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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

REGENERACE NÁMĚSTÍ

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Stromky už jsou zasazeny,
chystají se lavičky

máme za sebou mimořádné volby do Poslanecké sněmovny,
ve městě se pomalu uklidňuje dosud neutěšený provoz
na rekonstruovaném náměstí, vyrovnáváme se se změnou
času na zimní a pomalu ale jistě se blíží další Vánoce. Než
však začneme slavit advent, musíme se prokousat měsícem
jedenáctým, pro historii České republiky tolik významným.
Letos je tomu 74 let od tragických událostí, jež postihly naši
zemi na samém začátku druhé světové války. Vše začalo
násilným potlačením poklidné demonstrace u příležitosti
21. výročí vzniku Československa 28. října 1939 v Praze,
během níž byl zraněn student lékařské fakulty Univerzity
Karlovy Jan Opletal a zabit pekařský dělník Václav Sedláček.
Na potlačování demonstrace, jež se konala na Václavském
náměstí, se kromě sil pořádkové policie podílely i jednotky
SS. Následovaly další střety na dalších místech v Praze, při
nichž Němci stříleli nejen pro výstrahu, ale i do demonstrantů. Při jedné z těchto potyček byl postřelen právě Jan Opletal,
který 11. listopadu svému zranění podlehl. Jeho pohřeb se
konal 15. listopadu na Albertově, odkud byla rakev s ostatky
převezena na nádraží a odeslána na Moravu. Následné
demonstrace, jež se změnila v protest proti okupaci, se
zúčastnily tisíce lidí. Opět došlo ke střetům mezi demonstranty a pořádkovými silami. Hned následujícího dne se
v Berlíně konala porada za účasti Adolfa Hitlera, jejímž výsledkem bylo rozhodnutí o uzavření českých vysokých škol na
dobu tří let, zatčení a popravení 9 vedoucích představitelů
studentské organizace a internace stovek studentů v koncentračních táborech.
Ústřední svaz československého studentstva vyvíjel po roce
1939 v zahraničí za pomoci naší exilové vlády aktivní činnost,
jejímž vyvrcholením byla právě londýnská schůze Mezinárodní
studentské rady v roce 1941, která přijala takzvané
Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, jež
vyhlásilo 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva.
O padesát let později se stejný měsíc stal symbolem nově
nabyté svobody po několika desetiletích vlády jedné strany.
24 let uplynulo od sametové revoluce v roce 1989 a dnes,
po předčasných volbách, kdy jsme vybírali nové představitele
České vlády, můžeme tiše bilancovat, kudy se vydala v našich
rukou demokracie, které jsme si jako národ v minulém století
příliš neužili.
Kateřina Kolářová
šéfredaktorka Toužimských novin

V měsíci říjnu stavba na první pohled opět pokročila. Nově
zprůjezdněné jsou komunikace u pošty, průjezd náměstím,
ul. Radniční a Bezručova. Plně funkční je i nově zbudovaná
dešová kanalizace včetně odlučovače ropných látek
umístěného u zámku. Postupně se i rozsvěcí prostor kolem
náměstí. Znovuobnovená studna byla nadezděna z kamene
a zpevněna betonovým věncem, který bude sloužit jako
podklad pod svrchní část studny.

Zatím stálým problémem je nedodržování nového dopravního
značení komunikací. Tímto apelujeme na řidiče, aby dodržovali dopravní značení, zejména jednosměrných ulic a zákazu
parkování na chodnících, na které bude postupně důsledně
dohlíženo. Využívejte pouze vyhrazených parkovacích míst.
S tím i souvisí další "řidičský" nešvar, a to celodenní stání
v prostoru parkoviště u pošty, kdy zejména místní spoluobčané zde ráno parkují své vozy před odjezdem autobusem
do přilehlých měst.
pokračování na straně 3
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AKCE

Tepelsko známé i neznámé,
aneb toulky krajinou živých vod
Podzimní toulky krajinou živých vod, tedy vývěrů přírodních
kyselek začínáme v obci Zahrádka, která leží na rozhraní
Tepelské a Bezdružické vrchoviny a tedy v jižní části
Tepelského katastru. V této obci se nachází rozcestník
značených turistických tras. Odbočíme vpravo a červené turistické značení nás dovede k vývěru Zahrádecké kyselky, místními je tento vývěr přírodní kyselky více znám jako Berounská
kyselka. Kyselka původně vyvěrala v dutém kmeni a teprve
později byl vývěr opatřen kameninovou skruží. Pramen kyselky
vyvěrá z hloubky 80 cm. Teplota této hydrouhličitanové vápenato - hořečnaté prosté studené kyselky je 9˚C. Vývěr kyselky
byl slavnostně obnoven a opatřen altánem u příležitosti milénia, tedy již v roce 2000. Místní akční skupina Náš region
a 23/02 ZO ČSOP BERKUT, pod odborným vedením pana
Jiřího Šindeláře podzimní výlet krajem minerálních vod
28. 10. 2006, dalším cílem výletu byl minerální pramen
u Křepkovic a také Reitenbergrův minerální pramen. Podle
aktuální informace uvedené v Tepelském Zpravodaji
č. 11/2006 se tehdy na náměstí v Teplé shromáždilo k výletu krajem minerálních vod 160 lidí. Takže jen malé odbočení
do historie výletů krajem živých vod. Naše dnešní putování
však pokračuje dále po červeném turistickém značení severním směrem k vývěru Nazdické kyselky. Někteří lidé nazývají
tento vývěr Křepkovickou kyselkou. Další minerální pramen,
dnes patrně již zaniklý, nebo nenalezený se nacházel
u Křepkovického (Stierova) mlýna. Ještě máme u nás
v Toužimi pamětníka, který si pamatuje vývěr tohoto minerálního pramene, za doby, kdy byl na tomto mlýně jeho otec
mlynářem. Dalším hledaným a nenalezeným minerálním
pramenem je vývěr sirnaté kyselky, nazývané také Smra och,
který se nachází v Teplé, za Základní školou II. (dříve budova
ONV) v kaskádě rybníků nad Rybářskou Baštou a pod hladinou rybníka Nad městem, tedy proti proudu potoka, směrem
k rybníku Velká Pírka. Sirnatá kyselka vyvěrala ve dvou
kameninových skružích v podmáčené louce pod hrází rybníka,
který nesl název Kryžinův. Délka trasy výletu z vesničky
Zahrádka do Teplé je cca 12 km i s odbočkami, a pokud
si chceme trasu výletu prodloužit kolem kaskády rybníků až
na autobusovou zastávku Kladruby, tak se v pohodě vejdeme
do trasy výletu 20 km. Do vesničky Zahrádka zajíždí autobus
z Teplé, který navazuje na autobusovou linku z Toužimi, tedy
na první spoj. Poslední autobusový spoj z Teplé do Toužimi
odjíždí ve všední dny z náměstí v Teplé ve 22:08 hodin.
Na výlet krajem živých vod máme tedy i s občerstvením 18
hodin času. Takže další TIP na výlet.
Poznámka autora: Názvy rybníků se mohou lišit! Státní
rybářství má své vlastní pojmenování rybníků.
Jaroslav Hráský

