TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXIII. číslo 3/2014* cena 5,- Kč

Finanční úřad

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Pracovnice Finančního úřadu Karlovy Vary budou
dne 19. března 2014, v době od 13 do 17 hodin,
přebírat daňová přiznání v malé zasedací místnosti
ve 2. patře budovy Městského úřadu Toužim.

dovolte mi tentokrát uvést aktuální číslo Toužimských novin
velmi osobním vzkazem. Čas od času, z mého pohledu více,
než by se mi líbilo, se dostávám do konfrontace s některými z
vás. Důvodem je pocit některých lidí, že je městský měsíčník
cenzurovaný. „Že nevydáme to, co nám pošlete“. Je pravda,
že příspěvků od jiných než pravidelných přispěvatelů je
po skrovnu. Důvodem však není to, že bychom jako redakce
takové články nechtěli zveřejňovat. Pes je zakopaný úplně
jinde. Prakticky žádné takové zprávy nedostáváme. A je nám
to, věřte nebo ne, opravdu líto.
Neberte to jako apel, ale jako připomenutí, že tu ta možnost
je. Téma vašeho příspěvků může být v podstatě jakékoliv.
Od kritického pohledu na město přes osobní zkušenost
s nějakou akcí až třeba po pochvalu. Jediný text, který bychom
nevydali, je pomlouvačný hanopis. Pokud by si někdo chtěl
vyřídit nedobré vztahy se sousedem, Toužimské noviny nejsou
dobrou platformou pro takovou debatu.
Pakliže budete chtít číst svůj příspěvek v novinách, zašlete
nám jej na e-mail: infotouzim@seznam.cz. A uvidíte,
že příspěvek se v následujícím čísle měsíčníku objeví. Termín
pro zaslání je příspěvku je vždy do 20. dne v měsíci. Chci vás
jen požádat, abyste takové zprávy podepisovali. Anonymní
vzkazy při nejmenším nevypadají dobře.
Věřím, že se mezi vámi najde pár lidí, kteří si budou chtít pravdivost těchto mých slov ověřit. Jen do toho, redakce Toužimských novin vřele uvítá vaše příspěvky.

Zápis do prvního ročníku
v ZŠ Toužim.
Zápis do prvního ročníku se uskutečnil 4. a 5. února 2014.
V řádném termínu se k zápisu dostavilo 62 dětí, 30 dívek
a 32 chlapců, které doprovázeli jejich sourozenci, rodiče
i prarodiče.
Veškeré formality byly vyřizovány v jedné kanceláři,
což ulehčilo práci nám i rodičům.
Letos jsme pro budoucí prvňáčky připravili opět dvě zápisové
třídy, ve kterých pracovalo osm učitelek. Děti si hravou
formou vyzkoušely školní práci a ukázaly nám, co již všechno
dovedou. Malovaly, počítaly, vyprávěly pohádky, někteří znali
i písmenka. S plněním úkolů jim pomáhaly paní učitelky.
Všechny děti byly úspěšné. Za odměnu si odnesly drobné
dárky, které pro ně vyrobili žáci prvního i druhého stupně.
Rády bychom poděkovaly žákyním 9. třídy, které pro čekající
děti připravily zábavné hry a soutěže.
Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme a přejeme hodně
úspěchů v nové etapě jejich života.

Kateřina Kolářová
šéfredaktorka TN

Učitelky 1. stupně ZŠ Toužim
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lidí, jak si o ně říct nebo kde fotky na cestě skladovat, jak
je předběžně vytřídit, kde je doma vytisknout, jak udělat fotku
jako dárek a spoustu dalších zajímavých a důležitých rad.
Podíváme se také do Vietnamu, kam nás zavede František
Krejčí z Mariánských Lázní. Opět bych vás ostatní chtěl vybídnout, podělte se s námi o vaše fotografie a prožitky
z cest. Pojďme si udělat další pěkný večer.
Rád bych Vás pozval i na další zajímavý pořad, který pro nás
připravil Jiří Štolfa k 100. výročí narození prozaika, jednoho
z nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů druhé
poloviny 20. století, Bohumila Hrabala (28.3.1914 3.2.1997). Přeji nám všem více takovéto příkladné aktivity,
abychom si to u nás v Toužimi užívali. Abychom mohli navštívit
zajímavý pořad, měli kam jít za kvalitní hudbou
a nemuseli tak závidět ostatním městům jejich kulturní
a společenské vyžití. Společně to dokážeme.
B. Prchal

INFO u INFOCENTRA

Milí příznivci Infocentra Toužim.
Chtěl bych se s vámi podělit o radost, kterou jsem nabyl již na
samém začátku tohoto roku. Do infocentra si nachází cestu
stále větší počet našich občanů. Někteří se zúčastňují většiny
akcí, jiní si své pořady vybírají. Mnohé akce připravujeme právě
po poradě s nimi a pro ně.
První veliká pochvala je za ukázkovou návštěvnost výstavy Martina Mládka, Inspirován přírodou. Již během měsíce ledna
překročila návštěva infocentra 300 osob.
Navštívili ji i žáci místních škol
a školek. Starší žáci, především z řad
chlapců, ocenili ukázku nožů a pouzder.
Ti mladší zase obdivovali namalovaná
lesní zvířátka. Každý, kdo výstavu shlédl,
si našel to své. Na přání mnoha lidí tak
byla
výstava
prodloužena
do konce února. Rád bych touto cestou
také poděkoval jak autorovi celé výstavy
Martinovi Mládkovi za zapůjčení
exponátů, tak paní Martině Frankové
z Krásného Údolí za obětavou pomoc při
přípravě i samotné realizaci celé výstavy. Mnohdy ani netušíme, jací lidé žijí
blízko nás! Možná ta další výstava bude
právě Vaše. Neváhejte a nabídněte ostatním příležitost shlédnout něco zajímavého,
možná
i
bláznivého,
nevšedního. Podělte se s námi o Vaši radost. V měsíci červnu plánujeme také
výstavu věnovanou významnému výročí.
545 let od získání statutu města.
K výstavě sháníme zajímavé fotografie,
které bychom po okopírované rádi vystavili. Prosíme Vás o zapůjčení těchto
historických zajímavostí, které možná
právě Vy vlastníte.
V zimním období jsou jedním
z nejnavštěvovanějších pořadů cestopisy. A tady bych chtěl opět chválit. Po
velice zdařilé projekci Jana Flekala o
Íránu, nám tentokrát své zážitky z dovolené po Sicílii zprostředkovala paní
Libuše Kynzlová. Jí náleží další dík za
velice poutavé přiblížení této destinace.
V měsíci březnu nás čeká setkání
s Miroslavem Kalčicem, se kterým se
podíváme nejen do Kambodži na buddhistický klášter Angkor Wat, ale dozvíme
se i co si vzít s sebou na cestu, kde a
kdy fotit, práce s bleskem, portréty

