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

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
naposledy jsme se sešli ve volebních místnostech vloni
na konci října při volbách do Poslanecké sněmovny ČR.
Po sedmi měsících se voliči vrátí za plentu znovu. Ve dnech
23. a 24. května se budou volit zástupci do Evropského
parlamentu. Probíhat budou tak, jak jsme zvyklí, tedy
23. května
v pátek se bude hlasovat od 14.00
do 22.00 hodin a 24. května v sobotu od 8.00
do 14.00 hodin. Ve volební místnosti se tradičně změní
družina a sborovna základní školy.
Kateřina Kolářová

Toužimská Mateřinka 2014
Dne 25.3.2014 se uskutečnil v toužimské Sokolovně
již 19.ročník „Mateřinky“, celostátního festivalu Mateřských
škol. MŠ Sluníčko pořádala oblastní kolo celostátního festivalu
MŠ již po deváté.
Jde o tradiční regionální přehlídku malých recitátorů, zpěváků,
tanečníků a herců, kteří se přišli předvést a pochlubit tím,
co pod vedením kreativních paní učitelek nacvičili. A stálo
to za to!!! MŠ Sluníčko, Toužim, předvedla dvě působivá taneční
vystoupení. Nejprve se z kornoutů vysypaly duhové bonbóny,
které na pódiu začátek „Mateřinky“ parádně rozjely. K vidění
byly například kouzelné panenky, které k nám přitančily z MŠ
Paprsek, Karlovy Vary, hastrmánci z MŠ Barevný klíček, Sokolov,
se kterými připlavaly mimo jiné i rybičky z MŠ Žlutice.
pokračování na straně 5.
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TOUŽIMSKÁ MLÁDEŽNICKÁ DECHOVKA

Toužimská dechovka oslavila
20. výročí vzniku
Tradiční soubor toužimské základní umělecké školy – dechový
orchestr – oslavil 12. dubna velkým koncertem v sokolovně kulaté výročí. Oslavu dvaceti let od založení uvedl ředitel ZUŠ Jiří
Ullmann. Doslova přeplněný sál uchvátila hned první skladba.
Orchestr zahrál na úvod svého vystoupení melodii písně
Gagarin, kterou speciálně pro tuto příležitost otextoval bývalý
ředitel a učitel zdejší základní školy Jiří Štolfa.
Některé další písně doprovodily svým vystoupením žlutické
mažoretky a ke konci komponovaného večera ozvláštnily píseň
Dělání od Jaroslava Uhlíře děti z mateřské školy Domeček.
Velké poděkování za úžasný výkon kapely patří kapelníkovi
Karelu Musilovi, který dechovku vede od jejího založení. Programem posluchače tradičně provázel Míra Dědek Zábranský,
který si některé skladby zazpíval společně s Ludvou Mollnárem, Vojtou Drahokoupilem, Karolínou Holasovou a Evou
Radovou.
Výroční koncert přilákal na dvě stovky diváků, na některé
už nezbyly ani židle a tak část nadšeného publika postávala,
kde se dalo. Na samém závěru poděkoval Karel Musil za práci
všem „svým“ dětem a došlo i na pozvánku na příští setkání.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Z jednání zastupitelstva

Z jednání Rady města Toužim

Zastupitelstvo projednalo návrh rady na uzavření smluv
na poskytnutí dotací v roce 2014 spolkům a sdružením:
TJ Sokol Toužim
Přátelé toužimské mládežnické dechovky
Vymetˇ půdu, postav hřiště, o.s., Toužim
Středisko pro ranou péči, o.p.s., Plzeň
Svaz postižených civilizačními chorobami
ČR – ZO Toužim
Kontakt bB, středisko Karlovy Vary, o.s.
Jezdecký klub Toužim
Aeroklub Toužim – letiště Přílezy
Sdružení linky bezpečí
Pomoc v nouzi, o.p.s., Sokolov
SDH Toužim
SK Toužim

a)
Rada schválila nákup nového vozidla Avia Dl20L
s hákovým nosičem kontejnerů pro TSM Toužim, jako náhradu
za staré a poškozené vozidlo.
b)
Rada schválila uzavření Mateřské školy Toužim
v době hlavních prázdnin od 14. července do 15. srpna 2014.
c)
Rada schválila nájem malého sálu infocentra na jeden
den v týdnu, sdružení Fokus Mladá Boleslav – středisko
Karlovy Vary, které poskytuje služby osobám s chronickým
duševním onemocněním.
d)
Rada schválila poskytnutí finančního daru
p. Mgr. Vladislavu Ulrychovi, bývalému učiteli Základní školy
Toužim, jako jednomu z vybraných pedagogů škol a školských
zařízení působících v Karlovarském kraji, kterému bylo předáno
ocenění za jeho dlouholetou záslužnou práci s dětmi a mládeží
v oblasti školství.