Den živých vod 2013
- po sedmi letech opět v Teplé
Jestliže se před sedmi lety tradiční akce pořádané MAS Náš
region zúčastnila necelá dvoustovka lidí, letos, kdy jsme
se do oblasti bohaté na přírodní minerálky vrátili, měli jsme
s sebou již zhruba 250 spoluputovníků. Den živých vod 2013
startoval v Teplé a cílem bylo připomenutí míst, která před
časem byla nedostupná a sotva patrná. Dnes, po usilovné
práci jsou již mnohé kyselky kolem města Teplá obnovené
a pohodlně přístupné. Akce konaná tradičně o svátku 28.
října letos zavedla účastníky ke Křepkovické a Služetínské
kyselce, k prameni Oriona a k Pohorní kyselce. Den živých
vod v Teplé byl letos v podstatě bilančním ročníkem, který
ukázal, že zájem místních i návštěvníků o přírodní dědictví
regionu roste.
MAS Náš region
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KULTURA

POZVÁNKA

PROGRAM LISTOPAD 2013

Putování po Súdánu
„V roce 2008 jsme na naší dlouhé cestě napříč africkým kontinentem navštívili i Súdán, neklidnou zemi, kde se střetávaly
a střetávají dva světy - arabský a černý. Jiná možnost nebyla,
z Egypta do Etiopie se autem jinak dostat nelze. Nás ale
Súdán lákal, přáli jsme si dostat se alespoň malinko pod kůži
této země zahalené do závoje nebezpečna a fanatismu. Tehdy
zde byl klid a nám dodnes zůstaly krásné vzpomínky. Tato
země a její nádherní lidé, jež v některých oblastech zažívají
muka, stojí za zmínku.“

pá 1. 11. 20.00 hod. VITACIT s LÁĎOU KŘÍŽKEM
SOUSTRAST & BLACKMAILERS. Cena 200,-Kč.
Sokolovna
ne 3. 11. 14.00 hod. DUŠIČKOVÁ POUŤ
Tradiční pou s pobožností na hřbitově. Mše svatá. Celebruje
rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.
Skoky-Maria Stock
st 6. 11. 18.00 hod. SÚDÁN
Andrea Kaucká a René Bauer s cestopisným pořadem.
čt 7. 11. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Andílci z drátu.
pá 8. 11. 18.00 hod. KINOKAVÁRNA
Promítání snímku Na sever od slunce při kávě nebo čaji.
so 9. 11. 14.00 hod. JOSEF A JEHO BRATŘI
Loutkové divadlo Samuel a jejich biblický příběh nejen pro
děti. Vstupné dobrovolné.
Sokolovna
čt 14.11. 9.00 hod. VU3V
Pokračování kurzů virtuální univerzity třetího věku. Etika jako
východisko z krize společnosti a Vývoj informačních technologií.
čt 14. 11. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Ozdoby na stromeček - hvězdičky, vánoční přání.
čt 14. 11. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Ozdoby na stromeček - hvězdičky, vánoční přání.
pá 15.11. 17.00 hod. 17. LISTOPAD
V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským
studentům. O padesát let později vypukla sametová revoluce.
Co se v dramatické dny let 1939 a 1989 událo? Sametová
revoluce a Občanské Fórum v Toužimi. Setkání, diskuse
a promítání dokumentů k významnému výročí naší republiky.
pá 22. 11. 20.00 hod. CODA & BRUTUS
Poctivý hard rock a nefalšovaný bigbít. Cena 200,-Kč.
Sokolovna
út 26. 11. 17.00 hod. ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání seniorů při hudbě. Duo Milan Suchánek a
Roman Straka.
Sokolovna
čt 28.11. 9.00 hod. VU3V
Pokračování kurzů virtuální univerzity třetího věku. Etika jako
východisko z krize společnosti a Vývoj informačních technologií.
čt 28. 11. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Odlévání mýdel - andělé a srdíčka.
čt 28. 11. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB

Takto nám alespoň náznakem přibližují Súdán cestovatelé
Andrea Kaucká a René Bauer, kteří nám své zážitky z této
země slovem i obrazem podrobněji zprostředkují již ve středu
6. listopadu od 18 hodin v Infocentru Toužim.
Poj te s námi nahlédnout do horké saharské země. Projít se
mezi zapomenutými památkami černých faraónů, podívat se
jak žíjí tam, kde se střetávají dva světy a posedět si s
domorodci u kávové lady v pohoří Nuba, dnešní hranici Jižního
a severního Súdánu.

REGENERACE NÁMĚSTÍ
pokračování ze strany 1
Proti tomuto jsme se rozhodli umístit na daná parkoviště
označení dopravní značky se stáním na dobu určitou.
V současné době je celý proces úpravy značení ve schvalovacím procesu na Dopravní policii. Stání bude omezeno
na dobu 60 min. tak, aby parkoviště sloužilo plánovanému
účelu pro zastavení při návštěvě pošty a přilehlých obchodů.
Zbývající ulice Kostelní se nyní realizuje, stavbaři navázali na
výměnu vodovodního potrubí ve správě VaK Toužim. Nyní
je plánované propojení ulic u ČSOB. Komunikace však bude
plně průjezdná až po závěrečné kolaudaci stavby. Do té doby
je v platnosti dočasné dopravní značení, a to "zákaz vjezdu"
ze strany od bývalého motorestu a od restaurace Vladař.
Prosím, dodržujete toto dopravní značení.

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v prostorách informačního centra.
Po dobu zimních měsíců, tzn. od října 2013 do května 2014, se s námi
můžete potkávat od úterka do pátku od 9.00 do 18.00.
Infocentrum Toužim zajišuje kromě výstav zajímavých děl našich spoluobčanů ve svých prostorách také různé další akce, výlety za humna, divadelní představení (konaná většinou v naší Sokolovně). Také si u nás můžete
přes rezervační systém koupit vstupenky do kin, divadel, na sportovní a kulturní vystoupení v Karlových Varech, pořady agentury Vlny Music Agency
(pořady nyní v zimě nejvíce v Lidovém domě Karlovy Vary). http://www.vlnymusicag.cz/ a mnohé další.

