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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
léto plné kultury a zábavy je definitivně za námi. Dva měsíce
prázdnin stejně jako vloni uzavřela tradiční akce místní country
sešlosti Kdo Přijde „Toužimský kamion“, jeho třetí ročník zněl
Toužimí
od
pátku
až
do
neděle.
Fotografie
a reportáž z akce najdete uvnitř listu.
V pondělí 1. září zaplnili lavice dokonce tří prvních tříd toužimské zákadní školy úplně noví žáčci a odstartovali nejméně devítiletou poznávací etapu svého života.
Nejzásadnější událost letošního podzimu je však ještě před
námi. Za zhruba pět týdnů začnou volby do místního zastupitelstva. Obyvatelé všech obcí a měst v Česku mají po čtyřech
letech opět příležitost zhodnotit práci svých zástupců
na radnicích. A nejinak tomu bude v Toužimi, kde se do
říjnových voleb přihlásili čtyři politické strany nebo hnutí. Podrobnosti o kandidátech zjistíte na dalších stránkách tohoto
vydání Toužimských novin. A spolu s podrobnými informace
vám přinášíme také rozhovor se starostou Alexandrem Žákem,
ve kterém hodnotí téměř uplynulé volební období.
S jakými zbraněmi vyrukují do boje o vaše hlasy lídři letošních
kandidátek, se dozvíte v příštím vydání Toužimských novin.
Kateřina Kolářová

Hurá do školy!
Přejeme všem toužimským školákům úspěšný start v novém
školním roce.
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pro naše nejmenší. Nejen dětem připravila Vězeňská zásahová jednotka z Horního Slavkova pěknou podívanou s vyhledáváním drog
psem a zadržením narušitele.
Takže ještě jednou veliké poděkování všem účinkujícím,
organizátorům, pracovníkům zajištˇujícím přípravy a chod akce, toužimské Sokolovně za napojení a nakrmení publika, sponzorům
a samozřejmě vám všem příchozím návštěvníkům.
Tady jsou naši sponzoři:

TOUŽIMSKÝ KAMION POTŘETÍ
Již tradiční country rocková akce na závěr léta se letos opět vydařila.
A to i navzdory tomu, že letošní ročník provázely mnohé komplikace
od samého začátku. Bez pomoci mnohých, za což jim patří veliký dík,
by to prostě nešlo. Poslední přípravy na třídenní víkendovou akci
začaly již o pár dní dříve, kdy silničáři (Okresní správa silnic) posekali
na místním koupališti louku, zaměstnanci Technické služby města
Toužim postavili velký stan, dovezli kontejner na odpadky a „kluci“
z Kdo přijde stavěli a doladˇovali trávníky, bezpečnost a zázemí.
Kamion jako takový byl přistaven již ve čtvrtek. I když to vypadá jako
běžná věc, právě zajištění kamionu, který slouží jako jeviště pro vystupující kapely, není z hlediska zajištění a zabezpečení nikdy 100%
věc. Proto je potřeba poděkovat jak firmě Sherm - vlastníkům
kamionu, tak především obětavosti řidiče tohoto kamionu, Robertovi
Štefanskému, který již podruhé zajistil přistavení a zápůjčku kamionu.
Nezbytnou centrálu k zajištění energetických požadavků akce a
osvětlení přitáhl sponzorsky svým silným vozidlem Míra Starý, tentokrát z Plzně. Pivní sety (lavice a stoly) opět zapůjčila Bečovská
botanická zahrada, Cesta z města, a navíc také město Krásno a obec
Krsy. Veliké a upřímné díky patří především všem kamarádům Toužimské country sešlosti Kdo Přijde, kteří prakticky celou akci připravili a
zorganizovali. Uvidíme, jak bude pokračovat dnes již tradiční a z
různých stran pochvalovaný Toužimský kamion. Byla by určitě škoda,
ukončit takto dobře nastartovanou akci.
V pátek 22. srpna zahájil Toužimský kamion, letos s podtitulkem weekend plný pohody (který se pár dní před zahájením akce takto
vůbec netvářil) ve večerních hodinách DJ JARA z Karlových Varů, který
tak zastoupil původně naplánované živé kapely. Nemoc a technické
potíže neumožnily realizovat původní plány. Kdo tedy na páteční rockový kamion dorazil, pobavil se alespoň takto.
V sobotu dopoledne se o rozjezd postarali Lucka Cihlářová a Standa
Červenka z kapely Repetenti, kteří ještě před vystoupením na pódiu
hráli u stolu a bavili společnost okolo sebe bez ozvučení, prostě jen
unplugged. I na samotném pódiu pak ukázali, že jsou to ostřílení
muzikanti. Poté už se na kamionu střídala jedna formace za druhou.
Bochovská Druhá sekce jako vždy s přehledem zahrála známé country
fláky, takže si s nimi leckdo zpíval. St. JOHNNY - Honza Stehlík
ohromil všechny přítomné svým syrovým pěveckým projevem
i stylovou hrou na kytaru jump-blues z 50tých let. Příjemným
zpestřením bylo učitelské trio Přelet MS (Přeletky), které nám zazpívalo mnoho známých melodií např. Holka modrooká, Život je jen
náhoda … Karlovarská skupina Mon-I-vaN dorazila letos posílena
o baskytaru, což se ukázalo jako velký bonus. Zkušení plzeňští Apple
s nejpočetnějším zastoupením sedmi muzikantů na pódiu to také
pořádně rozšoupli. Pražský Veget dostál svému jménu, ale zkušení
hráči nás zase tak úplně v poklidu nenechali. Ilon Leichtová
s BlueGatem už jsou stálicí na našem Kamionu, vrátili se se
staronovým kytaristou a hraje jim to opravdu úžasně. Večer se dostali
na scénu i organizátoři akce, Kdo přijde a potěšili mnohé přítomné,
většinou známými věcmi. Famózní závěr nám připravila skupina AJETO
se svým hostem, houslistkou a letošní vítězkou Porty – HeleN.
Bravůrní hrou ale také svým temperamentním pohybem upoutala
snad všechny přítomné. Opravdu bombónek na závěr celé akce.
Na své si přišly i děti, pro které byl na celý den zajištěn pestrý program. Veliký nafukovací skluzavkový hrad a prolézačka byly plně
vytíženy, málokdo odcházel bez pomalovaného „ksichtíku“ atˇ už Supermana nebo třeba kočičky. Kluci se stali na chvilku vojáky (ani
některá děvčata nezahálela), vyzkoušeli si dostupnou výzbroj
i výstroj, povozili se v džípech a shlédli dokonce i ukázku boje. Mnohé
děti si v rukodělném stanu vyrobily šperk pro sebe, nebo měly dárek
pro maminku či babičku. K tomu si mohly chytit i rybku, za což dostaly
i sladkou odměnu. Koně Jezdeckého oddílu Toužim se také moc líbili,
málokteré dítě se nepřišlo svézt a tak pochvala za tuto bezúplatnou,
živou,
nádhernou
atrakci
patří
všem,
kteří
se
o koníky i děti starali. Za kamionem se zase odehrávala hasičská
vodní sestřelovačka, lezlo se na hasičské vozidlo, okukovala se technika. Děkujeme „chlapcům“ ze SDH Toužim za letošní posílení aktivit