35.000,-20.000,-15.000,-12.000,--

Kč
Kč
Kč
Kč

10.000,-9.000,-5.000,-5.000,-2.100,-2.000,-66.000,-55.000,--

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Zastupitelstvo projednalo využití finanční podpory z Programu
regenerace městských památkových zón v roce 2014.
Pro letošní rok z něho město Toužim získalo částku 650 tis.
Kč. V podané žádosti do programu město uvedlo pokračování
v opravě místního kostela a pokračování v opravě střešní
konstrukce Horního hradu v areálu zámku. Na tuto akci bylo
souběžně požádáno o příspěvek z rozpočtu Karlovarského
kraje a to z důvodu, že tyto dvě dotace lze souběžně použít
na jednu akci. Výši příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje
budeme znát po 17. březnu.

e)
Rada projednala návrh na doplnění Obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku ze psů, a to článku 5 – osvobození od poplatku. Záměrem je osvobodit na určitou dobu
od poplatku držitele psa, který se prokazatelně ujme psa z
útulku pro opuštěná zvířata nebo psa nalezeného
či odchyceného na území města Toužim. Změna Obecně závazné vyhlášky bude projednána na příštím zasedání
zastupitelstva.

Rada tato fakta projednala a navrhuje použít podporu
z Programu regenerace městský památkových zón ve výši
50 tis. Kč a podíl 10 tis. Kč z rozpočtu města na pokračování
opravy kostela Narození Panny Marie v Toužimi.

f)
Rada schválila bezúplatný převod nepotřebného
dýchacího přístroje SATURN pro potřebu jednotky SDH
Verušičky.

Při jednání s farností byla dohodnuta tato výše prostředků
z důvodu nedostatku finančních prostředků farnosti. Částku ve
výši 600 tis. Kč se spoluúčastí na financování ve výši
620 tis. Kč z rozpočtu města použít na další etapu opravy
střešní konstrukce Horního hradu v areálu zámku.

g)
Rada vzala na vědomí poděkování přednosty Újezdního úřadu vojenského újezdu Hradiště jednotce sboru dobrovolných hasičů města Toužim, která dne 11.04.2014
zasahovala u požáru ve vojenském újezdu Hradiště. Jednalo
se o rozsáhlý požár travního a lesního porostu způsobený při
vojenském cvičení.
Za MěÚ Toužim Ing. Jan Šimonovský

Na opravu fasády kostela Narození Panny Marie v Toužimi bude
použito z Programu regenerace MPZ částku 50 tis. Kč
s příspěvkem města Toužim ve výši 10 tis. Kč.
Na opravu střešní konstrukce Horního hradu v areálu zámku v
Toužimi bude použito z Programu regenerace MPZ částku 600
tis. Kč se spoluúčastí města Toužim ve výši 620 tis. Kč.
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KULTURA

pá 23.5. 20.00 hod. WALDA GANG & KOMUNÁL host:
KOBLÍŽCI
Společný koncert Walda Gang a Komunálu! V rámci akce, která
probíhá pod lakonickým názvem "Line up tour 2014". Přátelé,
kamarádi, je to tady! Vstupné 250,- Kč.
Sokolovna
čt 29.5. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Náramek.
Infocentrum
čt 29.5. 17.00 hod.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání s hudbou. Anna Volínová a Václav Žákovec.
Sokolovna
pá 30.5. 9.00 hod. DĚTSKÝ DEN – ZŠ a MŠ
Dopoledne plné soutěží, překvapení a odměn pro děti
ze základních a mateřských škol, jakož i dětiček a maminek
na mateřské dovolené, které srdečně zveme. Připravují žáci
9. tříd ZŠ a Infocentrum Toužim. SRAZ U GARÁŽÍ.
Podzámecká stezka
so 31.5. 10.00 hod. DEN DĚTÍ
Z pohádky do pohádky aneb KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ... Vystoupení dětského aerobiku Toužim. Losování z účastníků pohádkové cesty. Pro velký úspěch opět BUBENICKÁ SHOW.
Pivovar za Restaurací u Čápa

PROGRAM NA KVĚTEN 2014
VÝSTAVA – OBRAZY
Libor Šilhavý z Ostrova nad Ohří.
Neobvyklá výstava originálních obrazů západočeského malíře.
Infocentrum
pá 2.5. 20.00 hod. TOMÁŠ ORTEL
Akusticky v Toužimi podruhé. Vstupné 150,- Kč. Sokolovna
so 3.5. 11.30 hod. OSLAVY OSVOBOZENÍ
CONVOY OF LIBERTY 2014. Originální americká bojová technika z II. světové války. Vozidla Jeep, Dodge, GMC, stejně jako
výstroj a výzbroj vojáků formou Living History, na vás dýchne
čas květnových dnů v roce 1945. Dechový orchestr ZUŠ
Toužim pod taktovkou Karla Musila.
Náměstí J. z Poděbrad
po 5 .5. 20.00 hod. KOMICI s.r.o.
Ti nejlepší komici z pořadu Na stojáka. Ruda z Ostravy, Miloš
Knor a Tomáš Matonoha. Vstupné 220,- Kč.
Sokolovna
pá 9.5. 18.00 hod. KINOKAVÁRNA – ŘÍKEJTE MI KUČU
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. Vstup zdarma.
Infocentrum
čt 15.5. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Obrázek.
Infocentrum
so 17.5. 8.30 hod.
VÝLET ZA HUMNA
– MARIÁNSKÁ TÝNICE - PLASY
Další celodenní výlet, tentokrát na severní Plzeňsko. Cisterciácký klášter Plasy, poutní místo Mariánská Týnice
a zřícenina hradu Krakovec. Doprava 30,-Kč. Vstupy cca 150,Kč (slevy pro seniory, ZTP, KČT a děti). Nutná závazná objednávka v Infocentru Toužim.
Nám. J. z Poděbrad
so 17.5. 20.00 hod. ELECTRO PROGRESSIVE PARTY IV.
Již čtvrtá Electro Progressive Party v toužimské Sokolovně
přivítá hvězdnou českou Djanes, DJane Mejsi, vlastním
jménem Hanka Mejstříková, pochází ze Sokolova a patří mezi
mladé talentované DJanes a producentky, které se svým progresivním stylem šplhají na horní příčky mezi českými ladies
„za pultem“. Vstup zdarma.
Sokolovna
st 21.5. 18.00 hod. HLEDÁNÍ – DOTEKY PŘÍRODY
Neformální setkávání lidí, hledajících smysl života. Přírodní
lékárna, chůze naboso, návrat k přírodě aneb odkud jsme
vzešli… s Ing. Vlastimilem Šindelářem, zahradním poradcem
a milovníkem přírody.
Infocentrum
čt 22.5. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Jarní svícen.
Infocentrum
čt 22.5. 16.30 hod. DÁMSKÝ KLUB
Rukodělné práce v ženském kruhu.
Infocentrum
pá 23.5. 18.00 hod. NOC KOSTELŮ
– SV. BLAŽEJ BRANIŠOV
Setkání u kostela sv. Blažej u Branišova. Pečení vuřtů, výstava
„KŘÍŽKY NA ŽLUTICKU“, možnost přenocování pod širým
nebem.
Branišov