Z dalších plánovaných prací je v plánu osazení městského
mobiliáře (lavičky, zastávky, pítka, koše, zábrany proti vjezdu
apod.) a dokončení sadových úprav. Projektovaný počet
nových stromů je 20, které mají nahradit původní stromoví.
Jiří Kokeš
stavební úřad Toužim
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MĚSTO TOUŽIM

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Z jednání Rady města Toužim

Knižní novinky
na měsíc listopad 2013

Rada projednala návrh na řešení sběru a likvidaci biologicky
rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). V rámci projektu
"Třídění, svoz a zpracování bioodpadu" město získá 53 ks
sběrných nádob o objemu 900 až 1 200 litrů. Návrh obsahuje rozmístění 25 ks nádob v Toužimi, a to většinou k již existujícím stanovištím sběrných nádob na separovaný odpad
a rozmístění dalších 28nádob ve všech částech města.
O dalších podrobnostech budeme v dostatečném předstihu
informovat.

Pro ženy
Alexander, Victoria
Berwin, Margot
Brown Sandra
Day Sylvia
Deaver Jeffery, Nesbo Jo
Etxebarría, Lucía
Donnelly, Gabrielle
Dugard Jaycee

Rada schválila kladné vyjádření k licenčnímu řízení k udělení
licence k provozování veřejné linkové autobusové dopravy pro
právnickou osobu ČSAD autobusy Plzeň a.s., Plzeň, na linku
440 080 Plzeň - Karlovy Vary s požadavkem, aby všechny
autobusy na lince ve směru
Plzeň - Karlovy Vary měly
zastávku i na náměstí J. z Poděbrad v Toužimi.
Rada projednala žádost obyvatel Bezděkova o doplnění
základní dopravní obslužnosti, a to doplnění spoje č. 13, autobusové linky č. 421 445 Toužim - Teplá - Mariánské Lázně,
s odjezdem z Toužimi ve 14.05, o zastávku v Bezděkově.
Žádost zdůvodňují tím, že žáci základní školy i další obyvatelé
Bezděkova mohou využívat pouze jeden spoj z Toužimi
s odjezdem v 15.40. Rada schválila požádat Koordinátora
integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje
o zavedení zastávky uvedené linky v Bezděkově.
Rada projednal výsledek výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu "Výměna výplní otvorů v bytovém domě č.p. 164
v Plzeňské ulici, které vyhlásilo Bytové hospodářství města
Toužim. Nabídku s nejnižší cenou podalo truhlářství Tomáš
Boublík ze Sušice. Nabídnutá cena zakázky činí částku
828 770 Kč. Dle zjištění se tento dodavatel zabývá výrobou
oken a dveří do historických objektů a další výrobou z masivu.
Rada projednala požadavek Teplárenství města Toužim na
provedení úpravy v blokových stanicích rozvodů tepla a teplé
vody na Sídlišti. Tato úprava si vyžádá asi dvoudenní odstávku
topení a teplé vody. Rada schválila realizaci akce v co
nejbližší době, po zajištění potřebného materiálu. O přesném
termínu a skutečné délce odstávky budeme včas informovat.

Z jednání Zastupitelstva města
Toužim
Zastupitelstvo dne 24.10.2013 vydalo v souladu s § 54 odst.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Územní plán Toužim.
Za MěÚ Toužim Ing. Jan Šimonovský
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Godbersen, Anna
Fielding Joy
Green John St.
Handler, Chelsea
James E. L.
Javořická Vlasta
Laurens Stephanie
Moyesá Jojo
Potter Alexandra
Roberts Nora
Roberts Nora
Roberts Nora
Steel Danielle
Woodiwiss, Kathleen E.

Seznam manželů
Devět rostlin touhy
V šachu
Nezkrotná- Crossfire série 3
Světové krimipovídky
Baetritz a nebeská těl(es)a
Dopisy Malých žen
Uloupený život Příběh unesené dívky
Luxus
Potok stínů
Mámin seznam
Můj horizontální život
Padesát odstínů svobody
Čápi
Odvážná nevěsta
Než jsem tě poznala
S tebou už nikdy
Manželská repríza
Sedmé znamení
Spojeni osudem
Přátelé navždy
Navždy

Pro muže
Baxter, Stephen
Clark, Mary Higgins
Cook, Robin
Cook, Robin
Connolly, John
Dán Dominik
Flynn Gillian
MacBride, Stuart
Grafton, Sue
Price, Lissa
Prošková Denisa
Rowland, Laura Joh
Wilhelm Andreas
Wilson, F. Paul

Potopa
Vánoční loterie
Deformace
Mutace
Na ostří nože
Moucha
Zmizelá
Smrtící záře
U-jako Utrpení
Banka těl
Od Babinského po Kajínka
Dotek smrti
Hybrid
Ground zero

Pro děti a mládež
Houck Colleen
Lanczová Lenka

Tygrova plavba
Zašeptej do vlasů

Historické romány
Vondruška, Vlastimil

Přemyslovská epopej IV.
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Projednání návrhu změny projektu a rozpočtu revitalizace náměstí
J. z Poděbrad v Toužimi

MĚSTO TOUŽIM

Z jednání Zastupitelstva města
Toužim

Zastupitelstvo města Toužim projednávalo návrh na zvýšení rozpočtu regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad. To je zdůvodněno dalšími
vynucenými víceprácemi.

Výňatek z usnesení zastupitelstva města Toužim, které se
konalo 17. září 2013

Napojení dešového svodu kostela a dalšího svodu pošty
85.591.- Kč
Nové povrchy cest navazující na dlážděné plochy
613.508,42 Kč
Pouzdro pro vánoční strom, sloup pro orientační systém
49.391,70 Kč
Elektroměry pro slavnosti, vánoční osvětlení, doplnění lampy u pošty
193.223,25 Kč
Přeložka kabelu ČEZ u pošty
259.746,80 Kč

Projednání zprávy o hospodaření města a příspěvkových organizací
za I. pololetí 2013
Stručné zhodnocení hospodaření města a příspěvkových organizací:
Daňové příjmy jsou naplněny na 53,81 %
Nedaňové příjmy jsou naplněny na 68,93 %
Kapitálové příjmy jsou naplněny na 617,74 %
Kapitálové příjmy jsou přeplněny z toho důvodu, že do rozpočtu byla
dána menší částka a v letošním roce se prodalo víc pozemků, než
se předpokládalo.
Město obdrželo dotace ze státního rozpočtu v celkové výši
1.815.626,- Kč a dotace od Karlovarského kraje v celkové výši
831.750,- Kč.