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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AKTUÁLNĚ

Dobročinný koncert

Pytláctví na Toužimsku

Osm hodin hudby, 31 muzikantů, 135 návštěvníků a 16 a půl
tisíce korun ze vstupného.

Pytláctví existovalo a bude existovat. Zkušenosti s pytláky
mám hlavně posledních 10 let. Pytlák nehledí na etiku myslivosti, nectí dobu hájení. Je schopen střelit mámu od
mláděte, je mu to jedno, priorita je kořist.
Jsou pytláci, kteří upřednostní trofej. Po těchto pytlácích
zůstávají v honitbě zbytky střeleného kusu, který má uříznutou
hlavu. Zvěřina ho nezajímá, pouze trofej. Těchto pytláků je
méně, většinu zajímá maso, tedy zvěřina. Znám pytláka, který
měl několik mrazáků naplněných zvěřinou, prozradil
se nelegálním odběrem elektrické energie. Po těchto pytlácích
jsou v honitbě nacházeny zbytky střelené zvěře, kde jsou z
kusu odřezané kýty a plece, tedy nejlepší části a nebo kus
zmizí celý. Tito pytláci pracují většinou jako organizovaná
skupina. Posádka projíždí honitbami, kde pytláci mají obeznaná místa, kde se vyskytuje zvěř. Je to většinou dvojice (řidič
a střelec)a střelená zvěř zůstává na místě. Telefonicky pak
dají pokyn další posádce, která zvěř sbírá. Tito sběrači jsou
beze zbraně a případné policejní kontrole vysvětlují, že právě
jedou nalezenou zvěř ohlásit a odevzdat. Jak prosté.
V prvních dnech února se našel v naší honitbě střelený jelen
špičák, ležel na poli u frekventované silnice, tedy na
přehledném místě. Zřejmě u pytláků něco nezafungovalo, organizace zaskřípala. Možná, že byli vyrušeni. Policie provádí
šetření tohoto případu a významné stopy se prošetřují.
Myslivci jsou schopni si mezi sebou vyměňovat informace
o podezřelých osobách. Po mém incidentu s pytlákem za mnou
přišel kolega kamarád a jeho slova zněla: “ Venco uspěchal
jsi to, čekám na příležitost. Vím co má za pušky, jsem dál než
ty “ Proto jsem nyní trpělivější, i tento článek je toho důkazem.
Víme, v jakých autech jezdí a kde se většinou pohybují. Jednou
jsem si stačil poznamenat poznávací značku a pak nebylo
složité osobu lustrovat. Stačila mně informace, že byl vyloučen
z mysliveckého sdružení pro pytláctví. Já věřím, že jednou
všechny tyto informace povedou k odhalení pachatele, vím,
že to bude možná bolestivé, ale já se nebojím.

Takhle se dá vyčíslit benefiční koncert, který uspořádalo
občanské sdružení Vymetˇ půdu, postav hřiště. Hodnotit právě
tuto akci jen v číslech je ale poněkud nedůstojné. Je na čase
podívat se na celou událost více lidsky. A tedy jak jinak, než
poděkováním. Takže děkujeme kapelám Já ještě nevim, Artur,
Mawson, FestCountry a Zákaz vjezdu za prvotřídní hudební
představení,
velkou
míru
osobní
statečnosti
a v neposlední řadě za jejich chutˇ vystoupit bez nároku na jedinou korunu honoráře. Také děkujeme Tomášovi Havlovi
a celému jeho Sokolovna teamu za výraznou podporu při
zařizování celé akce i při jejím konání. Bez Tomášových
zkušeností a ochoty pomoci by se koncert možná ani neko-nal.
Dalším, kdo zaslouží velký dík a kdo výrazně pomohl dotáhnout
myšlenku do zdárného cíle je naše zpřátelé sdružení Cesta z
města, o.s., jejímž obrovským úspěchem bylo mimo jiné
zajištění mistra zvuku. Vděk cítíme samozřejmě také k městu
Toužim, které ochotně odpustilo poplatek za pronájem sálu v
Sokolovně (jen pro upřesnění – pokud bychom tuto částku
museli zaplatit, z výtěžku by mnoho nezbylo). A pochopitelně
děkujeme vám všem, kteří jste na koncert přišli, zaplatili vstupné a bavili se do brzkých raních hodin.
Na první pohled by se mohla částka vybraná ze vstupného
mohla zdát útlá. Není tomu ale tak. V současné době jednáme
s truhlářem Romanem Veselovsým z Teplé. Jeho práci máme
dobře prověřenou a díky výborným osobním vztahům se na
jeho pomoc rádi spolehneme. První plody naší práce, na kterou
jste účastí na koncertu přispěli, uvidíte pravděpodobně v
průběhu měsíce dubna či května. Konečnou podobu našich
plánů na zvelebení prostranství u Sokolovny bude samozřejmě
ještě nutné projednat s městem Toužim. Už tedˇ ale můžeme
nastínit, že s největší pravděpodobností se děti budou moci
na
sklonku
jara
svézt
na
nové
klouzačce
a zašplhat si v síti.
Ještě jednou velmi děkujeme všem, kteří s koncertem pomohli
a kteří se jej zúčastnili. Pro nás je to signál, že i ve městě
malém jako je Toužim není dobročinnost sprostým slovem.
Cítíme velký závazek nezklamat důvěru, kterou jste do nás
vložili. Také nás to ale pozitivně motivuje, to, co děláme má
evidentně smysl. Děkujeme!

