TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXIII. číslo 8/2014* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Na sklonku června se v Toužimi slavilo výročí 545 let
od udělení městských práv. Zároveň se také naše město
zúčastnilo pokusu o nový český rekord. Jednalo se o to, aby
co nejvíce měst v jeden den a v jednu chvíli pokřtilo knihu
o českém králi Jiřím z Poděbrad s názvem Evropan Jiří
z Poděbrad. Do této akce se zapojilo celkem 18 měst, která
mají o významném českém panovníkovi pojmenované náměstí
nebo ulici, a pokus o rekord byl úspěšný. Křtila
se kniha, která byla vydaná k příležitosti Jiříkových pokusů
o sjednocení Evropy. S tím začal před 550 lety.
Oslavy v Toužimi se ale netočily jen kolem křtu knihy. Výročí
města se slavilo celý týden a do kulturního programu se zapojily všechny místní hudební kapely – Mawson, Já ještě nevim,
Kdo přijde a West County a vystupovaly děti z mateřských škol.
Slavnostní týden vrcholil v soboru 28. června, kdy se na
náměstí konal festival žákovských dechových hudeb. Pozvání
přijaly soubory ze Sokolova, z Bezdružic, z Karlových Varů
a předvedla se samozřejmě i Toužimská dechovka.
Několikahodinový koncert moderoval Miroslav „Dědek“ Zábranský, který si mimo jiné zazpíval s dětmi z mateřské školy
Domeček písničku Dělání.
V sobotu večer uzavřelo oslavy města vystoupení hudebních
kapel Imodium a New Age of Smokie. Během celého týdne se
na náměstí vystřídaly stovky lidí a den za dnem pomáhali diváci
utvářet opravdu slavnostní atmosféru. Kolik lidí všechna vystoupení vidělo, by se počítalo jen těžko.
Nejen během zmiňovaného týdne oslav, ale i v následujících
14 dnech byla na našem nově opraveném náměstí k vidění
výstava s názvem Má vlast, která prezentovala proměny zajímavých míst v celé České republice. Musíme poděkovat všem,
že se po celou dobu k výstavě chovali přívětivě
a s žádným z vystavených panelů se nic nestalo a všechny
zůstaly na svém místě.
U příležitosti oslav 545. výročí založení města byla vydaná
i nová verze turistické vizitky č. 2377, která již prezentuje
zrekonstruované, turisty tolik vychvalované náměstí Jiřího
z Poděbrad. V návaznosti na regeneraci náměstí bylo vydáno
také DVD mapující právě tuto přeměnu. Je možné si ho
zakoupit v Infocentru Toužim.
Na závěr chceme ještě poděkovat všem, kteří se jako dobrovolníci zapojili do organizace oslav města. Lidí, kteří obětovali
svůj volný letní čas ve prospěch společné věci bylo nepočítaně
a velmi si vážíme jejich aktivity. Věříme, že i při dalších akcích
nebude o nadšené dobrovolníky nouze. Ještě jednou
děkujeme.
Kateřina Kolářová

1

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXIII. číslo 8/2014

MĚSTO TOUŽIM

z útulku pro opuštěná zvířata nebo převzal psa, který byl odchycen nebo nalezen na území města Toužim, a to v roce
převzetí psa a v dalších dvou rocích.
c)
Zastupitelstvo schválilo vstup města Toužim
do Svazu měst a obcí České republiky s účinností
od 01.07.2014. Členové svazu mají možnost prostřednictvím
svých zástupců v orgánech a pracovních skupinách Svazu
přímo ovlivňovat řešení problémů, s nimiž se územní samosprávy v ČR potýkají. Členům svazu je poskytováno bezplatné
právní poradenství a informace o řešení různé problematiky
územní samosprávy.
d)
Zastupitelstvo zřídilo na žádost obyvatel Kosmové osadní výbor v Kosmové a zvolilo předsedkyní osadního výboru
pí. Evu Struhárovou.