Celkem 1.201.461,17 Kč
Za MěÚ Toužim Ing. Jan Šimonovský

VOLBY 2013

Výdaje byly čerpány ve výši 39,43 % upraveného rozpočtu.
Hlavní položku činí investiční výdaje
- regenerace náměstí J. z Poděbrad 8.981.677,- Kč
- plynové topení v bytě v domě č.p. 53 155.258,- Kč
- projektová dokumentace na hřbitov 108.600,- Kč
- projekty, energetický audit, žádost o dotaci na zateplení a výměnu
oken č.p.424 a č.p. 333 592.870,- Kč

Volby do Poslanecké sněmovny
vyhráli v Toužimi těsně vyhráli
komunisté
Mimořádné volby do Poslanecké sněmovky Parlamentu ČR se konaly
ve dnech 25. a 26. října. V našem městě se k urnám dostavilo
49,15% voličů. Nejvíce hlasů dostali komunisté a těsně za nimi
skončilo hnutí ANO.

Hlavní část investičních výdajů bude čerpána ve druhém pololetí, kdy
budou probíhat další investiční akce - regenerace náměstí J.
z Poděbrad, opravy cest a chodníků, zateplení a výměna oken na č.p.
428, 424 a 333.

Výsledky voleb v Toužimi:
KSČM
ANO
ČSSD
TOP 09
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
ODS
KDU-ČSL
Piráti
SZ
Svobodní
ZEMANOVCI
DSSS
Strana soukromníků České republiky
LEV 21
HLAVU VZHŮRU
Suverenita
Koruna Česká
Změna

Hospodaření příspěvkových organizací:
Základní škola Toužim - výsledek hospodaření z hlavní činnosti
123.482,75 Kč
výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 60,- Kč
výsledek hospodaření celkem 123.542,75 Kč
Mateřská škola Toužim - výsledek hospodaření z hlavní činnosti
44.674,03 Kč
výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 43.084,70 Kč
výsledek hospodaření celkem 87.758,73 Kč
ZŠPaMŠ Toužim - výsledek hospodaření z hlavní činnosti
159.868,46 Kč
ZUŠ Toužim - výsledek hospodaření z hlavní činnosti 81.668,- Kč
Bytové hospodářství Toužim - výsledek hospodaření z hlavní činnosti
230.245,80 Kč
Teplárenství města Toužim - výsledek hospodaření z hlavní činnosti
- 4.730.969,03 Kč
TSM Toužim - výsledek hospodaření z hlavní činnosti 908.208,79 Kč
Z uvedeného přehledu vyplývá, že ztrátu vykazuje pouze Teplárenství
města Toužim, což je důsledek způsobu účtování. Na konci účetního
období dojde k ročnímu vyúčtování tepla a zúčtování záloh ve sledovaném roce. Hospodaření ostatních příspěvkových organizací je
velmi dobré, i když hlavně u škol budou výdaje čerpány především v
době letních prázdnin.

23,11%
23,05%
22,17%
6,92%
6,92%
6,51%
9,29%
2,21%
1,54%
1,00%
0,73%
0,53%
0,40%
0,41%
0,33%
0,33%
0,33%
0,13%

V rámci Karlovarského kraje získala nejvíce hlasů sociální demokracie, hned za ní hnutí ANO a jako třetí skončili komunisté.
Celorepublikové výsledky dopadly stejně jako krajské.
-red-
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Pranostiky našich předků

ZPRÁVY Z OKOLÍ...

LISTOPAD

Obavy z nepřizpůsobivých vyhrály,
lidé z Teplé odmítli sociální centrum

w
w
w
w

Listopad cesty nemá rád.
Stromy když v listopadu kvetou, sahá zima k létu.
Když v listopadu houby rostou, připlatí obilí.
Léto Všech svatých, trvá tři hodiny, tři dny, nebo také tři
týdny.
w Všichni svatí teplo vrátí.
w Všeci svatí teplo, svatý Martin zimu.
w Martine, Martine, zimy se bojíme!
w Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
w Martinův kůň zaléhá dvůr.
w Husa o Martině nejpěkněji zpívá.
w Svatomartinská husa prý nejlepší.
w Den svatého Martina, zimní čas začíná.
w Na svatého Martina, drž se synku komína.
w Na svatého Martina, meluzína si často zapíská.
w Listopad poskytuje nejtěžší a nejodolnější rybu.
w Urodí-li se dobré víno, bude i mnoho ryb, nebo víno a ryba
k sobě patří.
w Čí břeh, toho i ryba.
w Aby ryba z lože předčasně nevystupovala, musí mít rybník
pod ledem okenice.
Jaroslav Hráský

Obyvatelé Teplé na Karlovarsku v referendu konaném
souběžně s parlamentními volbami odmítli stavbu centra
služeb sociální prevence. Proti záměru se vyjádřilo 1006 lidí
z celkového počtu 1103 voličů.
Výsledek hlasování tak potvrdil, že lidé se v souvislosti
se stavbou centra obávali přílivu nepřizpůsobivých občanů
a nových Romů do města. Ti nyní tvoří přibližně 40 procent
obyvatelstva.
Jeden z posledních voličů, který k referendum přišel pět minut
před jeho ukončením, hlasoval stejně jako většina také proti
stavbě centra. "Další Romy tady nechceme," komentoval
stručně svůj postoj na dotaz redaktora MF DNES. Naopak
za potřebnou považuje stavbu centra mimo jiné paní Anna
Růžičková.
Na centrum služeb sociální prevence chtěli v Teplé za 12,5
milionu korun přestavět objekt bývalých dílen u místní základní školy. Necelých deset milionů by přispěl stát formou
dotace. Centrum by poskytovalo služby především sociálně
vyloučeným lidem a mládeži.
Teplá bude muset kvůli výsledku referenda už přiznanou
dotaci vypovědět. Po zastavení projektu připravovaného
ve spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování
od roku 2011 městu navíc hrozí sankce.
"Výsledek mě nepřekvapil, čekala jsem to. Kolik nás to bude
stát, se teprve ukáže. Podle toho, jakou pokutu dostaneme,"
řekla ČTK starostka Jana Čížková.
Podle ní však projekt ani přes výsledek referenda nespadl
definitivně pod stůl. Starostka nevylučuje, že se stavbu centra znovu pokusí prosadit v budoucnu.
Zdroj: idnes.cz

REHABILITACE
TOUŽIM
29. 10. 2013 - 5. 11. 2013
bude rehabilitace UZAVŘENA
z důvodu stěhování.