Hledání smyslu života v čaji

Cyklus Hledání v dubnu oživil ašský rodák Zdeněk Nepustil
se svou neobyčejnou degustací čajů. Prostřednictvím komentované ochutnávky 10 čajů různých barev i původů seznámil
účastníky akce s vůněmi i chutí Číny, Japonska, Thajska, Taiwanu či Rwandy. Součástí degustace byla také ukázka unikátních thajských bylin.
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23. 5. je v kalendáři hojně používané jméno Vladimír
a znamená vládce míru; vládce světa; velký vládce a je to
jméno původem slovanské. Vykládá se jako „vládce míru”,
také „mocný” nebo „vládce světa” („mír” se
ze staroslovanštiny překládá jako „svět”, potažmo „svět v
míru”). Některé prameny uvádějí, že jméno se mezi Slovany
začalo užívat zvláště poté, co Vikingové ovládli ruské kmeny.
Má tedy jít o obdobu jména Valdemar s významem „velký
vládce” (druhá část jména by pocházela ze starogermánského
„mér” − „silný”).
28. května slaví Vilém, což znamená helmicí (ochranou) je má
vůle. Mužské křestní jméno Vilém má germánský původ.
Vzniklo ze staroněmeckého jména Willahelm, které se vyvinulo
ze slov „willo” („vůle”) a „helm” („přilba”). Jméno Vilém se tak
překládá jako „mou záštitou je má vůle”, také „člověk pevné
vůle”.
31.5. poslední květnový den svátek slaví Kamila – její jméno
znamená urozená mladá obětní služebnice, chrámová služka.
Kamila je ženské křestní jméno s latinským původem, vzniklé
ze slova camilla, jehož význam je osoba se vznešeným
původem, která je vhodná pro kněžskou službu. Kamila má
svůj mužský jmenný protějšek ve jméně Kamil.
Lenka Hudečková
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4. května slaví Květoslav, jehož jméno znamená slavící květy;
květinový kvetoucí. Mužské křestní jméno Květoslav vzniklo
jako slovanská varianta původně latinského jména Florián, Florianus. Z latiny se pak překládá jako „kvetoucí“, „květinový“
nebo také „květy oslavující“ či „květy oslavovaný“.
6. května najdeme v kalendáři jméno Radoslav, které nosí
3 127 obyvatel české republiky. Mužské křestní jméno Radoslav má slovanský původ. Vyvinulo se ze slovanských slov
„raděti” („starat se”) a „sláva”. Novodobější výklad pracuje i
se slovem „radovat se”. Jméno Radoslav se tak
vykládá jako „starající se”, „starající se o slávu”, také „slavící
radost”, „radostný”.
10. května slaví Blažena, jejíž jméno znamená blažená.
Blažena je ženským křestním jménem, které se vyvinulo
z latiny. Ve svém významu skutečně znamená „blažená“.
Pochází z latinského slova „beatus“, které se překládá jako
štˇastná, blažená“ nebo „člověk, který přináší radost“. Stejný
význam je přisuzován i latinské verzi jména Beata nebo Beatrix.
16.5. má svátek Přemysl, což znamená - kdo vše dobře
promýšlí, vynikající mysli… Mužské křestní jméno Přemysl má
slovanský původ. Jde o původně rodové jméno nejstaršího
českého panovnického rodu − Přemyslovců. Jméno se vykládá
jako „přemýšlející”, „promýšlející své skutky” nebo „muž dobré
mysli”.
22. května najdeme jméno Emil a znamená horlivý, pracovitý.
Mužské křestní jméno Emil je původem z latiny. Bylo odvozeno
z římského rodu Aemilus, tedy se dá přeložit jako
„z rodu Aemilů“. Toto jméno vzniklo ze slova „aemilianus“,
které se z latiny překládá jako „pracovitý“, „horlivý“ nebo
„soutěživý“.