Z jednání Rady města Toužim
a)
Rada projednala výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Posílení parkovací kapacity Toužim –
Sídliště, Plzeňská“. Všichni účastnící splnili podmínky
výběrového řízení a vzhledem k tomu, že jediným hodnotícím
kritériem byla nabídková cena, rada schválila vítězem
výběrového řízení společnost DYBS Plzeň, s.r.o. V letošním
roce bude realizována I. etapa – tři parkoviště v Plzeňské ulici
a dvě parkoviště na Sídlišti, v příštím roce II. etapa – dvě
parkoviště na Sídlišti.
b)
Rada projednala nabídku Karlovarského kraje na účast
města na centrálním nákupu elektřiny na roky 2015 – 2016.
Této akce se může účastnit město, včetně příspěvkových organizací.
Rada
schválila
účast
města
a vybraných příspěvkových organizací na této akci a schválila
Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání.
Centrální nákup elektřiny by měl přinést úsporu nákladů za
nákup silové elektřiny v řádu několika desítek procent.
c)
Rada projednala a schválila žádost města Červená
Řečice o odkoupení požárního vozidla TATRA 815 CAS 32. Po
odmítnutí obce Bezvěrov realizovat schválený prodej tohoto
vozidla, byl zveřejněn inzerát a město Červená Řečice projevilo
zájem o odkoupení. Rada schválila prodej tohoto požárního
vozidla městu Červená Řečice. V současné době je již prodej
realizován, vozidlo bylo předáno a byla zaplacena dohodnutá
cena.
d)
Rada projednala výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Rozšíření hřbitova Toužim“. Město vyzvalo čtyři dodavatele k podání nabídky,
z nich nabídku podali dva uchazeči.
Rada schválila vítězem výběrového
řízení p. Jiřího Chrenáka, Toužim, který
podal nižší nabídkovou cenu. Akce je
rozdělena
na
tři
etapy,
z nichž první dvě se budou realizovat
v příštím roce.

Za MěÚ Toužim Ing. Jan Šimonovský

Úspora emisí
V roce 2013 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla,
kovů a nápojových kartonů v rámci systému EKO-KOM
uspořeno 27 953 183 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik
v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc domácností.
V případě diskutovaného globálního oteplování přispěl systém
EKO-KOM ke snížení emisí o 1 176 339 tun CO2 ekvivalentu.
Osvědčení o úspoře emisí uvádí výsledky za rok 2013, kterých
jsme dosáhli v našem městě a okolních obcích a tím přispěli
ke lepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
Za dlouholetou spolupráci svým občanům děkujeme.
MěÚ Toužim – ŽP

Z jednání
Zastupitelstva města
Toužim
a)
Zastupitelstvo
neschválilo
prodej pozemku za garážemi ve
Žlutické ulici k výstavbě rodinných
domů.
b)
Zastupitelstvo
schválilo
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014,
o místním poplatku ze psů s tím, že
původní vyhláška je doplněna o část,
že od poplatku se osvobozuje držitel
psa, který prokazatelně převzal psa
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Čeština veselá, záhadná... i zrádná/?/

Původ jmen

Cyklus dvanácti zastavení nad tím, jak mluvíme
Chutˇovka srpnová – prázdninová oddychovka –
2. část: Magická hra se slovy pokračuje...
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Ludvík

V červencovém vydání Toužimek jsme nahlédli do tajů a kouzel
české slovní zásoby.
Spisovatel napínavých thrillerů Dan Brown ve svém „Ztraceném
symbolu“ rozplétá záhadu pomocí Franklinova magického čtverce.
I čeština má své magické obrazce - čti zleva, zhora
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Latinu neovládám, ale tento si pamatuji z dob studentských –
volně přeložený znamená „Zemědělec /rozsévač/ Arepo pracuje
s pluhem“ – čtěte zleva, zprava, zhora, zdola:
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Bernard Johana Bohuslav Sandra Bartolomě
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Augustýn Evelína
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Vladěna Pavlína

3. 8. najdeme v kalendáři jméno Miluše, které znamená milá,
přívětivá, milovaná, je to jméno původem staročeské.
5. 8. vidíme jméno Kristián - znamená křestˇan, Kristu
zasvěcený. Jméno, které známe ze slavného filmu
s Oldřichem Novým, nosí celkem 1.453 obyvatel České republiky.
9. srpna slaví Roman, což znamená římský; Říman a je to
jméno původem latinské.
11. 8. - jméno Zuzana znamená lilie a je to jméno původem
hebrejské.
12. srpna slaví Klára, která znamená jasná, světlá; slavná
a je to jméno původem latinské.
13. 8. najdeme jméno Alena - znamená světlo, pochodeň a je
to jméno původem řecké. Nosí jej celkem 110.564 obyvatel
České republiky.
19. 8 srpna má svátek Ludvík a znamená slavný bojovník,
proslavený v boji a je to jméno původem germánské. Význam
jména doslova „sedí“ na generála Ludvíka Svobodu, který byl
v letech 1968 až 1975 prezidentem Československé socialistické republiky.
24. srpen nosí jméno Bartoloměj, což znamená syn Talmajův,
oráč a je to jméno původem aramejské. Ač jméno nezvyklé,
nosí ho přes 500 lidí v naší republice.
25. 8. Jméno Radim znamená ten, kdo má rád mír; radostný.
Že je skromná, by o sobě mohla říkat Pavlína, která má svátek
poslední srpnový den, tj. 31. 8.