Ing. Václav Šusta

Zdarma poradím a pomohu
s hypotékou či úvěrem.
Ing. Jaromír Břehový,
bankovní specialista ve výslužbě, Žlutice.
Na zavolání rád přijedu.
Tel.: 606 735 078

Vymetˇ půdu, postav hřiště, o.s.
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KULTURA

st 26.3. 19.00 hod. ZÁRUKA TOUHY
ANEB HOTEL U TŘÍ KOČEK
Divadelní soubor Žlutičan uvádí hořkou komedii. Tři postarší
dámy - vdova, bývalá herečka a důchodkyně - trýzní ve fitcentru
své staré kosti a vzpomínají na doby, kdy jim jejich těla
přinášela radost . . . Vstupné dobrovolné.
Sokolovna
čt 27.3. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Pedigová klec na ptáčka.
Infocentrum
čt 27.3. 17.00 hod.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání při hudbě. Tentokrát s Pavlem Bízkem.
Sokolovna
pá 28.3. 19.00 hod. 100 LET NEJVĚTŠÍHO Z PÁBITELŮ
Večer s texty Bohumila Hrabala a filmy Jiřího Menzela.
Pořadem provází Jiří Štolfa.
Infocentrum

PROGRAM NA BŘEZEN 2014
VÝSTAVA – VENKOVSKÉ BAROKO NA ÚZEMÍ MAS VLADAŘ
Fotografie Jana Boreckého.
Infocentrum
čt
6.3.
9.00 hod. VU3V – Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
10.00 hod. VU3V – Život a dílo Michelangela Buonarroti
Infocentrum
čt
6.3. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Podtácky na kávu či čaj.
Infocentrum
pá 7.3. 18.00 hod. KINOKAVÁRNA – KREV V MOBILECH
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. Vstup zdarma.
Infocentrum
čt 13.3. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Kroužky na ubrousky z fima.
Infocentrum
pá 14.3. 20.00 hod. EKTOR & DJ WICH
Velikáni a jedni z nejoblíbenějších a nejúspěšnějších českých
interpretů současnosti se na Vás moc těší !!! Vstupné 250,- Kč.
Sokolovna
so 15.3. 20.00 hod. RYBÁŘSKÝ PLES
Předprodej vstupenek v prodejně u Poláčků. Součástí plesu
bude bohatá tombola a k tanci a poslechu zahraje duo Straka
a Suchánek- Vstupné 100,- Kč.
Sokolovna
út 18.3. 18.00 hod. HLEDÁNÍ
Neformální setkávání lidí, hledajících smysl života.
Infocentrum
st 19.3. 18.00 hod. FOTOGRAFOVÁNÍ NA CESTÁCH
S Miroslavem Kalčicem se podíváme nejen do Kambodži na
buddhistický klášter Angkor Wat ale dozvíme se i spoustu zajímavých a důležitých rad o fotografování.
Infocentrum
čt 20.3.
9.00 hod. VU3V– Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
10.00 hod. VU3V – Život a dílo Michelangela Buonarroti
Infocentrum
čt 20.3. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Náušnice - kuličky.
Infocentrum
čt 20.3. 16.30 hod. DÁMSKÝ KLUB
Rukodělné práce v ženském kruhu.
Infocentrum
pá 21.3. 20.00 hod. PUNKOVÉ VÍTÁNÍ JARA
První jarní den a jen pro Vás tu budou: SPS - Praha, Fallen Angels - Chodov a Já Ještě Nevim - Toužim. Vstupné 150,- Kč.
Sokolovna
so 22.3. 20.00 hod. HASIČSKÝ PLES
Pořádá SDH Útvina. Vstupenky v předprodeji na obecním úřadě
Útvina. Vstupné 150,- Kč.
Sokolovna
út 25.3. 18.00 hod. PUTOVÁNÍ PO JIŽNÍM VIETNAMU
Ing. František Krejčí s cestopisným pořadem, nejen o životě místních
rybářů a zemědělců. Od Saigonu=Ho Či Minova města v deltě řeky
Mekong až po město Dalat ve střední části Vietnamu. Infocentrum
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TURISTIKA

KALENDÁR

Vylezme zpoza pecí, jaro si užijme na
Podzámecké stezce

Původ jmen
Více než třetina (33,7%) obyvatel České republiky nosí jedno
ze 17 nejčastějších křestních jmen - Anna, Eva, František,
Hana, Jan, Jana, Jaroslav, Jiří, Karel, Marie, Martin, Miroslav,
Pavel, Petr, Tomáš, Václav a Zdeněk. V nějaké knize mne zaujalo, že jméno Na a znamená „naděje“, Felicie znamená
„štěstí“ a podobně. Protože je ale měsíc březen, vybírám
ta jména, která slaví jmeniny právě ve třetím měsíci roku.