Toužimská Mateřinka 2014
pokračování ze strany 1.
Přesvědčivý výkon na Mateřince předvedli také úžasní trpaslíci
z MŠ Domeček v Toužimi.
Celou přehlídku zakončili energií sálající country tanečníci
a tanečnice ze třídy Včeliček z MŠ Sluníčko, Toužim. Celkem
se zúčastnilo 11 Mateřských škol a k vidění bylo 13 originálních vystoupení.
Diváci všechny odvážné a šikovné děti, které vystoupily „na
prknech, co znamenají svět”, odměnili bouřlivým potleskem
a obdivem. Každý odvážlivec dostal zaslouženou odměnu.
Dětem při předávání tašek s překvapením zářily oči radostí
a štěstím.
Za krásné odpoledne patří obrovský dík také panu Šimonu
Pečenkovi, skvělému moderátorovi a zpěvákovi, který nás
celým odpolednem provázel.
Jsme rádi, že se vše vydařilo a proto děkujeme také
sponzorům – Městu Toužim, OK STS Toužim, a.s., OZT, a.s.,
Jednotě COOP Toužim, panu Bc. Robertu Hrůzovi – KASIA vera,
s.r.o., panu Petru Ajšmanovi – IDS-GASTRO, s.r.o.
a Zahradě Teplá a p. Kamile Šindelářové za nádherou výzdobu
a květiny.
Držte společně s námi naším dětem palce, atˇ se dostanou
mezi nejlepší soubory, které vybere porota z Nadačního fondu
„Mateřinky“ podle videozáznamu do celostátního finále
v Nymburku. Děti mohou být vybrány také panem Šimonem
Pečenkou a jeho týmem do televize.
Bc. Lucie Dvořáková
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Pranostiky našich předků

KNIHOVNA

PRANOSTIKY – KVĚTEN

Knižní novinky na květen 2014
Pro ženy

A máme tu zase máj. Měsíc máj je lásky čas a také měsíc, kdy
omamná vůně jarního kvítí, sluncem prohřátých strání
i vůně pryskyřic ze sluncem zalitých lesů, umocňovaná zpěvem
jarního ptactva, nemůže nechat v klidu žádné srdce tuláka,
trampa a milovníka okolní krásné přírody a musí
se tedy vydat na jarní výlet do lesů, luk a strání. Měsíc květen
má jako jediný ze všech měsíců v roce dvě pojmenování, starší
z latinského slova maius, tedy máj a mladšího květen, podle
kvetoucí jarní přírody. Není proto divu, že květnové
pranostiky se hemží moudry spojenými s cechem včelařů.
w Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí,
červnové rojení nestojí za zvonění.
w Bujný květ, plný oul.
w Májový roj stojí za plnou fůru sena,
červnový roj ceny nemá.
w Prší-li na 1. máje, úroda píce malá je.
w Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
w Svatý Florián (4. 5.) si může ještě nasadit sněhový
klobouk.
w
Déštˇ svatého Floriána, je ohňová rána.
w Je-li o dni svatého Floriána velký vítr,
bude toho roku mnoho ohňů.
w Déštˇ svatého Mamerta (11. 5.) přináší soužení,
nebotˇ v něm nic dobrého není.
w Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví muži jak se patří.
w Do Serváce (13. 5.) není léta, po Serváci s mrazy veta.
w Svatá Žofie (15. 5.) políčka zalije.

Jakoubková Alena
Jakoubková Alena
Molcarová Václava
Petráková Monika
Petráková Monika
Prokšová Jitka
Vítovcová Ludmila
Vítovcová Ludmila
Pro muže
Abbott Jeff
Black Tony
Hayman James
Pro děti
Mueller Dagmar
Brož Oldřich
Zajímavosti
Rohál Robert
Štekl Jiří
Detektivky
Chaloupka Otakar
Rottová Inna
Rottová Inna
Kuťák Jaroslav

Dobrý manžel, který nemlsá
Poslední tango s Carmen
Bratři sestry a jiná neštěstí
Jemnolásky
Milovánky
Past na duši
Já a tropy
Já a safari
Mrtví neznají klid
Pravda krvácí
Řez
Zuzka a poníci
Alík a jezevec
Jiřina Bohdalová
333 výletů po rozhlednách Čech,
Moravy a Slezska
Příliš silné pokušení
Krásná netýkavka
Případ zeleného hadru
Vražda na vrších

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové z Městské knihovny
Toužim
Lenka Hudečková

Vybráno a zpracováno podle publikací 3000 pranostik
a pořekadel a knihy 2000 pranostik.
Jaroslav Hráský

INFORMACE PRO PEJSKAŘE

Očkování psů proti vzteklině

Svatý Florián je považován
za patrona profesí, které souvisejí
s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků,
hrnčířů či pekařů. V ikonografii
je představován obvykle v oblečení
římského důstojníka s nádobou na
hašení, případně přímo hasící požár.
Jeho kult byl značně rozšířen
i v českých zemích a jeho sochy
se budovaly na ochranu proti požáru.

Vážení občané,
během měsíce června bude probíhat v jednotlivých obcích* regionu Toužimska očkování psů proti vzteklině MVDr. Karlem
Soběslavským. Cena za vakcínu činí 150,- Kč, kombinace
350,- Kč s možností zakoupení antiparazitických přípravků
pro své pejsky.
První očkování proti vzteklině se provádí u štěňat v šesti
měsících věku. Přeočkování se provádí v jednom roce života
psa a poté pravidelně každý rok. Využijte proto možnosti
nechat si naočkovat psa přímo v obci a neřešit tím dopravu
k veterináři. Přesný termín bude zveřejněn na internetových
stránkách města Toužim, službou sms a v případě souladu termínu výtisku i v Toužimských novinách. Očkovací průkazy
s sebou.
K.Michalová – OŽP

Sv. Žofie (z řeckého Sofia,
což znamená „Moudrost“) zemřela
mučednickou smrtí v Římě
při poslední vlně pronásledování
– za císaře Diokleciána roku 305.
Legendy dodávají, že spolu
s ní zemřely její dcery jménem
Fides, Spes a Caritas
– tedy Víra, Naděje a Láska.