Zkusíte rozluštit, v čem je finta, která se nazývá PALINDROM:
A dál vidí lítat netopýry potentát i lid i vláda
Araba vidí divá Bára
Ukaž mi Řím, žáku!
Na jahody šel do hajan
...a notoricky známé: Kobyla má malý bok
...no jasně. Zleva
i zprava stejné.
A představte si sestavu volejbalového družstva složeného
ze šestice hráčů:
Malý – Zajíc – Vyskočil
a u sítě: Tvrdý – Bobek – a Vytlačil,
/trenér: Vykulil/
Snad nejrozšířenějšími slovními hříčkami jsou české jazykolamy
– neznám jediného Čecha, který by se s nimi nesetkal...zkusíme
několikrát opakovat?:
Roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus
Nenaolejuje-li mi to Julie, naolejuji si to sám
Třistatřicet tři stříbr...
Ještě štěstí, že se nesešli
Už si usuš šos
Revolvery se revolverují v revolverárně
Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil ricinový olej
A co podívat se na významy známých zkratek:
SMS – Spolek mladých sklerotiků, Středně malý steak
DVD – Další výplatní den, Docela velký divoch
PIN – Prostor inteligencí nezamořený
VIP – Velmi iniciativní pitomec
DDP – Di do p..... / pardon/
zkr.= Zažijte krásnou rekreaci

Krásné prožití letního období čtenářům TN
přeje Lenka Hudečková

Što
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Školní výlet za poznáním Moravy

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Ve dnech 25. – 26. 6. 2014 jsme se vydali na výlet na Moravu.
Proč právě na Moravu?
Všechno začalo v zimě. SOU Toužim se zapojilo do charitativní
akce Sněhuláci pro Afriku. Děti i učitelé postavili několik
sněhuláků a sněžných bytostí. Jejich fotografie jsme odeslali
spolu s vybranou částkou ve výši 1000,- Kč organizátorům
akce. Ti se rozhodli ocenit nejhezčí a nejzajímavější výtvory ze
sněhu. Uběhlo několik týdnů a obdrželi jsme zprávu, že
starosta obce Modrá byl okouzlen naší sněhovou želvou,
a proto se rozhodl udělit jejím tvůrcům zvláštní cenu. Tou byl
bezplatný vstup do Archeoskanzenu, Lapidária ve Velehradě,
na hrad Buchlov a do areálu Živá voda, který se pyšní nejdelším podvodním tunelem ve sladké vodě. Návštěvníci tak
mají možnost prohlédnout si život v rybníce zevnitř.
Začalo veliké plánování a organizování - dopravy, ubytování,
stravování a časů jednotlivých prohlídek. Když už jsme se
rozhodli vydat na tak dalekou cestu, chtěli jsme vidět maximum. Díky ochotě a nadšení starosty obce Modrá, měli
i ubytování všichni žáci zdarma a náklady na dopravu se nám
podařilo pokrýt ze sponzorských příspěvků, za které jsme velmi
vděčni.
Během dvou červnových dní jsme obdivovali rybky a rybičky.
Mezi plouvoucími exponáty jsme mohli obdivovat přes metr
měřící kapry, ale také Hlavatky podunajské, většinu jeseterovitých ryb, včetně Vyzy velké, která byla opravdu nádherná. Vyza je dlouhověkou rybou dožívající se i přes 100 let.
Může přitom dosáhnout délky až téměř 8,5 metru
a hmotnosti 1000 kg, nejtěžší jedinec měl 1571 kg. Dále
jsme nahlédli do obydlí našich předků, navštívili poutní místo
Velehrad spojené s misí Cyrila a Metoděje, bloudili v úzkých
uličkách velehradského lapidária, kochali se nádherným výhledem z buchlovské hradní věže, užili si spousty legrace při
večerních hrách a znaveni se vraceli domů.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům,
s jejichž pomocí se
nám podařilo výlet za
odměnu i za poznáním uskutečnit.
Děkujeme firmám
a organizacím:
MĚSTO
TOUŽIM,
OZT – OBCHODNÍ
ZAŘÍZENÍ TOUŽIM,
a.s.,
OK
STS
TOUŽIM, a.s., VODATOPENÍ-PLYN Manfred
Scherbaum
Toužim, IDS GASTRO
Petr Ajšman, SD
J E D N O T A
Toužim,VERA
GURMET Bc. Robert
Hrůza.