Kdo by neznal pověstný Karasák. Snad každý z Toužimi tam
v zimě chodíval sáňkovat. Letošní nejstudenější roční období
ale jako by nebylo a sáně a boby jsou nejspíš už dávno ve
sklepech. Za to je ale na čase vytáhnout pohodlné boty
a vyrazit na procházku. Jednu příjemnou a trochu i poučnou
trasu máme doslova za humny. Řeč je o Podzámecké stezce,
která začíná v lese za Karasákem a vede až ke skalce. Měří
zhruba dva až tři kilometry. Po cestě narazíte na tři
odpočinková místa s lavicí a stolem. U všech těchto zastavení
jsou navíc informační tabule, které podávají zprávu o tom, co
se v této lokalitě odehrává nebo odehrávalo na poli geologickém, jaké ryby žijí v řece a zdejších rybnících a jakými lesy
stezka prochází. Protože je tohle místo oblíbeným cílem
pejskařů i rodin s malými dětmi, je trasa doplněná o herní
prvky. Na těch se můžete vyřádit jak s dvounohými ale i se
čtyřnohými mazlíčky.
Podzámecká stezka byla dokončena už v minulém roce
a v květnu jsme ji slavnostně otevřeli hromadnou vycházkou,
při které si účastníci vyplnili i pracovní listy. Mohli si tak ověřit,
že pochopili informace z tabulí.
Trasa končí na Skalce, kde je připravené také ohniště. Výpravu
tak můžete zakončit třeba opékáním špekáčků. Podél stezky
navíc narazíte na pozůstatky několika mlýnů. Těch bylo v minulosti na Střele nepočítaně.
Podrobnější informace, pokud budete potřebovat, dostanete
v toužimském Infocentru.
Kat.

b ř e z e n

po

út

3

4

Kamil

Stela

st

5

10

11

12

Anděla

Řehoř

17

18

24
Gabriel

25

6

pá

7

so

ne

1

2

Bedřich

Anežka

8

9

Kazimír Miroslav Tomáš Gabriela Františka

Viktorie

Vlastimil Eduard

čt

19
Josef

26

Marián Emanuel

13

14

Růžena Matylda

20

21

Světlana Radek

15

16

Ida

Elena

22

23

Leona

Ivona

27

28

29

30

Dita

Soňa

Tatˇána

Arnošt

31
Kvido

1.3. má svátek Bedřich – původ jména je německý a znamená
vznešený, povýšený, nekamarádský. Nemusíte si ale myslet,
že každý Bedřich nebo Bé a musí mít takovou povahu. Význam
jména je totiž mírumilovný mocný vladař, takže ty vlastnosti se
ke jménu hodí.

Z HISTORIE

Popeleční středa 14. února 1945:

2.3. slaví Anežka, která je prý čistá, neposkvrněná, ctnostná
a jméno je původem řecké. Anežka je českou verzí latinského
jména Agnes.

Od Jínonic přilétá formace létajících pevností B -17 v počtu asi
65 strojů, aby na Prahu svrhla při kobercovém bombardování
cca 152 tun bomb. Bomby spojenců změnily v trosky mimo jiné
i Emauzský klášter, dílny Národního divadla, zasáhly Fakultní
nemocnici na Vinohradech a další historické budovy ve středu
města. Bomby vzápětí dopadly na Karlovo náměstí, Vyšehrad,
Vršovice, Nusle, Kobylisy, bomby zničily i seřa ovací nádraží.
Historici se dodnes přou o účelnosti a časovém naplánování
bombardování Prahy, které bylo uskutečněno pouhé tři měsíce
před osvobozením Prahy a bylo také nejtragičtějším bombardováním Prahy za celé období II. Světové války. Bombardování
si vyžádalo í mnoho obětí na civilním obyvatelstvu. Není
účelem tohoto článku posuzovat, zda šlo o omyl, špatnou
viditelnost, záměr, nebo snad dohodu vítězných mocností na
sféře vlivu po skončení II. světové války.
Jaroslav Hráský

6.3. Miroslav - znamená slavný mírem, slavící mír, mírumilovný
a je to jméno původem slovanské. Vlastnosti tohoto jména
jsou - zvláštní, nevhodný objekt, klamající. Ale toto může být
opět zavádějící.
7.3. oslavuje Tomáš, velmi oblíbené jméno v posledních
letech. Tom, Tomík neboli Tomáš je údajně pravdomluvný,
čestný a nepoddajný. Původ jména je aramejský (biblické
jméno). Význam jména Tomáš je dvojče, blíženec.
8.3. najdeme v kalendáři Gabrielu, jejíž jméno znamená „Bůh
je silný“ a je to jméno původem hebrejské.

pokračování na straně 6
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Pranostiky našich předků

KNIHOVNA

PRANOSTIKY – BŘEZEN

Knižní novinky na březen 2014
Pro ženy
Müllerová Lucie
Palmerová Diana
Něžné zkoušky
Potter Alexandra
Probst Jennifer
Roberts Nora
Řeháčková Věra
Řeháčková Věra
Simons Paullina
Steel Danielle
Urbaníková Eva
Váňová Magda
Weisberger Lauren

Březnové hvězdné pláni vládne v měsíci březnu planeta Neptun, tedy v lidské mytologii znamení RYBY (19.2. – 20.3.), tomuto znamení odpovídá živel voda. Jedná se
o vodu proměnnou, tedy vodu z tajícího ledu a sněhu,
v mlze, v potocích, v řekách a v oceánech. Březnové pranostiky našich předků jsou zaměřeny právě na tento živel.
w Březen bez vody – duben bez trávy.
w V březnu ze dvou puten vody, jedna lžíce bláta. V říjnu
z jedné lžíce vody – dvě putny bláta.
w Na svatého Řehoře led pluje do moře a čáp letí od moře.
w Na svatého Řehoře, hloupý sedlák, který neoře.
w V kožichu sij jařinu - v kožichu oziminu.
w Lépe od hada být uštknutu, než v březnu od slunce ohřátu.
w Jedna vlaštovka nedělá jaro.
w Labuť nese sníh na nose.
w Bujný květ – plný oul.
w Březen za kamna vlezem, duben ještě za kamny budem.
Vybráno a zpracováno podle knihy 3000 pranostik a knihy
2000 pranostik a pořekadel.
Jaroslav Hráský

My, sex a aférky
(Andělská láska / V zápalu vášně)
Co je nového, kotě?
Manželská smlouva
Krajina světla
Lázeňská známost
Pacientky
Letní zahrada
Světla Jihu
Měj mě rád
Past
Pomsta nosí Pradu