* Kojšovice, Radyně, Komárov, Kosmová, Prachomety, Dobrá Voda,
Třebouň, Políkno
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Jarní srdíčkové dny

Velikonoce v Breitenbrunnu

Pro občanské sdružení Život dětem pomohli žáci 9. tříd prodejem reflexních čtyřlístků v posledním březnovém týdnu
v prostorách naší školy. Žákyním se podařilo vybrat mezi
spolužáky, pedagogy a ostatními zaměstnanci velmi vysokou
částku ve výši 2 770,- Kč, která byla složena na účet
občanského sdružení u České spořitelny v Toužimi. Výtěžek
sbírky se použije na nákup rehabilitačních a zdravotních
pomůcek, invalidních vozíčků, speciální výživy, ozdravných
pobytů atd. 0bčanské sdružení pomáhá vážně nemocným
dětem v celé České republice a jeho pomoc již byla realizována
v celkové výši 127 484 078 korun.
Poděkování za pomoc při organizování sbírky si zaslouží
členové školního parlamentu ve složení: Matoušková K./9.A/,
Málková S. /9.A/, Matejková M. /9.A/, Palicsková K. /9.A./.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří přispěli finančním obnosem na nemocné a handicapované děti.
ZŠ Toužim – J. Váňová

Dlouholetá spolupráce mezi toužimskou školou a školou
J. W. Goetheho v Breitenbrunnu získala opět praktickou
podobu. V předvelikonočním týdnu se žáci 5. a 6. tříd z obou
škol zúčastnili jednodenního praktického velikonočního projektu. Po slavnostním přivítání paní ředitelkou místní školy
si děti připravily krátký kulturní program, který se skládal
z tance, hudby, hry na zobcovou flétnu, ale i tanečního vystoupení dívčí skupiny.
V průběhu celého dopoledne si děti vyráběly velikonoční
košíčky, vyškrabovaly obrázky a barvily si vajíčka různými
olejovými barvami, které si na závěr podle vlastní fantazie ozdobily různými přízdobami. Celé dopoledne proběhlo
v přátelském ovzduší, české děti pomalu navazovaly bližší kontakty pomocí základních slovíček, ale i gest a mimiky. Škoda

jen, že to vše tak rychle uteklo. Celý česko – německý projekt
zaštítil Deutscher Kinderschutzbund, výtvarnou část připravila
ve spolupráci s ostatními vyučujícími p. Roswitha Gottinger,
která si zaslouží poděkování za její dlouholetou činnost v této
organizaci a vzájemnou spolupráci s toužim-skou základní
školou.
Za poskytnutí upomínkových předmětů pro německé děti
děkujeme i vedení města Toužim, které nám věnovalo několik
desítek suvenýrů se znakem města Toužim.
Celý projekt se našim dětem moc líbil a už nyní se těší
na další aktivity, které jsou pro ně připraveny a naplánovány
v průběhu celého školního roku. ZŠ Toužim –J. Váňová, Mgr. H. Dornicová
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TURISTIKA

DOŠLO DO REDAKCE

Jarní toulání V Ráji - Tip na výlet.

Výlet za humna - Davidova Stezka

Jarní toulání V Ráji, aneb Tepelská krajina známá i neznámá.
Dnešní toulání krajinou spojenou sítí lesních a polních cest,
začínáme poněkud jinak, tedy na rozcestí šedivých polních cest,
vedoucích z Tepelského kláštera premonstrátů do srdce Vidžínského újezdu, který postoupil král Václav I. již kolem roku 1233,
své matce Konstancii. Ještě v době budování socialistického
zemědělství byla celá krajina propojena celou sítí polních a lesních
cest, některé zaniklé polní cesty zůstávají jen ve vzpomínkách
pamětníků. Některé obce regionu byly přirozenou křižovatkou polních a lesních cest. Zaniklá vesnička Dřevohryzy, ležící na Telecím
potoce, byla rovněž takovou přirozenou křižovatkou cest. V této
obci
se
narodil
8.
prosince
1757
v zemědělské usedlosti č. 1 Martin David, který byl šestým
dítětem poddaného sedláka Martina Davida. Vesnička Dřevohryzy
patřila
Tepelskému
premonstrátskému
klášteru.
V letošním roce uplyne od narození A. M. Davida, významného
učence, astronoma, matematika, kartografa a také člena premonstrátského řádu již 257 let. Ves Dřevohryzy patřila
k farnosti Vidžín, kde také byl Martin David v kostele svatého
Jakuba pokřtěn a na místní faře získal i základní průpravu
na cestu vědce a člena premonstrátského řádu (OPraem). Dnešní
putování začíná na rozcestí polních cest až za hradbou klášterního
parku a za mostkem přes Ovčí potok, kde odbočíme vpravo a vydáme se proti proudu tohoto potůčku do lesních zákoutí V Ráji.
Zpevněná
lesní
cesta
vedoucí
lesním
úsekem
V Ráji a pokračující dále směrem k Dřevohryzskému lesu
je spojnicí s I. i II. etapou naučné poutní stezky A. M. Davida.
I. etapa stezky vede po silnici do zaniklé obce Dřevohryzy (Zeberhish), II. etapa vede po silnici č. 2107 z obce Vidžín
k Ovčímu Dvoru a dále po silnici č. 2010 vpravo
do Tepelského kláštera premonstrátů.

