc pořádají Historická sekce České astronomické
společnosti a občanská sdružení Pod střechou a Cesta
z města.
Jiří Schierl

Skoky v závěru léta nežijí jen poutěmi
V sobotu 10. srpna hostily Skoky velmi zajímavé slovenské
duo Longital, které zde předvedlo pozoruhodné hudební
vystoupení.
V neděli 18. srpna proběhla ve Skocích další z letošních
mariánských poutí, slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
Aktivity na podporu tohoto významného poutního místa
a na záchranu zdejšího barokního kostela svou účastí
podpořila více než padesátka poutníků. Mši svatou celebroval
opět P. Vladimír Slámečka.
V samém závěru srpna se uskutečnilo vystoupení barokního
souboru In Cordis Ensemble.
Jiří Schierl
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HASIČI

Mezinárodní setkání mladých hasičů
v Burgstädtu
13.7.-21.7.2013 jsme se zúčastnili mezinárodního setkání
mladých hasičů v Burgstädtu v Německu, kde se sešli i mladí
hasiči z Německa, Polska a Ma arska.
Během pobytu se mladí hasiči zúčastnili několika výletů: do
lanového centra Mittweida, na rozhlednu v Burgstädtu, která
sloužila v minulosti jako vodárna pro město, do pivovaru a na
koupaliště v Hartmannsdorfu. Prohlédli jsme si hasičskou
zbrojnici v Burgstädtu, ze které nás vozili do plaveckého
bazénu hasičskou cisternou a dodávkou. V dalších dnech
jsme navštívili volnočasové centrum v Burgstädtu, kde si děti
zahrály minigolf, prošly fakírovu stezku a zahrály si dámu
s živými figurkami. Jedno odpoledne za námi přijeli
s motokárami, takže, kdo chtěl, si mohl zajezdit. Během
setkání si mladí hasiči mezi sebou zahráli fotbal.
Zasoutěžili si ve střelbě ze vzduchovky na terč a v požárním
sportu, kde se umístili velice dobře. Výsledky soutěže:
požární sport - požární útok: 1. místo Toužim
požární sport - štafeta: 1. místo Toužim
Celkové umístění: 1. místo Toužim
Střelba ze vzduchovky na terč: 1. místo Mikulová Lenka Toužim.
Cílem setkání byla komunikace mezi mládeží z různých zemí
a seznámení s oblastí, ve které naši hostitelé žijí.
Tohoto setkání jsme se zúčastnili za přispění: Města Toužim
a Fondu budoucnosti.
Všem zúčastněným se v Burgstädtu moc líbilo a na závěr
jsme obdrželi pozvání na příští rok do Ma arska. Moc se
těšíme za rok na shledání s novými kamarády.
Po návratu z mezinárodního setkání v Německu nás na úřadě
Města Toužim přijali zástupci města, starosta Alexandr Žák
a tajemník Jan Šimonovský a poděkovali nám za dobrou
reprezentaci v Burgstädtu.
Všem jmenovaným děkujeme.
Josef Mikula
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OHLÉDNUTÍ...
TOUŽIMSKÝ KAMION

V sobotu 24. 8. 2013 ožilo místní koupaliště hudbou.
Koupaliště se sportovním využitím areálu bylo vybudováno
díky členům Českého rybářského svazu Toužim a aktivitám
TJ Sokol Toužim. Zlomovým rokem byl v novodobých dějinách
bezpochyby rok 2011, kdy se tamnímu pronájemci podařilo
získat hudebníky z country sešlosti KDO PŘÍJDE, která je
v letošním roce hlavním organizátorem a také zajiš ovatelem
TOUŽIMSKÉHO KAMIONU plného country, folku, bluegrassu,
rocku i moderní country hudby a dalších hudebních žánrů.
Díky chlapci! Po dlouhá léta se nedařilo pronajímat objekty
vybudované v areálu koupaliště, tak aby nedocházelo
k devastaci a ničení všeho, co bylo vybudováno a objekty
vybudované svépomocí se stávaly cílem nájezdů různých
ničitelů a také bezdomovců. Organizátoři této akce, která byla
rovněž loučením s létem, děkují touto cestou sponzorům:
Cesta z města o. s., Stibůrek Rudolf - cykloservis, Jaroslav
Poláček - voda- plyn - topení, Čestmír Starý - zemní práce, dále
děkujeme TJ SOKOL Toužim, Infocentru Toužim, Městu
Toužim a country sešlosti KDO PŘÍJDE. Děkujeme rovněž
všem hudebníkům, příznivcům a ostatně všem, kteří
se podíleli na zdárném průběhu tohoto hudebního odpoledne.
Děkujeme rovněž všem, kteří přispěli zakoupením samolepky
organizátorům na pořádání TOUŽIMSKÉHO KAMIONU
v příštím roce. Děkujeme Občerstvení - Josef Bůšek, které
na letošním TOUŽIMSKÉM KAMIONU zajiš ovalo občerstvení.
Počet návštěvníků na 1. TOUŽIMSKÉM KAMIONU plném
hudby byl podle odhadu a podle probíhající hudební produkce
téměř stejný jako v loňském roce.
Na Toužimském kamionu se postupně představila hudební
uskupení:

KDO PŘÍJDE - bluegrass Bochov
BleGate - bluegrass Plzeň
Mon-I-vaN - folk Karlovy Vary
MAWSON - rock Toužim
KDO PŘÍJDE - sešlost country - bluegrass Toužim
FestCountry - country-southern rock Nežichov
- JH -
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ORNITOLOGIE

Hnízdění čápů v roce 2013
Letošní studené jaro bylo pro přírodu tragické. V červnu
vyhynula většina čápů. Tak asi na úvod článku v deníku Blesk
ze dne 25.7. t.r.
Podle ochránců přírody a ornitologů je pro čápa symbol České
republiky - letošní rok tak tragický, že nemá v historii obdoby.
Zejména ve východních Čechách, Ústeckém, Libereckém,
Středočeském a Jihočeském kraji bylo na jaře velmi špatné
počasí. Nejvíce chladno se sněžením a deštivo bylo právě
v době, kdy ptáci seděli na vejcích a líhla se mlá ata. Celkový
stav této tragédie bude znám až po skončení čapího hnízdění
v tomto roce a až budou sečtena všechna hlášení od ornitologů a zpravodajců z celé České republiky. Potom bude
znám skutečný stav a celková zpráva bude zveřejněna.
Podobným způsobem byla postižena i naše čapí rodina
na komíně bývalého pivovaru. Čapí máma trpělivě seděla 30-32
dní. Pravděpodobně došlo k vylíhnutí malých čápat. Kolik bylo
vajec a kolik se vylíhlo mlá at, jsme vždy zjistili především při
kroužkování nebo v době, kdy mlá ata již na hnízdě stála.
Proto nevíme, zda snesená vejce byla špatným počasí
zastuzena nebo se mlá ata vylíhla. V průběhu dalších dnů
bylo zjištěno, že samice stále seděla na hnízdišti a později
se objevila i hlavička mladého čápa, který pravděpodobně
na hnízdě zahynul.
V době, kdy téměř každým rokem je zajiš ováno kroužkování,
jsem byl v telefonickém styku s kroužkovatelem, který
se dotazoval, zda má spolu s technikou přijet kroužkovat.
Sdělil jsem mu, že na hnízdě žádná mlá ata nejsou.
Informoval mě, že na hnízdišti v Bochově jsou 3 mlá ata
a v Teplé jedno. V Jihočeském kraji, kde v roce 2012 bylo
vylíhnuto 150 mladých čápů, jich v letošním roce zůstalo jen
14. Podobně je tomu v celé naší republice. Smutná statistika, která potvrzuje, že pro hnízdění čápů vlivem špatného
počasí, byl letošní rok skutečně tragický.
Naše čapí rodinka se v současné době (polovina srpna)
na hnízdišti moc neobjevuje, zdržuje se v okolí města kolem
rybníků a tam, kde vyhledává a loví potravu. Na hnízdo se
vrací ve večerních hodinách, kde přetrvává přes noc až do ranního rozbřesku, kdy opět oba čápi vylétají za lovem potravy.
Blíží se čas, kdy se čápi budou vracet zpátky do Jižní Afriky.
Podle zkušenosti z minulých let to bude asi koncem měsíce
srpna nebo začátkem září. Přejme jim v jejich dalekém letu
dobré počasí a budeme opět netrpělivě čekat na jejich přílet
v jarním měsíci příštího roku.
Jaroslav Řehák, člen ornitologie ČR
(pozn. redakce - v den, kdy vychází TN č.9, již v Toužimi čápi
nejsou, v druhé polovině srpna odletěli za teplem do Afriky)
11
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ROZHOVOR

Pranostiky našich předků

NECHTE SE ROZMAZLOVAT
(S) CHUTÍ …

ZÁŘÍ
Svatý Jiljí v slunci září! Svatý Jiljí mnich a poustevník patří
k 14 nejoblíbenějším světcům a pomocníkům. Svatý Jiljí se
narodil v 7. století v Athénách jako syn bohatých rodičů. Po
smrti svých rodičů všechen majetek rozdal chudým a odešel
do Francie, kde v hlubokých lesích blízko řeky Rhony, našel
samotu o odloučenost od okolního světa a mohl se tak plně
věnovat meditacím a modlitbám. Žil v jeskyni, kde je také zobrazován s laní, která má v hrudi šíp. V roce 680 postavil
v hlubokých lesích klášter sv. Jiljí, kde se stal také prvním
opatem, proto je také někdy zobrazován v jeskyni v opatském
rouchu a s berlou. Klášter Sv. Jiljí, ve Francouzštině St. Gilles,
je také výchozím místem pro tisíce poutníků putujících
do významného poutního místa křes anů Santiago
de Compostela. Sv. Jiljí je také velice oblíbeným světcem
u našich křes anů a selského lidu, kteří s nadějí a obavami
sledují počasí, jaké panuje o svátku tohoto světce, tedy 1. září.
Ano, už je to opravdu vážné, nastává nám podzim. Svatý Jiljí
je patronem mlékařů, pastevců, lesníků, rolníků, lučištníků
a také kojících matek.