CUKRÁRNA

NOVĚ OTEVŘENA
bude od 6. 11. 2013
na adrese:
Malé Náměstí 611, Toužim
(u Jednoty COOP - bývalá prodejna Trioly)

na náměstí
chystá prodej
vánočního cukroví
1 kg za 255,- Kč
Objednávky přijímáme
do konce listopadu.

Zároveň OZNAMUJEME zahájení
PRODEJE VÁNOČNÍCH POUKÁZEK
Ungrová Alena Dis.
nové tel. číslo: 728 940 766
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SKOKY

RYBAŘENÍ

SKOKY u Žlutic,
aneb znovuzrození poutních tradic.

Aktuálně z rybářských
závodů MO ČRS Toužim

Duchovní rozměr tohoto potního místa, které bylo již od svých
počátků cílem tisíce poutníků, hledajících pomoc u Panny
Marie Skokovské, nebo jen duchovní zklidnění a útěchu, která
je zde cítit z každého koutku je i dnes cílem těch, kterým
přirostla k srdci tato krásná krajina nad řekou Střelou, i osud
tohoto kdysi krásného barokního poutního kostela Navštívení
Panny Marie. Poutní Skoky dostávají dnes i kulturní rozměr.
Dalšího znovuzrození, a tedy i rozměru se dočkal i prodej poutních předmětů, mající vztah k tomuto poutnímu místu.
K dostání jsou zde dobové pohlednice, křížky, madonky, svaté
obrázky a další předměty, které podtrhují duchovní význam
tohoto poutního místa. Není nutné ani připomínat, že pro
znavené poutníky je zde připraveno dobrovolníky vždy chutné
občerstvení. V kostele jsou konány oblíbené koncerty.
V přilehlých prostorách jsou instalovány výstavy obrazů
i fotografií. A co je pro toto poutní místo i poutní kostel
Navštívení Panny Marie nejdůležitější? Celoroční oživení
poutního místa a obětavá práce dobrovolníků i vstřícný
přístup duchovní správy.

V sobotu 26. října 2013 se uskutečnily na rybníku Karasák
rybářské závody v lovu dravých ryb, tedy v pořadí již 12. ročník
Memoriálu ing. Václava Kučery. Za krásného podzimního
počasí se sešla téměř třicítka sportovních rybářů a současně
i členů MO ČRS Toužim, pro které byly rybářské závody určeny u rybníka Karasák, který je nazýván také rybníkem
Mesenským.
Hodnocení: Hodnotil se součet délky ulovených ryb. Největší
délka ulovené ryby a také nejkratší délka ulovené ryby. Pro
rybáře, kteří se umístili na prvních místech, byly připraveny a
také předány hodnotné ceny.
Stupně vítězů:
1. p. Alexandr Žák Největší součet délky ulovených dravých ryb.
1. p. Jaroslav Poláček Největší délka ulovené dravé ryby, štika 116 cm.
1. p. Jiří Kolský Nejkratší délka ulovené dravé ryby, okoun 22 cm.
Ulovené ryby byly po změření rozhodčím, navráceny zpět vodě.
Jaroslav Hráský

V neděli 6. 10. 2013 se v kostele Navštívení Panny Marie
konala Růžencová poutní mše svatá celebrovaná rektorem
akademické farnosti ČVUT Praha P. ing. Mgr. Vladimírem
Slámečkou Ph.D. Na poutní mši svaté bylo přítomno 30 poutníků. Celkový počet návštěvníků Skoků byl 50.
A jaké poutní mše svaté jsou ještě v letošním roce ve
Skocích naplánovány:
V neděli 3. 11. 2013 od 14:00 Dušičková poutní mše svatá
se vzpomínkou na věrné zemřelé na místním hřbitůvku. Další
poutní mše se uskuteční opět v neděli, tentokrát 8. 12.
2013 a opět od 14:00 hodin. Adventní poutní mši svatou
bude opět celebrovat P. Vladimír Slámečka. A pokud nebudou sněhem zaváty cesty do Skoků, bude se zde konat
i Půlnoční mše svatá.
Pro čtenáře TN a TZ zpracoval: Jaroslav Hráský
7
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Tourfilm - 46. ročník filmového
festivalu přivítal vnučku
slavného oceánografa

Prezentace středních škol a učiliš

V době od 3.10-5.10.2013 se konal již 46. ročník filmového
festivalu cestovního ruchu v Karlových Varech - TOURFILM.
Žáci 8. tříd společně se svými třídními se vydali na slavnostní zahájení této významné společenské události. Hlavním
tématem letošního ročníku je karneval v Riu a Amazonka.
Hlavní hvězdou festivalu letošního ročníku je Céline
Cousteau, vnučka nejstaršího oceánografa na světě J. Y.
Cousteau, která pokračuje ve výzkumech slavného dědečka
a otce. S její tvorbou se můžeme setkat v celé řadě
prestižních televizí. Na festival dorazila i populární Toulavá
kamera, nechybí filmové projekce jednotlivých českých
regionů, výstavy, doprovodný program plný tance brazilských
tanečnic a vyprávění zážitků z cest od našich cestovatelů/
např. V Štingl aj./
Letošní Tourfilm má opět rekordní účast. Do soutěže se přihlásilo 747 filmů ze 132 zemí světa. Českých filmů je letos
143, což je rekord za poslední roky. Kdo má rád cestopisy,
lákají ho dálky a chce se dozvědět něco nového, určitě by si
neměl nechat ujít tuto velkolepou akci. Tak za rok opět
nashledanou!
ZŠ Toužim - J. Váňová, M. Bízková

V měsíci říjnu jsme se zúčastnili dvou prezentací středních
škol a učiliš určených pro žáky, kteří v letošním školním roce
končí povinnou školní docházku.. Ta první se konala ve
dnech11.a12.10.2013 v nové budově SPŠ Ostrov. Autobus,
který nás odvezl do Ostrova a zpět, byl tentokrát pro žáky
zdarma.Na rozlehlé ploše v budově školy se prezentovala celá
řada škol Karlovarského kraje. Po celou dobu nám poskytovali
zástupci škol veškeré informace o studijních a učebních
oborech, přijímacím řízení a uplatnění absolventů v praxi.
Zároveň nás pozvali i s rodiči na "dny otevřených dveří", kde
můžeme získat tu nejlepší představu o škole a zvoleném
oboru.
16.10.2013 jsme vyrazili na prezentaci "Škola 2014" do
Karlových Varů, tentokrát linkovým autobusem. Konala se již
tradičně v Thermalu a zúčastnila se jí opět celá řada škol,
některé i z jiných krajů.Prezentaci doplňovaly ukázky tance,
míchání nápojů, výtvorů kuchařů a cukrářů, odvážlivci se
mohli svěřit do rukou kosmetiček, pořídit si nové nehty nebo
účes.Nabídka studijních a učebních oborů byla opravdu velká.
Každý z nás mohl získat celou řadu užitečných informací,
které mu pomohou při rozhodování o budoucím povolání.
Žáci 9.B Rosanna Nardi a Jan Zadražil.