Závěrečné zkoušky v SOU Toužim
Poslední měsíc letošního školního roku – červen – byl velmi
bohatý na zážitky a různé aktivity. Kolotoč akcí odstartovaly
státní závěrečné učňovské zkoušky (ZUZ) svou písemnou částí.
Na písemky navazovala praktická část (ZUZ), během které budoucí kuchaři-číšníci museli prokázat, že jsou schopni připravit
slavnostní tabuli pro 6 osob na dané téma, sestavit slavnostní
6-ti chodové menu, uvařit 2 teplé pokrmy a před hostem flambovat palačinky či dranžírovat rybu. Automechanici prokazovali
své odborné dovednosti na 12 různých stanovištích a zahradnice se věnovaly výsadbě rostlin a její následné péči a
aranžování. Po „volném“ týdnu dospěly ZUZ k poslední metě,
a tou byla ústní zkouška.

Všem úspěšným absolventům byly slavnostně předány výuční
listy a osvědčení o státní závěrečné zkoušce, které je platné v
rámci celé EU.

Sportovní dny
Poslední školní týden byl ve znamení sportovních aktivit. Hned
v pondělí se uskutečnil školní turnaj v kopané. Každá třída sestavila jedno mužstvo, které se s elánem vrhlo do každého zápasu. Hráli prváci proti druhákům, dívky proti klukům. Vítězné
mužstvo
tvořili
borci
z A 1.
V úterý se uskutečnil tradiční
branný
závod.
Tříčlenná
družstva měla v co nejkratším
čase proběhnout několika-kilometrovou tratˇ a ještě plnit
záludné úkoly jako střelba na
cíl, poskytnutí první pomoci,
překonání vodního toku po
laně a hod granátem. Nejlépe
si vedla trojice děvčat Míša,
Kristýna a Dominika z ČZ 1,
které
svým
vynikajícím
výkonem strčily zkušené borce
hravě do kapsy.
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so 23.8. 18.00 hod.
MARTINA TRCHOVÁ & ADAM KUBÁT

INFOCENTRUM

- Vzpomínka na Zuzanu Navarovou. Pražská písničkářka Martina Trchová a brněnský kytarista Adam Kubát v recitálu
věnovaném tvorbě předčasně zesnulé zpěvačky, textařky
a skladatelky Zuzany Navarové, velké osobnosti české folkové
scény.
Skoky

PROGRAM NA SRPEN 2014
VÝSTAVA – KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Představuje se místní turistický oddíl KČT TJ Sokol Toužim.
„Zdrávi došli“.
Infocentrum

so

9.8. 18.00 hod. LEE ANDREW DAVISON

pá 29.8. 16.00 hod.
PUNKOVÝ KONEC PRÁZDNIN ll.

Černošské spirituály a gospely v podání bluesmana
z Oklahomy a jeho doprovodného souboru.
Skoky
čt 14.8. 17.00 hod. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání s hudbou. Tentokrát s Pavlem Bízkem.
Sokolovna

E!E (Příbram), Já Ještě Nevim (Toužim), Špuntqaně (Andělská
Hora), Ešus (Kozojedy)
Pštrosí Sperma (Teplice).
Sokolovna

so 16.8. 13.00 hod. DAVIDOVA NOC 2014
Sraz účastníků před klášterním kostelem v Teplé. Exkurze
kláštera (dle ceníku kláštera). Exkurze po Davidově stezce
(Teplá, Dřevohryzy, Vidžín, Nežichov). Nežichov - přednášky,
občerstvení, pozorování hvězdné oblohy.
Klášter Teplá, Nežichov
ne 17.8. 14.00 hod. NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Poutˇ do skokovské baziliky při příležitosti nejvýznamnějšího
mariánského svátku liturgického roku. Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.
Skoky