Dne 12. 4. 2014 jsme se zúčastnili výletu za humna na Davidovu stezku. Nejdříve jsme si prohlédli Klášter premonstrátů v
Teplé, poté jsme pokračovali do Vidžína, kde jsme absolvovali
prohlídku kostela. Byla také připravena chutná a zdravá
svačinka a káva. Pan Jiří Schierl nám přednášel o A. M. Davidovi, který se narodil v zaniklé vesničce Dřevohryzy. Poté jsme
se
přesunuli
do
kláštera
trapistů
v Novém Dvoře a pak domů. Výlet se všem líbil a těšíme se na
další.

Výroční koncert mládežnické dechovky
Dne 12. 4. 2014 jsme se zúčastnili koncertu k 20. výročí založení mládežnické dechovky. Koncert byl velmi podařený, moc
se nám všem líbil a zpěv dětiček z MŠ Domeček byl velmi dojemný. Zpívali nám Miroslav Zábranský, Eva Radová, Vojtěch
Drahokoupil, Lucie Kissová, Ludvík Molnár a Karolína Holasová. Přejeme všem účinkujícím muzikantům v kapele hodně
úspěchů v další činnosti a děkujeme za krásný zážitek.
Zapsala čtenářka TN Procházková D.

Chválím Toužim
Jak tak si denně chodím přes město, musím pochválit naše
krásné náměstí. Atˇ si říká kdo chce, co chce, mně se prostě
líbí. Hodně prokouklo a stromy už krásně pučí, travička se zelená, jsem na naše náměstí hrdá! A ráda sem vodím návštěvy,
které k nám do Toužimi zavítají.
Dále se mi moc líbí jak se město (nebo Technické služby
města) hezky starají o naši zeleň. Když pomineme výřez
stromů, který třeba nebyl zrovna nejnutnější, tak ale máme
nové stromky, u nich pěkně upravenou kůru, posekané trávníky
nejen před úřadem, ale i na sídlišti. Za to patří městu velká
pochvala.
Také naši milí čápi mají hezčí obydlí, tím myslím budovu pivovaru, která krásně prokoukla.
Za poslední dva tři roky si myslím, že máme hodně zvelebené
město a jsem tu moc ráda. Jsem ráda, že se něco děje,
opravuje a máme tím město Toužim krásnější.

Fotodokumentace autora pochází z letošního Výletu za humna
po stopách A. M. Davida, který se uskutečnil 12. 4. 2014,
organizačně zajištˇovaného Infocentrem Toužim, spolkem Pod
střechou a místní akční skupinou Náš region.
Jaroslav Hráský

Lenihud

9

10

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXIII. číslo 4/2014

SKOKY

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Velikonoce v poutních Skocích

Jaro je v plném proudu, můžeme se
jít klouzat!

Velikonoce v poutních Skocích v letošním roce jistě překonaly
i ty nejodvážnější sny příznivců této krásné krajiny nad řekou
Střelou, tolikrát prošlapanou desetitisíci poutníky putujícími touto
krajinou, hledajících klid a duševní pohodu a pozitivní energii tohoto zvláštního místa daleko od lidských příbytků, tedy místa,
které spíše spojuje, než rozděluje. A tak to v lidském společenství
přece má být.

Tři měsíce od benefičního koncertu, které pořádal spolek
Vymetˇ půdu, postav hřiště, jsme čekali na příhodné počasí,
abychom mohli dostát svému slovu. Minulý víkend se na nás
matka příroda usmála a další naplánovaná atrakce
je připravena dělat dětem radost. Na hřišti u Sokolovny
od soboty přibyla žlutá skluzavka. Její nosnost je sice 110
kilogramů, ale vězte, že je úzká akorát na dětské rozměry.
A bez koho by se klouzačku nepodařilo umístit? Samozřejmě
bez vás, kteří jste si zakoupili vstupenku na koncert, bez
muzikantů, kteří dali celé akci duši, bez města, které nám umí
neobyčejně vyjít vstříc a bez zkušeného truhláře Romana
Veselovského, který skluzavku vyrobil. A bez spousty dalších
lidí ochotných nezištně pomáhat dotáhnout naše nápady
do zdárného konce. Je to například občanské sdružení Cesta
z města nebo Tomáš Havel a celá jeho početná rodina.
Nemyslete si však, že z celého koncertu se vysoukala jen
skluzavka. Mějte oči otevřené, chystáme ještě jedno
překvapení!