Je příjemně osvěžující, když se v našem městě čas od času
objeví prodejci s nějakou širší nabídkou, nejlépe regionálních potravin či jiného netradičního zboží. Farmářské trhy,
které se tak zdárně rozjely, a byly právě tím příjemným
zpestřením, zabrzdila rekonstrukce náměstí. Jakmile jsem
spatřil na Malém náměstí dva zářící bílé přístřešky, neváhal
jsem ani chvilku a spěchal se mrknout, co nám to kdo
přivezl. Oku lahodící a čichu podmanivé vůni jsem nemohl
odolat a ihned si zakoupil jeden z vystavených chlebů.
Nabídka mě natolik oslovila, že jsem si sjednal schůzku
s jedním z prodejců Martinem Křepelou, abych se
o jejich firmě Šimůnková - Křepela z Karlovarského kraje,
ale především nabízeném sortimentu dozvěděl co nejvíce.
Pane Křepelo, jsem "chlebomil" a vidím, že zde máte několik
druhů.
Ano, nabízíme vždy více druhů kváskových chlebů dnes
např. Boží dar, pivovarský - Chyše, či vícezrnný Doktor
a samozřejmě také další pečivo: rohlíky, housky či několik
druhů koláčů a buchet. Zákazníci od nás dostanou i čerstvý
kvásek pro potřebu vlastního kuchařského umění. Na objednání lze dodat i některé bezlepkové produkty.
Co dále ještě lidem nabízíte?
V další nabídce najdete široký sortiment jednodruhového
koření, kořenících směsí, grilovacích marinád, dochucovací
zeleninovou směs bez glutamátu či smaženou cibuli.
Koření zde zakoupené dodá jídlům úžasnou vůni i chu
a prakticky tu najdete vše, na co si vzpomenete. I to, co vůbec
ještě neznáte. Jitka a Martin Vám ochotně vysvětlí, jak koření
a bylinky používat, k čemu a na co jsou vhodné. A to pořád
ještě není vše.
Máte snad další lákadla? Co je prosím toto?
To je naše novinka. Sušené, nesířené a neproslazované
ovoce ze Srí Lanky. Zajímavá je také naše nabídka bylinek,
bylinných směsí a dalších produktů na přírodní bázi (kapky,
tinktury, gely, krémy atd.). Můžete si zde vybrat také
z několika druhů medu a medoviny.
Chystáte pro nás nějaké další novinky?
V brzké době se můžete těšit na rychlokvašky.
Kdy a kde vás můžeme v našem městě najít?
Přij te se podívat a nakoupit každou lichou středu (v září tedy
11.a 25.) již od ranních hodin k prvnímu paneláku na Sídlišti,
naproti "obcho áku" COOP. A pokud přinesete s sebou
toto vydání novin s rozhovorem, obdržíte i malý dárek.

w Co měsíc srpen nedovařil, září nedosmaží.
w Je-li o sv. Jiljí krásný den, pěkný podzimek je v očekávání.
w Na dešti v září rolníku mnoho záleží. Pro ornici i osení

výhoda, když na svatého Jiljí slunná pohoda.
w Když na sv. Jiljí prší, celý podzim proprší.
w Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
w Na svatého Štěpána krále je už léta namále.
w Jaké počasí o svátku Panny Marie narození, takové potrvá
po osm týdnů.
w Neprší-li o svátku Panny Marie narození, jest v očekávání
suchý podzimek.
w Na svátek Panny Marie narození, vlaštoviček shromáždění.
w Na Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.
w Neprší-li o Mikuláši (10. 9) lze očekávati suchý podzim.
w Je-li o svatém Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc, je-li
mlhavá a vlhká, nebudou chladna velká. O svatém Václavu se
nejlépe daří setí ozimů.
Jaroslav Hráský

Skrývačky - Naše houby
Vyhláška je jako zákon, musí se dodržovat.
V řece Ohři budou brzy ryby.
Babi, na založení záhonu je tu příliš kamení.
Pořádáme výlet na kolodějský zámek.
Můj vnuk ková, říká paní Sladká sousedce.
Chichi, chocho, roš ák se zasmál vtipné anekdotě.
Ten náš Jirka jen dlabe, dlabe a dlabe.
Tvá pýcha v kamení skončila.
Budeš to pořádně kousat, anebo se udusíš!
Toto je náš rodák pan Václav Kamenec.

Info, dotazy, objednávky na tel. 603 969 363, 731 990 167,
nebo na e-mailu: info@koreniabylinky.cz
Prodejce vyzpovídal a na chlebíčku si pochutnal Bohuslav
Prchal.
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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

Nová cena
na prodej hotového
palivového dřeva
z městských lesů.
Stará cena palivového dřeva ........ 950,-Kč za 1m3 vč.DPH
Nová cena palivového dřeva ........ 790,-Kč za 1m3 vč.DPH
Zajistíme i odvoz dřeva autem s hydr.rukou na místo dodání za
poplatek dle ceníku dopravce.

Kontakt

724 006 024
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