RYBÁŘI

Informace MO ČRS Toužim
Upozorňujeme všechny členy MO rybářského svazu, kteří mají
zájem o pobyt na chatě Butov - Hracholusky i se členy rodiny,
max. počet 5 členů, že je možno žádat o rezervaci volných
termínů. Jiří Hovorka (sportovní areál), Alexandr Žák, Miloslava
Hrubá

pá 22.8. 18.00 hod.
3. TOUŽIMSKÝ KAMION – PLNÝ POHODY

Rockový večer. Promítání filmu. Nonstop bar po celou noc.
Vstup zdarma.
Koupaliště Toužim

so 23.8. 10.00 hod.
3. TOUŽIMSKÝ KAMION - PLNÝ POHODY

PRODEJ
KRŮTÍHO
MASA

Folkový a country den s atrakcemi pro děti i dospělé. Noční
šichta – anplak pod plachtou. Nonstop bar po celou noc. Vstup
zdarma.
Koupaliště Toužim

ve dnech 6.8.,20.8., 3.9.,17.9.atd
každých 14 dní na náměstí u pošty
vždy 15 - 15.15 hod (leták u řidiče)
chlazené balené maso, možnost
objednat celé krůty i balíčky na jméno
Info a objednávky na tel. 313578853
www.krocan.wgz.cz
krůty z vlastního chovu a porážky
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TURISTIKA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

140. výročí turistického značení

Knižní novinky na měsíc srpen
Pro ženy
Ashworth Adele
Cartland Barbara
Dudová Gita
Lowell Elizabeth
Nesvadba Josef
Small Bertrice
Stainforth Alexander
Detektivky a historické
Bauer Jan
Black Tony
Čechura Rudolf
Fieber Michal
Horáková Nadˇa
Kačírková Eva
Kliment Petr
Rozkovec Patrik
Vašíček Arnošt
Cestopisy
Cézar Jan

V letošním roce si připomíná Klub českých turistů významné výročí od
vyznačení první turistické trasy pro pěší v roce 1874 ve Štiavnických
vrších, tedy ještě za Rakouska-Uherska. První českou turistickou trasu
pro pěší vyznačila Pohorská jednota Radhošť o deset let později, tedy
v roce 1884. První turistická trasa Klubu českých turistů byla
vyznačena v oblasti Štěchovic a Svatojánských proudů již v roce 1889,
tedy o dalších pět let později. Klub českých turistů byl založen o rok
dříve v roce 1888. První dálková turistická trasa byla vyznačena již v
roce 1912 a její délka byla téměř 60 km. Bývalá Československá republika i současná Česká republika zaujímá mezi státy Evropy první
místo v počtu značených turistických tras, jejich přehlednosti, propojenosti i v celkové délce tras pro pěší turistku i cykloturistiku, vzájemné
propojenosti na značené trasy, ať již celostátního významu v propojenosti se sousedními státy Evropy, krajského významu a dále regionálního významu v oblasti cestovního ruchu. Návaznost
a propojenost na naučné a poutní stezky a značené stezky k vývěrům
přírodních kyselek a jejich vzájemné propojenosti a značení odboček
k vývěrům kyselek. Celková délka vybudovaných stezek propojující
vývěry přírodních kyselek a přístupů k obnoveným vývěrům dosáhla
v letošním roce v našem regionu 90 km. Nejdelší naučnou poutní
stezkou pro pěší je značená Skokovská poutní stezka, začínající
v Tepelském klášteře premonstrátů a procházející významnými
přírodními lokalitami našeho regionu i poutními místy, s cílem v poutních Skokách, v kdysi krásném barokním poutním kostele Navštívení
Panny Marie, které bylo ještě v minulém století cílem desetitisíců
poutníků hledajících pomoc u Panny Marie Skokovské. Skokovská
poutní a naučná byla v minulých letech prodloužena do historicky významného města Žlutice pod stolovou horou Vladař. Celková délka
naučné poutní stezky je 70 km.
Informační poznámka autora článku: V ČR je v současné době
vyznačeno vodorovným pásovým turistickým značením 40. 782 km.
Jaroslav Hráský

Humor
Vaněček Jan
Historické
Dvořák Otomar

Dokonalá partie
Síla lásky
Život a soužití
Oheň a déš
Hledám za manžela muže
Provinilé radosti
Pod maskou nevinnosti
detektivky
Arcibiskupův noční host
Vražená míle
Nikdo nemá alibi
Škola detektivů
Falešná kočička
Po sezoně se nevraždí
Modřiny
Třetí tvář
Návrat strážce duší
Na cestě po České republice 1
Na cestě po České republice 2
Vejrovské zkazky
Ďábel na řetězu

Za spolupráci děkuji Lucii Jankuliakové
Lenka Hudečková
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