Romány pro ženy i muže
Prager Aleš
Mezi tím
Prager Aleš
Štika v rybníce, aneb, jak ukrást českou miliardu …
Detektivky a napětí
Börjlindovi Cilla & Rolf Skočný příliv
Chalupová Lenka
Utopená
Friis Agnete
Chlapec v kufru
Ransley Peter
Dítě moru
Moody Raymond A.
Paranormální svět.
Můj život věnovaný hledání života po životě
Kniha světově proslulého amerického lékaře je fascinující autobiografií, v níž autor vyprávěním o svém dětství, komplikovaném vztahu s otcem, o studiích a zájmu o posmrtný život a
slavné „zážitky blízké smrti“. S nebývalou otevřeností píše o
svých zdravotních problémech, které ho přivedly téměř k
sebevraždě, o svých nezdařených manželstvích
i o setkáních s mnoha známými osobnostmi.

pokračování ze strany 5

Původ jmen
11.3. má svátek Anděla, která je družná, smyslná a nejistá
a její jméno znamená „Posel boží (nebeský)“
13.3. je Růženky, je to jméno původem české znamená růže,
růžová, královna květin.
17.3. slaví Vlastimil a znamená milující vlast, vlastenec a je
to jméno původem slovanské.
19. 3. najdeme v kalendáři jedno z hodně častých mužských
jmen – Josef. Pepa, Pepík nebo Joska je kamarád dívek,
nerozhodný a bázlivý. Původ jména je hebrejský a překládá se:
„Bůh ti dá (dítě)“, „Bůh ti dá následovatele“, „Bůh ti přidá“.

Děkuji za spolupráci pracovnicím MěKnihovny Toužim
Lenka Hudečková

Prodám dveře vchodové plastové
a okna, bílé a zlatý dub.
Dále plechové dveře
do stávající zárubně a kompletní
oplocení - bránu, branku a pletivo.

28.3. málokdo z nás asi ví, že Soňa, jejíž jméno znamená vychytralá, málomluvná, křehká, je původem ruské a význam má
moudrá, moudrost nebo též zlatá.
31.3. Kvido. Může to být charismatický muž s živočišnými instinkty, také zkušený průvodce divokou krajinou nebo člověk
veselé povahy, příp. všechno dohromady.
Lenka Hudečková

Nové z neuskutečněné stavby.
Dopravu zajistím. Tel.: 777106709
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SKOKY

KULTURA

SKOKY – Hromniční poutˇ

Toužim v české literatuře?

V bazilice Navštívení Panny Marie v poutních Skocích
se uskutečnila v pořadí již třetí poutní mše svatá v letošním
roce, tedy k svátku Uvedení Páně do chrámu. Mši svatou celebroval rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka Ph.D.
Poutníky do Skoků neodradilo ani zimní počasí, zledovatělé
cesty zaváté sněhem, tedy ani mráz ani mlha zahalující cesty
i krajinu Skoků. Mše svaté, která se opět konala za doprovodu
chrámového sboru hudebníků a zpěváků, bylo přítomno téměř
30 poutníků. Takže vše tedy záleží na osobnostech.
Děkujeme chrámovému sboru a všem, kteří pro všechny
příchozí poutníky připravili poutní pohoštění.
Poděkování náleží rovněž těm, kteří se postarali o prohazování
sněhu a příjemné teplo v sakristii.
Jaroslav Hráský - poutník

Toužim jako místo děje v české próze? A k tomu ještě
v té starší? Téměř nemožné! Přesto se naše malé, zapomenuté městečko s německým obyvatelstvem, kde se
žádný, alespoň tedy známější, český spisovatel nenarodil ani
nežil, na konci 19. století stává hlavním dějištěm českého
románu.
Tím románem je dílo českého prozaika A. V. Šmilovského
Kmotr Rozumec.
Alois Vojtěch Šmilovský, rodným jménem Šmilauer, se narodil
24. ledna 1837 v Mladé Boleslavi a zemřel 20. června 1883
v Litomyšli. Studoval na nižším gymnáziu v M. Boleslavi (1847–
51) a akademickém gymnáziu v Praze (1851–55), zde se
setkal s básníkem a spisovatelem Vítězslavem Hálkem. Od
roku 1855 studoval na pražské univerzitě přírodní vědy, filosofii
a slavistiku. Po studiích, od roku 1860, působil na gymnáziu
v
Klatovech,
kde
vyučoval
matematiku,
češtinu
a přírodopis. Účastnil se aktivně společenského života, miloval
hudbu a zpěv, pořádal hudební a pěvecké akademie. V Klatovech se důvěrně spřátelil s nadšeným hudebníkem
L. E. Měchurou. Navštívil Německo, Švýcarsko a Itálii.
Od roku 1873 se stal profesorem na gymnáziu v Litomyšli, kde
se přátelil s Aloisem Jiráskem. V roce 1877 byl školním inspektorem pro litomyšlský a poličský okres.
Šmilovský byl současníkem májovců, ke kterým se zkraje svou
literární tvorbou ideově přikláněl, ale následně se
od nich zcela odklonil. Obracel se pouze do minulosti, nebotˇ
vše nové považoval za špatné. Děj jeho povídek odpovídá jeho
pohledu na život. Jeho dílo není sice považováno za významné,
ale je zajímavé svým jazykem a také použitím lidových úsloví a
přísloví, které sbíral.

PŘEDNÁŠKA

Přednáška o prevenci nádoru prsu

A jak se Šmilovský dostal ke své románové Toužimi? Tak
to nevíme, snad tudy projížděl, snad o ní někde slyšel či četl,
možná také v souvislosti s velkým požárem města v roce 1847
či 1872, který se objevuje i v románové Toužimi.