Pracovní aktivita žáků 8.B
- sázení stromků.
Jednou z dalších pracovních aktivit v rámci projektu Škola pro
život bylo zalesňování - výsadba sazenic mladých smrčků. Žáci
8. B., kteří se přihlásili, tak měli možnost si na vlastní kůži
vyzkoušet sázení smrčků pomocí tzv. tepelského rýče. Sázení
jsme prováděli v nedaleké Bažantci, kam jsme se všichni
společně přesunuli v pátek 18. října 2013.
Pod odborným dohledem a výkladem ing. V. Šusty, jak se ze
semenáčků vypěstuje sazenice schopná výsadby, co vše
tomu předchází a jak dlouho potom roste, než je z ní pořádný smrk, tak plno těchto zajímavostí se žáci dozvěděli přímo
v terénu, kde se tato činnost prováděla.
Při práci jsme si všichni společně uvědomili, co všechno
obnáší práce v lese, význam zalesňování a zároveň i význam
lesů v našem životě a s ním i související ochrana nejen lesa,
ale i přírody. Vždy krásný, vzrostlý les je pro nás nejen
pastvou pro oči, ale i zdrojem přírodního bohatství.
Děkujeme touto cestou p. ing. V. Šustovi za organizační
zajištění aktivity, dále p. Volfové a p. Hudečkové, které nám
pomáhaly a poděkování si zaslouží i žáci 8. B., kteří si vyzkoušeli fyzickou práci v lese - F. Haza, J. Kamenický,
J. Polívka, R. Kolena, P. Janoušek, F. Korunka, L. Lipavský.
ZŠ Toužim - I. Zeman
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DOBRÁ VODA

Aktuality z činnosti Českého západu
na Toužimsku a Tepelsku
Český západ na Tepelsku a Toužimsku nabízí pomoc nejen
v sociální a právní oblasti, ale také v oblasti vzdělávání,
zaměstnávání, zdravotní péče a bydlení. I s Vašimi starostmi
se můžete obracet na naše pracovníky.
Najdete nás v Dobré Vodě 8 nebo v kanceláři Českého
západu na Nové Farmě 477.
Kontakt a informace:
www.cesky-zapad.cz
Mgr. Eva Halbrštátová, tel. 724 732 247,
email: reditel@cesky-zapad.cz.

Zveme Vás
Slavnostní otevření
textilní dílny v Teplé
Srdečně zveme všechny zájemce na slavnostní otevření textilní dílny Českého západu v Teplé. Akce se uskuteční v úterý
12. listopadu od 13.30 hod. v prostorách dílny v Palackého
ul. 104. Účastníci se dozví mnohé o fungování dílny a budou
si moci prohlédnout a nakoupit textilní výrobky (tašky, pytlíky
na pečivo nebo houby, kuchyňské zástěry, chňapky atd.),
které dílna vyrábí a prodává prostřednictvím e-shopu.
Zajištěno bude i malé občerstvení. Kontakt a informace:
www.eshop.cesky-zapad.cz, tel. 602 663 578, 736 422 373.

Představujeme taneční kroužek
Českého západu
Kroužek je otevřen mladším i starším dívkám i chlapcům
z Dobré Vody a v současnosti ho navštěvuje asi 10 zájemců.
S nápadem na vznik tanečního kroužku přišly samy dívky po
návštěvě profesionální tanečnice v Dobré Vodě v roce 2005,
která je učila umění břišních tanců. Vedení kroužku se poté
chopila jedna z dobrovodských žen, Klára Berkyová, která
postupně začala tancovat i s malými dětmi. V letošním roce
s vedením kroužku pomáhá i Barbora Olahová, která v něm
dříve také tancovala. Taneční kroužek během roku vystupuje
na různých veřejných akcích. Letos to bylo například na Letní
akademické škole v Chebu.

Putování k živému Betlému
v Dobré Vodě
Letos se tato již tradiční předvánoční akce Českého západu
koná ve čtvrtek 19. prosince od 17 hod. v Dobré Vodě. Těšit
se můžete na společné zpívání koled, procházku s
lucerničkami za vánočním příběhem Josefa, Marie a malého
Ježíše, chybět nebude ani vánoční strom, horký čaj a voňavé
cukroví. Akce je pro všechny lidi dobré vůle a je zdarma.
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došlo do redakce...

Výlet za humna - Krasíkov
Dne 5. října jsme si vyjeli na další oblíbený výlet na humna.
Tentokrát jsme vyrazili na Slavnosti jablek do Krasíkova. Před
odjezdem do Krasíkova jsme se ještě zastavili na toužimském
nádraží, kam v rámci Dne železnice přijela krásná parní lokomotiva.
K poslechu nám zahrála místní dechová kapela ZUŠ Toužim
pod vedením Karla Musila. Poté jsme již vyrazili do Krasíkova.
Autobus nás vysadil v Kokašicích, kde nás nejvíce zaujalo mini
zoo. Mají tu mimo jiné koně, lamy, oslíka, divoká prasata, srnky
a koátka. Také jsme se zúčastnili představení Autobus do sedmého nebe, které nás příjemně pobavilo. Všechno se nám moc
líbilo a to i díky příznivému počasí. Náš dík patří p. Prchalovi za uspořádání takovéto zajímavé akce.
D. Procházková, Čtenářka TN
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TOUŽIMSKÁ NOSTALGIE - díl XI.