KARLOVARSKÁ PLYNÁRENSKÁ
LEMIGAS
KVĚTINY VĚRA - BOR U TACHOVA
MĚSTO TOUŽIM
MĚSTO KRÁSNO
OBEC KRSY
JAROSLAV POLÁČEK - VODA-PLYN-TOPENÍ
MARY KAY
JEZDECKÝ KLUB TOUŽIM
VYMEŤ PŮDU, POSTAV HŘIŠTĚ
CESTA Z MĚSTA
RUDOLF STIBŮREK - CYKLOSERVIS
JIŘÍ MOOS - VODOINSTALATÉRSTVÍ
SHERM - KAMIONOVÁ DOPRAVA
ROBERT ŠTEFANSKÝ – ŘIDIČ KAMIONU
ČESTMÍR STARÝ - ZEMNÍ PRÁCE
JIŘÍ KOŠLER - AUTOSERVIS
BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA
TECHNICKÁ SLUŽBA TOUŽIM
OKRESNÍ SPRÁVA SILNIC
TOMIOMUSIC
SDH TOUŽIM

I když se letošního 3. ročníku Toužimského kamionu zúčastnilo méně
lidí než ročníků předcházejících (zřejmě k tomu napomohlo
i chladnější počasí), lze ho opět hodnotit jako velice zdařilý. Akcí
zaměřených na dobrou muziku, natož s tak velikým vyžitím pro děti,
není nikdy dost. Kdo tady byl a užil si ví své, a kdo už z jakéhokoli
důvodu nedorazil, může jen litovat.
Za Infocentrum Toužim Bohuslav Prchal
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dokončit rekonstrukci chodníku ke škole. Osazením nového zábradlí
se zvýšila bezpečnost dětí při cestě do školy.

Jedním z vašich hlavních cílů pro končící volební období byla rekonstrukce náměstí. Jak tuto akci hodnotíte?
Jedna z největších akcí v našem městě, alespoň co se objemu vynaložených finančních prostředků týká, která byla dokončena
v loňském roce, oproti původně plánovanému termínu na konec srpna
letošního roku, se, dle mého názoru, vydařila velmi dobře. Pokácené
stromy byly nahrazeny novou zelení podél komunikace
a parku. Doufám, že do budoucna budou stromy vytvářet dostatečný
stín pro občany využívající lavičky pod nimi. Já osobně jsem snad nejvíce potěšen jeho vzhledem při osvícení novým veřejným osvětlením
ve večerních a nočních hodinách. Je zcela jisté, že rekonstrukce
přinesla
na
toužimské
náměstí
změnu.
Říká
se,
že změna je život a nově opravené náměstí dění ve městě oživilo. Objevily se kladné i záporné reakce na povrch, průjezd či novou sochu.
Bohužel nelze se zcela trefit do vkusu nebo názoru úplně všech, ale
v koutku duše doufám, že těch, kterým se náměstí líbí je více.

Počítá se do budoucna s výstavbou dalších startovacích malometrážních bytů? Za poslední volební období byl například
zprovozněn další dům s pečovatelskou službou. Počítá město
s pokračováním v těchto aktivitách?
Dům s pečovatelskou službou postavený vedle domu pana Poláčka
byl zřejmě na delší dobu poslední stavbou tohoto druhu v našem
městě. Stejná situace je i s malometrážními byty. Hlavním důvodem,
proč nebude město rozšiřovat počet bytů, je skutečnost, že není
vhodný pozemek popřípadě pozemky na umístění a výstavbu
takovýchto objektů. Tuto situaci je potřeba řešit a to i s ohledem
na zájemce o individuální výstavbu. Některé kroky jsou již připraveny
a další bude nutno ještě udělat.
V roce 2010 byla obnovena činnost infoncetra za finanční podpory
města. Jak je město se službami, které město poskytuje spokojeno?
Předpokládáte nějaké rozšíření stávající nabídky?
Podpora infocentra ze strany města jistě není malá a tomuto také
odpovídá rozsah jeho činnosti. Určitě by se našly okamžiky, kdy vše
nebylo na výbornou, avšak při snaze poskytnout kulturní zážitek
z různých oblastí, se není čemu divit. Zcela jistě zvýšilo možnosti pro
návštěvu okolních zajímavostí nebo ke kulturnímu vyžití starších
občanů. Jeho aktivit je opravdu spousta a dost mě mrzí, že
návštěvnost některých z nich je leckdy velmi malá. Nezájem obyvatel
je velkou bolestí a doufám, že to neovlivní práci infocentra. Na
odpovědˇ na závěrečnou část dotazu k infocentru si budete muset
počkat až do zvolení nového zastupitelstva, které rozhodne o jeho
další existenci a případně rozšiřování služeb. Já osobně ještě nějaké
možnosti vidím, ale ponechám si zatím pro sebe.