Dne 13. 2. 2014 se v Základní škole v Toužimi konala přednáška
pro veřejnost o prevenci nádorového onemocnění prsu. Sešly jsme
se v počtu asi 30 žen. Přednášku vedla Ing. Jitka Pálková, členka
a edukátorka ze sdružení Mamma Help Plzeň.
Ženy se dozvěděly čísla a fakta o výskytu a možnostech prevence
karcinomu prsu, co je to mamární screening, jaké jsou metody
a možnosti vyšetřování u lékaře, kdo vyšetřování hradí, jak se na
něj objednat, jaké diagnostické centrum si vybrat a proč, jak často
prohlídky absolvovat a jak se správně provádí vyšetřování. Poté si
mohly vyzkoušet samovyšetření na fantomovém modelu a zároveň
dostaly brožurky a letáčky k samovyšetření. V závěru byl prostor
pro jejich otázky.
Ženy, využijte svého práva na preventivní prohlídky a vyšetřujte si
svá prsa pravidelně! Před 2 lety jsem řešila toto onkologické
onemocnění a vím, jak je to hodně důležité.
Jarmila Matoušů, členka a edukátorka Mamma Help Plzeň

Kmotr Rozumec je nevelkým románem o ideálu dobra
a moudrosti, jehož nositelem je kmotr Rozumec - starosvětský,
lidový filozof z malého města Toužimi. Román vyšel poprvé v
roce 1872 v edici Matice lidu a později ještě
v dalších vydáních.
Knižní vydání románu se dnes obtížněji shání, ale díky digitalizaci
je
snadněji
dostupný
v
digitální
podobě
na internetu.
Jiří Schierl
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Sportovní úspěchy našich žáků
pokračují.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

EXKURZE DO ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.

V lednu 2014 se stala naše škola pořadatelem okrskového
kola v halovém fotbalu, do kterého se přihlásily čtyři základní
školy v okolí.
Hráči naší školy si vedli po celou dobu všech odehraných
zápasů výborně a tak bylo jasné, že obsadí první místo
a postoupí do dalšího kola soutěže.
Okresní finále v halovém fotbale se konalo 3.2.2014
v Karlových Varech, kde už byli soupeři značně
silnější a i technicky vyspělejší. V okresním finále mezi sebou
soupeřili žáci škol ZŠ Konečná K. Vary, ZŠ Nejdek, Gymnázium
Ostrov a naše ZŠ Toužim. Naši hráči zde odvedli pořádný kus
práce , neprohráli ani jeden zápas a tak si zaslouženě odvezli
palmu vítězství a zároveň i další postup do
krajského kola, které se koná 13. února 2014
ve Františkových Lázních. Společně s nimi postupuje
i družstvo Gymnázium Ostrov, které obsadilo druhé místo.
Velkou oporou v týmu byl J. Kalina, /nejproduktivnější hráč/,
L. Šulc, F. Burda, v bráně výborně chytal O. Vitner. Poděkování
patří ale všem žákům, kteří se zúčastnili soutěže a zároveň
i velice dobře reprezentovali naší školu: F. Haza /8.B/,
T. Moravec /8.A/, F. Burda /8.A/, L.Šulc /7.A/,
M. Osvald /9.B/, O. Vitner /9.A/.
ZŠ Toužim – J. Váňová, Mgr. P. Princl

Jistě si mnozí vzpomeneme, jak pro nás bývalo obtížné rozhodnout se, jakým směrem se naše kroky budou ubírat po
ukončení základní školy. Uvědomovali jsme si, že naše rozhodnutí nám výrazně ovlivní náš budoucí život. Protože se i dnešní
mladí lidé ocitají ve stejné situaci, tápají a hledají, kudy se

vydat, je skvělé, dostanou-li možnost podívat se,
o čem skutečná práce opravdu je, a jak to vypadá na různých
pracovištích. Příležitost prohlédnout si například provoz Škoda
Transportation, a.s. a vyslechnout si slova zkušeného
průvodce nedostane každý. Byli jsme proto moc rádi, když nám
v rámci projektu ´Škola pro život´ byla návštěva plzeňského
podniku
specializujícího
se
na
výrobu
tramvají
a vlaků umožněna. Žáci 8. ročníků, kteří se už nyní rozhodují,
na jakou školu či učiliště si v příštím roce podají přihlášku, ocenili tuto možnost a strávili koncem ledna příjemný čas
v prostorách továrny. Pro mnohé z nich bylo toto prostředí
neznámé a překvapující. Věříme, že exkurze byla pro všechny
zúčastněné přínosná a pomůže jim v jejich rozhodování.
ZŠ Toužim

Lyžařský výcvik žáků ZŠ Toužim –
únor 2014
Tak jako každý rok, tak i v letošním roce odjeli žáci 7. a 8. tříd
na lyžařský výcvik do Železné Rudy.
Do poslední chvíle jsme ale neměli jistotu, že odjedeme, protože sněhové podmínky na Šumavě byly katastrofální. Ale
nakonec jsme odjeli na týdenní pobyt v době od 2.2.-7.2.2014
a pod vedením manželů Princlových jsme se učili lyžařskému
umění.
Během pobytu se naučili všichni lyžovat, ti zdatnější jezdili
na snowbordech a tak nám týdenní pobyt v srdci Šumavy
uběhl jako voda. Jeden den jsme měli
změnu v denním režimu, zahráli jsme
si bowling, který někteří z nás hráli poprvé
v životě.
Velice se nám zde líbilo a rádi bychom
si výcvik zopakovali i v příštím školním roce.
Děkujeme vedení školy, že nám umožňuje
tyto sportovní aktivity, na které budeme
určitě dlouho vzpomínat a zároveň
si poděkování zaslouží i manželé Princlovi,
kteří s námi absolvují náš výcvikový pobyt
na horách.
ZŠ Toužim – N. Odehnalová /7.A/,
A. Matějková /8.B/ a všichni ostatní
účastníci lyžařského výcviku
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SOU TOUŽIM

DĚTSKÝ KARNEVAL

Sněhuláci pro Afriku
SOU Toužim se dne 29.1. 2014 zapojilo do celostátní charitativní akce Sněhuláci pro Afriku. Při nevlídném počasí, teplotě 4 st. C, vyzbrojeni lopatami a hrably a samozřejmě dobrou
náladou, se podařilo žákům postavit 7 úžasných sněhuláků,
mezi nimiž jednoznačné prvenství získala obří želva postavená
týmem automechaniků.
Všechny stavby zasloužily obdiv, vždytˇ
stavět z prašanu je úkol
nelehký. Do Afriky jsme
poslali kromě krásných
fotografií z celé akce
i výtěžek ve výši 1000,Kč.