Toužimské kostely
K toužimské farnosti přináležejí tyto okolní obce nebo osady:
Třebouň, Políkno, Kojšovice, Krásný Hrad, Kosmová a Sedlo.
Sousední fary nacházejí se v Útvině, Kozlově, Přílezích,
Komárově, Vidžíně a Otročíně. Poslední dvě fary spadají do
kolatury kláštera Teplá. Až do roku 1930 uváděl se vikariát
Toužim.
Nejstarším kostelem byl český kostel bývalého probořství,
který ještě v roce 1607 byl jako takový označen. Tento nejstarší kostel zanikl následkem velkých městských požárů
(dne 27.8.1620 a 25.6.1652), kdy padl plamenům za obě.
Po založení města (r. 1469) byl postaven farní městský
kostel (nar. Panny Marie) bu těsně před nebo po roce 1500.
Dnešní tato budova pochází z roku 1774 - 1778 (po velkém
ohni 27.6.1752) byl kostel znovu obrácen v popel, věž a krov
byly ale po požáru r. 1872 opraveny až na krokvovou sí (s
malým zvonem sv. Sanktuse), která zůstala.
Hřbitovní kostel sv. Martina ("Kostel Mrtvých") byl kromě dvou
uvedených v r. 1607 připraven k pohřbívání. S jeho stavbou
bylo započato r. 1600 jako s Božím polem, položeným před
městem. Nynější tento kostel byl po požáru r. 1880 znovu
zřízen.
Podle kroniky Albína Chládka zpracovala Lenka Hudečková

Poznámka
redakce:
V dubnu roku
1964 byl kostel
sv.
Martina
odstřelen. Okolní
hřbitov, který ležel
podél dnešních
panelových domů
a
silnice
na
Bochov, byl zničen
v 70. letech 20.
století. Památková ochrana kostela byla dodatečně zrušena
až v roce 1980. V roce 1982 byla při drobném archeologickém zásahu zdokumentována vrstva kostí ze zrušeného
hřbitova. Na místě kostela je dnes nově upravený park,
uprostřed kterého dříve stávalo vyřazené dopravní letadlo
sloužící jako kavárna. Hřbitov dnes připomíná nenápadná
pamětní deska v parku. Vnitřní zařízení kostela pocházelo
z doby přestavby v roce 1880. Před demolicí stavby bylo
z velké části přeneseno do kostela sv. Michaela Archanděla
v Otročíně.
11
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SOUTĚŽ

Prodám garáž

Kolik je na náměstí kostek?
Přemýšleli jste někdy nad touto otázkou? Pokud ano a máte
dobrý odhad, zapojte se do soutěže, kterou společně pořádají
město Toužim a Jednota. Kdo správně odhadne počet dlažebních kostek, kterými je nově vydlážděno náměstí a přilehlé
ulice, může získat hodnotnou cenu. První tři nejlepší odpovědi
získají poukazy na nákup v Jednotě v hodnotě 500, 300
a 200 Korun a dalších dvanáct úspěšných tipujících získá věcnou cenu a také brožuru k 60. výročí založení spotřebního
družstva v Toužimi. Vyplněný odpovědní lístek vystřihněte
a odevzdejte do označené schránky v obchodním domě
Střela. Své odpovědi můžete odevzdávat do 15. prosince.
Po té budou tipy vyhodnoceny a v co nejkratší době výherci
obdrží odměny.
Počet kostek, ze kterého se bude vycházet pro soutěž se určí
výpočtem podle váhy kostek dodaných na stavbu. Nebude to
tedy přesné číslo, to lze určit pouze spočítáním na místě...

v Plzeňské ulici
naproti pile
26 m2, elektrika.
Cena 70 000,- Kč
Kontakt: 776 132 023

Z KRONIKY...

Listopad 1989 v Toužimi
Přečtěte si několik krátkých úryvků z kroniky města Toužim,
které pojednávají o listopadových událostech před 24 lety.

SOUTĚŽ

Revoluce zasáhla i Toužim
Zprvu se k revoluci většina lidí chovala nedůvěřivě. Revoluce
začala v Toužimi tím, že se po 17. listopadu zvýšila poptávka
po novinách. Každé ráno již před šestou hodinou tvořila
se před poštovním novinovým stánkem na náměstí fronta lidí
a veškeré noviny byly v krátké dob vyprodány…

s OD Střela
Kolik dlažebních kostek
bylo potřeba na
vydláždění náměstí
a přilehlých ulic?

První OF začalo vznikat v Toužimi v závodech, podnicích a na
školách. Místní farář ing. Aleš Opatrný vývěskami vylepenými
na různých místech svolal 1. prosince na faru zájemce
o ustanovení Občanského fóra. Přišlo 85 lidí a 62 se jich
podepsalo na zakládající listinu.
První veřejné shromáždění OF se v Toužimi konalo v místním
kině 6. prosince ve 20 hodin. Zúčastnilo se ho 230 lidí. Druhé
veřejní shromáždění OF se konalo 13. prosince, přišlo na něj
220 lidí a podařilo se získat dalších 90 podpisů do listiny OF.
Třetí shromáždění se potom odehrálo 20. prosince a jednání
bylo věnováno situacím na pracovištích v obvodu města
a otázkám ekologickým.

Vaše odpově :

Jméno:

Pokračovalo se ještě personálními změnami ve vedení města
a v podnicích. OF v Toužimi mimo jiné požadovalo navrácení
ulicím jejich původní jména a odstranění transparentů a hesel
politické propagace.
-red-

Tel. číslo nebo e-mail:

Soutěž pořádá Jednota,
spotřební družstvo Toužim
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Dovolujeme si tímto nabídnout na Váš stůl
tradiční uzenářské výrobky (salámy,
klobásy, párky a další) výborné chuti
a vysoké kvality.
Můžeme dodat také řeznické speciality
z domácí zabijačky (jitrnice, jelita,
tlačenky, škvarky apod.).
Všechny dobroty jsou z výroby pana
Kroupy - řezníka a uzenáře z Mariánských
Lázní.
Blíží se pomalu konec roku a proto
bychom Vám rádi nabídli realizaci občerstvení pro firemní, společenské i rodinné
oslavy.
Pro tuto variantu zajistíme i teplé občerstvení (polévka, guláš, ovar - vše dle
přání).

V případě zájmu (nebo i s jiným přáním v této oblasti) nás, prosím, kontaktujte:
bu osobně v prodejně pod hodinami v Toužimi nebo na:
tel: 606 300 623
e-mail: josef.busek@seznam.cz
Těšíme se na Vás.

Lahůdky & uzeniny u Bůši
13

Též nabízíme další dobroty - chlebíčky,
jednohubky, zákusky, utopence, řízky
a
"tématické" obložené mísy
(uzenářská, zabijačková atd.).
Po dohodě můžeme také zajistit dodávku
kvalitního, čerstvého vepřového masa
z českých chovů (kuchyňsky upravené
a vakuově balené).
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Z OKOLNÍCH ZAJÍMAVOSTÍ

Bez návštěvníků zahrada nepřežije

VÍTE, ŽE JE V BEČOVĚ NAD
TEPLOU JEŠTĚ JEDEN
ZAPOMENUTÝ KLENOT?