Jako další úkol jste si vytyčili zrušení stávající nájemní smlouvy
a založení městské společnosti pro správu lesů. I o jejím
hospodaření se dočteme uvnitř listu. Naplnilo fungování této
společnosti vaše očekávání?
Nově vzniklá obchodní společnost Městské lesy Toužim s.r.o. se ve
svých začátcích potýkala s některými problémy, které však postihnou
téměř každého, kdo začíná podnikat. Za necelé tři roky jsme se snažili
vyladit její chod tak, abychom největší majetek města dobře
obhospodařovali a zlepšovali jeho celkový stav. Fungování společnosti
naplnilo
moje
očekávání,
kdy
původní
odhady
v možnostech zisku z prodeje dřeva byly daleko překročeny (viz zpráva
o hospodaření). Příjmy z pronájmu pomohly při financování náměstí a
zároveň byly finanční prostředky využity na podporu mládežnického
sportu a mateřské školky v Toužimi. V nastoleném trendu chceme
pokračovat a zároveň bychom pronajatý majetek chtěli více zhodnocovat.

V budově bývalé radnice jsou v současné době rozestavěné veřejné
toalety. Kdy předpokládáte jejich dokončení?
Skutečně je tomu tak. V objektu č.p. 35 na náměstí Jiřího
z Poděbrad (v přízemí za infocentrem) se již nějakou dobu budují
toalety pro veřejnost. S ohledem na prostor nejsou nijak veliké, ale
svoji roli plnit nepochybně budou. Jejich dokončení je otázkou jednoho
nejvýše dvou měsíců. Jistě by se vše dalo stihnout rychleji, avšak pro
jejich vybudování využíváme pracovníky Bytového hospodářství města
Toužim, p.o. Ti jsou v současné době vytíženi v rámci rekonstrukce
rozvodů
elektroinstalace
v
budově
městského
úřadu.
V době, kdy zde nejsou potřeba, budou pracovat na veřejných záchodech.

Dalším velkým tématem před čtyřmi lety bylo pokračování obnovy
objektu pivovaru a zajištění základních zabezpečovacích akcí na
zámku. Můžete tyto aktivity stručně zhodnotit?
Jak je na první pohled vidět, tak na objektu pivovaru se každoročně
udělá kus práce. Za finančního přispění Ministerstva kultury ČR se
provedla venkovní omítka téměř kolem celého druhého nadzemního
podlaží a byla osazena nová okna. Další úpravy byly zrealizovány uvnitř
a rovněž došlo k preventivnímu zazdění všech vstupních otvorů v
úrovni prvního nadzemního podlaží. Pro další roky je v plánu dokončení
venkovní omítky a pak již budou následovat rozsáhlé práce uvnitř objektu, které si však vyžádají více finančních prostředků. O ty bude
nutno požádat v rámci nových dotačních programů připravených na
roky 2015-2020.

Jaké akce jsou rozdělané, případně co se ještě nepodařilo dotáhnout
do konce?
O jedné rozdělané akci jsem se již zmínil a tou je rekonstrukce pivovaru. Před několika málo dny byla dokončena pokládka nové střešní
krytiny na základní škole, kam zatékalo, a bude se pokračovat i na
zbývajících dvou objektech. V příštím roce bude zahájeno rozšíření
urnového háje a výstavba kolumbária na hřbitově. Toto jsou jen ty
největší akce a samozřejmě se připravují i drobnější věci spojené s
opravami a údržbou městského majetku.