Únor měsíc karnevalu, radosti a smíchu.
K tanci vyzval král i šašek pohádkovou vílu.
Dne 11.2.2014 propukl v toužimské sokolovně již tradiční
Dětský karneval.
V 16.00 odpoledne proběhlo oficiální zahájení a zábava se rozjela v plné parádě. Účast na letošním karnevale byla opravdu
hojná. Počet rejdících masek se pohyboval kolem 300. K vidění
byli spidermani, šašci, kovbojové, ninjové, čertíci, berušky,
mini kuchtíci, krásné princezny, nejrůznější zvířátka a celý fotbalový super tým

SOU má 2. místo v aranžérské
soutěži „NE“tradiční karafiát
Dne 29. ledna 2014 se trojice dívek z SOU Toužim - Míša
Boudová, Zdeňka Brussmannová a Aneta Ťoupalová –
zúčastnila každoroční vazačské soutěže v Plzni. Tématem
letošního ročníku bylo „Káva a čaj o páté, to je pro nás
posvátné.“ Každá z děvčat si musela poradit s následujícími
soutěžními úkoly: vyrobit v daném časovém limitu květinovou
dekoraci hrnečku na kávu, vyzdobit stůl pro 2 osoby a z
předloženého materiálu
p ř i p r a v i t
a naaranžovat nějaké
překvapení.
Anetě
Ťoupalové se podařilo
v konkurenci 18 dalších
děvčat získat krásné
2. místo. Blahopřejeme!

Celé akci předcházely, tak jako každý rok, velké přípravy.
Sháněli se peníze na nákup sladkostí dětem do balíčků, výzdobu sokolovny, na balónky a ceny do soutěží. Díky šikovnosti
a nápaditosti rodičů sokolovna zářila barevnou výzdobou, pod
kterou děti tančily a soutěžily v házení míčků, podlézání pod
roztočeným lanem a přetahování lanem.
Celým odpolednem provázel pan Pohoda se Soničkou
z divadla “Z bedny”. Díky moderátorům, rodičům našich dětí
a sponzorům proběhlo karnevalové rejdění v radosti
a dětském smíchu.
Sladké občerstvení, které nám
připravili v kuchyni MŠ bylo pro
maminky,
tatínky,
babičky,
dědečky i dětičky zaslouženou
odměnou.
Všichni doufáme, že se za rok opět
sejdeme a budeme si zase užívat
velkou legraci

Regionální
soutěž ve stolování – Domažlice
2014
Čtyřčlenné družstvo složené z žáků 2. a 3. ročníku obor kuchařčíšník ve složení Maruška Bokrová, Katka Vacková, Jana
Janoušková a Lucka Kupečková se dne 22.1.2014 zúčastnilo
5.
ročníku
Regionální
soutěže
ve
stolování
v Domažlicích. Tématem letošního ročníku bylo: Budoucnost
IT. Úkol zněl: v daném časovém limitu postavit a prostřít podle
gastronomických pravidel tabuli pro 6 osob. Porota hodnotila
vhodnost, založení a uspořádání inventáře, květinovou výzdobu
tabule, vystižení tématu i
vhodnost
nápojů
a
pokrmů v menu. Tabule v
kombinaci
šedé
a fialové reprezentovala
velmi důstojně naši školu.
Na stupně vítězů nám ale
pár bodů chybělo. I přesto
patří všem účastnicím,
paní mistrové Pavlíně Korunkové i paní Simoně
Málkové,
učitelce
odborných
předmětů,
velké poděkování.

Sponzoři: Město Toužim,
OZT a.s. Toužim, OK STS
a.s. Toužim, Hollandia
a.s. Toužim, David Kalina,
Autoservis Jiří Košler,
Hosnedlovi,
Manfred
Scherbaum, Zdeněk Jíša, Petr Ajšman ml., František
Čapek ml., Vera Gurmet, Roman Hanzlíček, Pedikúramanikúra
H.
Futrová,
P. Řeháková, Restaurace u Čápa
Hlavní pořadatel SRPDŠ při MŠ Sluníčko Toužim,
spolupořadatel město Toužim.
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DĚJINY SPOTŘEBIČŮ

DIVADLO

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických
spotřebičů. Když si doma uděláte jejich důkladnou inventuru,
možná budete výsledným číslem sami překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili.
A víte, odkdy se ten který spotřebič v domácnostech vůbec
používá?

ZÁRUKA TOUHY
aneb HOTEL U TŘÍ KOČEK
Silke Hassler
Cudná hořká komedie
Překlad: Michal Kotrouš, 2012
Úprava: Jaromír Břehový

Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes
má podle statistik alespoň jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález umělého zmrazování předvedl poprvé skotský lékař
a
chemik
William
Cullen
už
v
roce
1756
na univerzitě v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou
stroje. Není tedy divu, že se lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General Electric podle patentů francouzského
vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen něco kolem
stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc
místa: hlučný motor a kompresor se umistˇovaly do sklepa, zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve model
Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho prodalo
přes milion kusů. Koncem třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě se ledničky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech.