Proto neváhejte a přije te do Bečovské botanické zahrady,
podzim je krásný a v zimě tam bude možno běžkovat či bruslit. Další informace a aktuality na www.becovskabotanicka.cz.

V Bečově nad Teplou se nenachází jen Relikviář svatého
Maura, ale také historická sbírková zahrada. Bečovská botanická zahrada, zapomenuté dílo zahradní a krajinářské
architektury Karlovarského kraje, se v srpnu 2013 otevřela
pro veřejnost. Samozřejmě, že je potřeba ještě mnoho
vykonat, nicméně již dnes je zahrada centrem environmentálních aktivit na území MAS Náš region.
V roce 2012 bylo v Bečovské botanické zahradě vysazeno
několik tisíc nových rostlin a obnoveny vybrané technické
prvky. Celkově tak bylo obnoveno nebo nově vybudováno přes
2 km cest, stezek a pěšin pro návštěvníky, obnoven Korunní
rybník s ostrůvkem a odpočinkovými moly, obnovena sbírková
oddělení a výsadbová místa pro kolekce rostlin v rozsahu přes
1ha, osazena umělecká díla s ekologickým kontextem od
Václava Gatarika, zrekonstruován srub, vybudovány 4 vyhlídky
s posezením, odpočinkový altán s výukovým zázemím, oplocena nejcennější část Bečovské botanické zahrady, obnoveny
mokřady a jezírka,... Udržován a doplňován je i genofondový
sad starých krajových odrůd ovoce Slavkovského lesa.
K tomu všemu ještě v letošním roce přibylo vybavení
výukového centra, byla zavedena elektřina do areálu a
zajištěn zdroje pitné vody. Jako první v České republice byla
vybudována bioferrata (skalní stezka k poznání vegetace
skalních štěrbin). V pobřežní části Korunního rybníka pak
vznikla navíc stezka mokřadem. Děti si mohou užívat v přírodním volnočasovém areálu, sportovně založení návštěvníci pak
mohou využít travnaté sportoviště. Sportovní vybavení či herní
prvky jsou k zapůjčení zdarma. Na Korunním rybníku je v letních měsících možnost osvěžení na nově vybudovaných
písčitých plážích či projížděk na lodičkách. Po zakoupení vstupenky mají návštěvníci možnost bu volné prohlídky s využitím
tištěných materiálů či audioprůvodců nebo dvakrát denně
komentovaných prohlídek.
V Bečovské botanické zahradě se konají i další doprovodné
akce v podobě koncertů, výstav a promítání. Ve školním roce
je připraveno několik výukových modelů jak pro děti ze školek
tak i základních škol.
Při realizaci obnovy byl brán maximální ohled na životní
prostředí, tj. byly využívány především místní suroviny a zdroje s cílem minimalizace dopravy a transportů materiálů a
výrobků. Práce při obnově Bečovské botanické zahrady nejsou
jen prostředkem, ale především cílem k poznání a získání
zkušeností při realizaci některých pozapomenutých postupů
(např. vodopropustných cest z místních surovin, kamenných
zídek či v efektivním využívání vody). K přenosu těchto
získaných praktických informací slouží i exkurze a praktické
workshopy.

Zahradničit bez rukavic a motyčky?
V Bečovské botanické žádný problém!
Možnost podílet se na péči o v našem kraji jedinečnou botanickou zahradu máte i vy. A nemusíte se ani obléci do montérek a vzít do ruky hrábě. Bečovská botanická zahrada nabízí
výjimečnou příležitost stát se Zahradníkem na dálku.
Podobně jako je tomu například v pražské zoo, i u nás
si můžete osvojit strom, keř či jinou rostlinu a pomoci ji růst
a vzkvétat.
Zahradníkem na dálku se může stát kdokoliv: jednotlivec, rodina, firma, nezisková organizace, obec nebo třeba spolek
či škola. Stačí k tomu vyplnění jednoduchého formuláře.
Příspěvek je navíc jako sponzorský dar odečitatelný z daní u nás se dobré skutky vyplatí.
Každý zahradník na dálku získá za svou štědrost certifikát
o poskytnutém daru, cedulku se svým jménem či logem
umístěnou u patřičné rostliny, jednorázovou rodinnou vstupenku do Bečovské botanické zahrady, pozvánku na mimořádné akce pořádané v BBZ a také výroční věstník.
Zahradníkem na dálku se stává sponzor vždy na 12 měsíců
a je možné tento sponzoring věnovat také jako dárek.

Bečovská botanická zahrada ve zkratce
• původně jedna z nejvýznamnějších sbírkových zahrad v Čechách (několik
tisíc různých rostlin) zaměřená na skalničky a trvalky
• založena v letech 1918 - 1935, rozloha 9 ha, přes 40 sbírkových oddělení
• společné dílo vévody Jindřicha Beaufort-Spontin, hraběte Arnošta Silva
Tarouci (Průhonice) a vrchního zahradníka Jana Koditka
• titul "Strom hrdina České republiky" za rok 2006 pro korkovník amurský
• od roku 1945 do roku 2005 opuštěna a devastována
• v současnosti v dlouhodobé rekonstrukci pod vedením Českého svazu
ochránců přírody BERKUT
• od centra města a zámku vzdálená 1 km v údolí řeky Teplé (naproti nádraží
přes řeku) - směr Nádražní a Tovární ulice (kolem areálu ELEKTRO v.d.)
Nabízíme:
• ukázku unikátní zahradní a krajinářské architektury
• expozici zajímavých a ojedinělých listnatých a jehličnatých dřevin
• genofondový sad starých krajových odrůd ovoce Bečovska
• každoročně realizované nové výsadby ( např. vřesoviště, vlhkomilné
rostliny, trvalkové záhony, sbírku šeříků a listnatých keřů)
• volnočasový areál pro děti i dospělé (vrbové prvky, travnaté hřiště,
lanovka, pískoviště, prolézačky)
• odpočívadla, vyhlídky, parkové cesty
• Korunní rybník s možností koupání a projížděk na lodičkách
• průvodcovská činnost a komentované prohlídky
• přednášky, workshopy, workcampy
• kulturní a společenské akce včetně rodinných oslav
• příměstské tábory
• stezka litorálem
• volnou prohlídku BBZ
• využití 1. české bioferraty (vstup pouze s požadovaným vybavením)
• komentované prohlídky ve 13:00 a 16:00 hod
Vstupné:
• dospělý 50,- Kč
• děti a studenti 10 - 18 let, senioři, ZTP 30,- Kč
• celoroční permanentka 300,- /150,- Kč
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