Svatý týden zde v poutních Skocích začal poněkud netradičně již
Květnou nedělí, tedy mší svatou ve Skokovské bazilice, kdysi krásného barokního poutního kostela Navštívení Panny Marie. Květnou
nedělí bylo také díky obětavosti rektora ADS ČVUT Praha P.
Vladimíru Slámečkovi v poutních Skocích zahájeno konání
Velikonočních bohoslužeb, možná po více než 50 letech. Mši
svaté celebrované P. Vladimírem Slámečkou bylo přítomno více
než 30 poutníků, součástí mše svaté bylo také podle liturgie
žehnání ratolestí s procesím do chrámu. Službu u oltáře vykonával
bratr Norbert z kanonie premonstrátů v Teplé. Bohoslužby

Vymetˇ půdu, postav hřiště

na Velký pátek bylo přítomno 16 poutníků. Velikonoční vigilii bylo
přítomno 22 poutníků. Slavnostní mše svaté k oslavě Zmrtvýchvstání Páně bylo přítomno více než 50 poutníků. Velikonoční
mše svaté celebroval P. Vladimír Slámečka, a pokud to bylo
možné za doprovodu chrámového sboru. Děkujeme! Poděkování
náleží rovněž všem dobrodincům kostela, kteří připravovali pro
poutníky pohoštění i všem našim brigádníkům, kteří přispěli svou
činností ke zkulturnění okolí kostela. Děkujeme rovněž bratru Norbertovi
za
stále
častější
službu
u oltáře.
Zpracoval: Jaroslav Hráský - poutník
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Z ornitologického zápisníku

SPORT

Čápi v Toužimi.

„Kdo je nejlepší – Toužim“

Čapí rodina se jako obvykle i letos zabydlela v našem městě
na komíně u pivovaru. S jarem, které tento rok přišlo asi
o měsíc dříve, si i čápi pospíšili. Čapí sameček přiletěl již
začátkem druhé poloviny března, což bylo letos asi o 14 dní
dříve než jiné roky. „Paní čápová“ se objevila zhruba týden
po něm. Po několikadenním odpočinku z letu se čápi chystají
na pojímání. Měla jsem to štěstí, že jsem byla s fotoaparátem
v daný den (6. dubna) na správném místě a čápy jsem
při jejich páření stihla vyfotit.

Nejmladší fotbalisté SK Toužim sehráli svůj první fotbalový dvojzápas se soupeřem ze Žlutic v sobotu dne 22. 3. 2014
v místní sportovní hale. Krásné dopoledne zažili příznivci
toužimského fotbalu, kteří přišli fandit našim nejmenším
fotbalistům. Prckové sehráli dva zápasy s rivalem ze Žlutic.
K zápasům přistoupili velice zodpovědně, s nasazením
a hlavně s odhodláním vyhrát. Vždytˇ právě Žlutice, to byl
soupeř, který je ve školkovém turnaji porazil.
Náš fotbalový potěr nastoupil v tomto složení: Domínek Jirsa,
Edýsek Lean, Jindříšek Korbelář, Mareček Hejkal, Martínek
Hoza, Matýsek Mikula, Pavlík Vlček, Samík Fritsch a gólman
Lukášek Píbal. První zápas zvládli naši borci na výtečnou,
s výsledkem 4:2 a ten druhý ještě lépe s konečným skóre 5:1.
A tedˇ otázka pro naše čtenáře: „Kdo si nazul zlaté střelky a
nasázel soupeři všechny branky?“ Nebudu vás dlouho napínat
a dám vám nápovědu. Nebyl to nikdo jiný než syn kapitána „A“
týmu SK Toužim Matýsek.
Už tedˇ se všichni těšíme na další vzájemné zápasy a čekáme
na výzvu a pozvání žlutických soupeřů.
Nemohu zapomenout poděkovat trenérům panu Jiřímu Hovorkovi a panu Josefu Řezáčovi ml. za trpělivost a fotbalové
zkušenosti, které při svých trénincích našim fotbalovým
začátečníkům předávají. Všem hráčům toto trenérské duo
předalo po turnaji sladké odměny. Další díky posílám panu
Petru Vlčkovi, který pro děti připravil diplomy a upomínkové
placky.
A v neposlední řadě patří poděkováním všem vám, co jste přišli
naše minifotbalisty podpořit a fandit jim. Vytvořili jste tak
klučíkům krásnou atmosféru a skvělé fotbalové prostředí.
A to největší poděkování patří našim vítězům: „Kluci děkujem !!!“

Po loňské smutné sezoně, kdy mnoho malých čápat zahynulo,
letos doufáme, že zahnízdění našich čápů bude úspěšné
a vysadí další generaci mladých čápů.
Lenka Hudečková

Soňa Šimková
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Čeština veselá, záhadná ...i zrádná /?/
/J.Štolfa/
Cyklus dvanácti zastavení nad tím, jak mluvíme.

Chutˇovka květnová:
Poezie... a jó, to jsou ty básničky...?!

Když se začne v médiích, hovořit na téma POEZIE, zpravidla vždy následují tyto závěry:
- současná doba poezii nepřeje, daleko vpředu je materiální stránka života
- lidé žijí ve spěchu, na poezii nemají čas
- lidé /často s atributem mladí.../ preferují pragmatismus, techniku,
- škola neumí v dětech, ve studentech probudit chutˇ /lásku,.../ k poetice
- atd., atd.
Tak se zkuste, vážení čtenáři, zamyslet – odpovězte si: kdy jsem se naposledy v nějaké podobě setkal s poezií?
Ano, hovořím o nějaké podobě, protože poezie opravdu nejsou jen …/viz nadpis/... , jen jsme ji nějak pozapomněli nacházet
kolem sebe. A pokud ji vidíme, pak jako bychom se styděli přiznat si, že nás „dostala“, nenosí se moc o ní hovořit – ani
si jí moc všímat... Škoda.
Je dost okamžiků, kdy se zastavíme, rozhlédneme, zaposloucháme, začteme – a ona přijde za námi.
Pak je tu krása slova, krása veršů i obrazů.
Dovolím si jen malé ukázky:
1.
pro hlasité přečtení:
Jiří Dědeček Kdybych měl velikej hever
Kdybych měl velikej hever a správnou násadu,
k jihu bych posunul sever a východ k západu.
Eskymák by se nemusel tak teple oblíkat
a bratr z východu na západ utíkat.