Tři postarší dámy - vdova, bývalá herečka a důchodkyně - trýzní
ve fitcentru své staré kosti a vzpomínají na doby, kdy jim jejich
těla přinášela radost. Společné mají jedno: láska a sex jsou
pro ně minulostí.
A protože nechtějí zaživa zemřít
v diskusích o nemocech při puštěné televizi, rozhodnou se
udělat ještě před svým odchodem ze světa něco
mimořádného: Společně založit seniorský nevěstinec
s dámami pokročilého věku jako zárukou vášně pro extravagantní zákazníky. Složitá příprava propriet a střet
s prvními zákazníky, to vše v hávu lidství a nadšení pro dobrodružství, je živnou půdou pro milou a zároveň provokativní
komedii, prolamující nejedno tabu.
Hraje soubor divadélka ŽLUTIČAN
v režii Jaromíra Břehového.
POSTAVY VE HŘE
Anka Molková, důchodkyně a vdova, 62 let
Trud Beková, herečka na odpočinku, 63 let
Klára Nováková, důchodkyně, 66 let
Ivka, dcera Kláry, 40 let
Anton Budař, úředník,
František, kalič, první host nevěstince

Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočkaly.
Používá je zhruba 15 % domácností. Hitem se staly díky světové
výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku získala v roce
1886 Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. Teprve poté,
co vymyslela, jak talíře a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak,
aby pevně držely i v silném proudu, umístila držáky na kruh. Ten
byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Voda pak na nádobí
padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích,
později v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek
let zamířily do domácností.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým
zákazníkům,že opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra hnědá
a Dominant– žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý
a bílý. Stáří : 15-20 týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze
našeho chovu !

Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě,
v jaké ji nejčastěji potkáte na českých zahradách. Tato rotační
sekačka s jedním nožem otáčejícím se kolem svislé osy se poprvé
objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat
kose, je ale mnohem staršího data. Patent na něj získal 31. srpna
1830 Edwin Beard Budding, strojník ze Stroudu v anglic-kém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil zařízení, kterým se v
textilních továrnách sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.

Prodej se uskuteční:
Ve středu 5. března 2014
Toužim - u vlak. nádraží – 16.15 hod
……………………………………………….
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek
cena 20 - 30 Kč/ks
Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00hod

Elektrowin

tel. 601576270,606550204,728605840
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Celá Evropa čte dětem - /...a co my?.../ - /nejen/ březen je měsícem knih!
/J.Štolfa/
Cit.: „ ...Za současné neutěšené situace, kdy každému pátému žáku v EU chybí dostatečně rozvinutá dovednost čtení, je
právě hlasité předčítání stěžejním přístupem motivace ke čtení....
Evropská komise taktéž vyzdvihuje důležitost kvalitních čtenářských dovedností nejen pro naše nejmenší, ale i pro uplatnění
dospívajících a dospělých na trhu práce.... Zahájila jsem ... kampaň „Evropa miluje čtení“. Jejím úkolem je apelovat na
tento problém, motivovat děti, mládež i dospělé k soustavnému čtení....“
Androulla Vassiliou
Evropská komisařka pro vzdělávání,
kulturu, mnohojazyčnost a mládež
Součástí této celoevropské čtenářské kampaně – a toho máme velkou radost! - je také projekt s názvem „Celé Česko čte
dětem“. Kdy jindy jej připomenout, když ne v březnu...!
Psychologové nám tvrdí, že současná mladá a nejmladší generace má stále vzrůstající problémy s vyjadřováním:
logopedické vady výslovnosti
nízká úroveň jazykového vyjadřování
slabá slovní zásoba
vysoká závislost na pasivní konzumaci obrázků bez jakéhokoliv textu – od televize, přes komixy až k počítačové
virtuální realitě.
S oficiálním logem celé kampaně, jehož autorkou je výtvarnice paní E. Srncová, se můžete
setkat především na stránkách www.celeceskoctedetem.cz. Tvářemi a garanty celonárodních aktivit propagujících hlasité čtení i rozvoj
čtenářských dovedností jsou např. Vojta Dyk,
Zdeněk Svěrák, Michal Viewegh, Vojta Kotek,
patřil k nim i pan prezident Václav Havel s
manželkou a další osobnosti – www.ctenipomaha.cz – tento projekt je navíc spojen s
možností pomoci handicapovaným dětem.

Toužimské infocentrum zařazovalo do svých aktivit pravidelné podvečery s četbou. Čas od
času se chce vrátit ke knihám a dát možnost
„knihomolům“ a milovníkům tištěného slova,
aby sdíleli své dojmy z četby, aby se setkávali
nad oblíbenými knihami oblíbených autorů, eventuálně aby se mohli setkat s autory samotnými, či s některým známým
interpretem.
Pokud máte, vážený čtenáři, vážená čtenářko, dojem, že Vás tato myšlenka oslovila, pak si Vás dovolím pozvat na první
setkání Klubu/?/ 28. března v 19:00 do infocentra. Chceme si připomenout kulaté výročí narození našeho
největšího „pábitele“ - a dovolím si ještě víc: přivedˇte mladé...
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TECHNICKÁ SLUŽBA MĚSTA TOUŽIM

Odvoz odpadu v roce 2014
Místo: Prachomety, Dobrá Voda, Nový Dvůr, Kosmová,
Třebouň, Bezděkov, Nežichov, Branišov, Bezděkov, Kojšovice
Počet odvozů: 1x za měsíc – týden:
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
pondělí
2x za měsíc – týden:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,
39,41,43,45,47,49,51,1/2015
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,
25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52,1/2015
Místo: Toužim – Plzeňská, Za rybníkem, Náměstí Jiřího z
Poděbrad, Pivovarská, Radniční, Družstevní, Tepelská,
Janova
Počet odvozů: 1x za měsíc – týden:
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
úterý
2x za měsíc – týden:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,
39,41,43,45,47,49,51,1/2015
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě – týden:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23
25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52,1/2015
Místo: Luhov,Polikno, Komárov, Smilov, Radyně, Toužim –
Školní, Žlutická, Farní, Vodní, Pod Brankou, Plzeňská,
Náměstí Jiřího z Poděbrad
Počet odvozů: 1x za měsíc – týden:
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
středa
2x za měsíc – týden:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,
39,41,43,45,47,49,51,1/2015
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě – týden:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23
25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52,1/2015
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