Pozved bych prašivý země a srovnal úrovně
všude by bylo stejně anebo podobně.
Nikde by nebujel plevel a neřádila smrt,
kdybych měl velikej hever...
...jenomže mám prd.

2. … a trocha romantické klasiky:
Byl pozdní večer – první máj - večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce čas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech,
kvetoucí strom lhal lásky žel,
… /vzpomínáte si? - někdy v osmé třídě.../
-što-

Jan Zrzavý: K. H. Mácha: Máj, Intermezzo II. / 1924
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PRODÁM BYT
2+1 – 2. patro
TOUŽIM, Plzeňská ul.
Mobil: 728139595
KRAJEM NA KOLE

Prodej slepiček

Krajem živých vod na kole
Velkou část Karlovarského kraje pokrývá Chráněná krajinná
oblast Slavkovský les. A tudíž je tato část Česka ideálním
místem pro pěší i cyklo turistiku. Tentokrát nás budou více zajímat příhodné cíle právě pro milovníky jízdy na kole
a zaměříme se na region Bečovska a Tepelska. Celé toto území
protíná naučná stezka Krajem živých vod. V současné době
měří zhruba 50 kilometrů – a dalších více než 20 bude ještě v
následujících letech vyznačeno – a spojuje hlavně minerální prameny
a
další
přírodní
i
kulturní
zajímavosti
a unikáty kraje.

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra hnědá
a Dominant–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 !
Prodej se uskuteční:

Bečovská botanická zahrada
Na ploše zhruba 9 hektarů se v Bečově nad Teplou těsně nad
řekou nachází botanická zahrada, která je původně juednou
z nejvýznamějších sbírkových zahrad v Česku. Dnes nabízí
vzdělávací programy pro děti i dospělé, nenásilnou ekovýchovu
zaměřenou na děti a také v Česku unikátní bioferratu.
Klášter Teplá
Premonstrátský klášer byl založen na sklonku 12. století
českým velmožem blahoslaveným Hroznatou. Prohlídky areálu
kláštera, který patří mezi národní kulturní památky, v sobě
zahrnují románsko-gotický kostel Zvěstování Páně, druhou
největší historickou knihovnu v Česku, dva muzejní sály
a přístupný je také klášterní park.
Minerálky
Region Bečovska, Bochovska a Tepelska je nazýván také Krajem živých vod. Touto oblastí také prochází naučná stezka Krajem živých vod. V současné době je vyznašena v délce zhruba
50 kilometrů a propojuje dosud obnovené kyselky. Navštívit
můžete na vyznačené stezce například Horní otročínský pramen
(nedaleko obce Otročín), Novoveskou kyselku (u Nové Vsi),
Siardův pramen, který se nachází nedaleko obce Mnichov, Bochovský pramen (u Bochova). Na Tepelsku je to pramen Oriona,
ležící u silnice do Mariánských Lázní, Křepkovická kyselka nebo
Grünská kyselka. Z nově obnovených zmiňme kyselku Podhorní,
která leží nedaleko Přírodní památky Podhora nebo Služetínskou
kyselku
(u Služetína).
Zámecký pivovar Chyše
Součástí zámeckého areálu ve městě Chyše je panský pivovar,
který byl vystavěn v letech 1839 – 1841. Pivovarnictví v Chyši
má však tradici již od roku 1580. V současné době byla po 74
letech obnovena výroba kvalitního zámeckého piva.
Hartenštejn
Nedaleko města Bochov se nachází zřícenina hradu
Hartenštejn. Dříve toto místo sloužilo také jako pozorovatelna
pro hvězdáře. Hrad pochází z druhé poloviny 15. století. Již
o dvě století později však začal chátrat. Na dohled od této
zříceniny se tyčí také pomník padlým v první světové válce. Obě
tato místa nabízejí kouzelnou vyhlídku na okolí města Bochov.

V úterý 6. května a 3. června 2014
Toužim - vlak. nádraží – 16.15 hod.
…………………………………………….
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena
dle poptávky
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00hod
tel. 601576270, 606550204, 728605840

Nařežu a pomůžu
s přípravou dřeva
Vlastimil Vavřík
Mobil: 721 642 789
Zdarma poradím a pomohu
s hypotékou či úvěrem.
Ing. Jaromír Břehový, bankovní specialista
ve výslužbě, Žlutice.
Na zavolání rád přijedu.
Tel.: 606 735 078
14

15

TIRÁŽ
Vydává Městský úřad Toužim pod číslem registrace MK ČR E 12303.
Sídlo redakce: Městský úřad Toužim, Sídliště 428,
364 20 Toužim, telefon: 354 224 500
Inzerce a příspěvky, předtisková příprava: Infocentrum Toužim, Nám. Jiřího z Poděbrad 35, 364 01 Toužim, tel.: 353 226 431, email: infotouzim@seznam.cz
Tisk: AZUS Sokolov • Distribuce: sekretariát MěÚ • Číslo 4/ 2014 vyšlo: 1.4.2014

16