Jedním z velkých problémů našeho města je doprava, průjezd nákladní dopravy přes sídliště a parkovací místa v centru
a v Plzeňské ulici. Za poslední čtyři roky bylo obnoveno také několik
desítek metrů chodníků. Popište, prosím, jak daleko se město
dostalo v této oblasti?
Otázky dopravy a jejího řešení byla hlavním tématem mé práce
ve funkci starosty města. Celá problematika je vzhledem k velkému
počtu vozidel velmi složitá a komplikovaná. Zajištění dostatečného
počtu parkovacích míst, aby nedocházelo k nadměrnému záboru
zeleně, se nedaří zcela realizovat a bude potřeba se do budoucna
touto otázkou dále zabývat. Co se však podařilo je úplné omezení
nákladní dopravy v ulici Na Zámecké a parkování těžkých nákladních
vozidel v části ulice Plzeňské. Parkování v centru bylo řešeno v rámci
rekonstrukce náměstí a domnívám se, že situace není tak hrozná, jak
ji někteří motoristé líčí. Naopak horší je to v Plzeňské ulici, kde
parkování na pravé straně ve směru k vlakovému nádraží je složité.
Tuto situaci bude alespoň částečně řešit několik nových parkovacích
míst, jejichž výstavba proběhne v září letošního roku. Současně s tím
budou vybudována malá parkoviště před domy č.p. 446 a 450 na
Sídlišti. Nezapomínalo se ani na pěší a jsem velmi rád, že se podařilo

Jaké velké téma chystáte pro následující čtyři roky?
S dovolením si odpovědˇ na tuto otázku prozatím ponechám pro sebe.
Vím, že by někteří občané rádi slyšeli konkrétní odpovědˇ, nebudou o
ni ošizeni a včas se jim dostane. Určitě to bude opět něco z dopravy,
něco ze životního prostředí i na památky se dostane.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych na závěr uplynulého volebního
období poděkoval všem, kteří se mnou po celou dobu spolupracovali,
ale i těm, kteří přišli se svojí kritikou na moji práci. Doufám, že jsem
příliš nezklamal Vaše očekávání a trochu přispěl ke zlepšení vzhledu
našeho města. Tím se dostávám k blížícím se komunálním volbám,
které se uskuteční 10. a 11. října a k nimž bych Vás rád všechny pozval.
Ty
budou
oceněním
práce
mé
a zároveň i celého zastupitelstva.
Děkuji za rozhovor.
Kateřina Kolářová
Na otázky Toužimských novin odpovídal Alexandr Žák, starosta města.
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KULTURA

po 29.9 . 17.00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY – TEXTILNÍ KOLÁŽE
Batikované obrazy Sylvy Máslové.
Infocentrum
út 30.9. 17.00 hod. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Dárek k zítřejšímu svátku, Mezinárodnímu dni seniorů. Václav
Žákovec, tentokrát s celou kapelou.
Vstup ZDARMA.
Sokolovna
čt 2.10. 9.00 VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
První přednáška zimního semestru 2014/2015. Zahájení
kurzů „Umění rané renesance v Itálii“ a „Lidské zdraví“.
Infocentrum

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2014
VÝSTAVA – KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Pokračuje výstava místního turistického oddílu KČT TJ Sokol
Toužim „Zdrávi došli“.
Infocentrum
čt
4.9 . 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Sladké pokušení - zahajujeme nový školní rok.
Infocentrum
so
6.9 . 7.00 hod. TOUŽIMSKEJ PUCHEJŘ
Již 35. ročník oblíbeného turistického pochodu. Pěší trasy 10,
20 a 30 km, cyklotrasy 40, 60 nebo 80 km. Startovné: dospělí
20 Kč, děti do 15 let 10 Kč. Start 7.00 – 11.00 hodin. Cíl
otevřen do 18.00 hodin. Pořádá místní odbor KČT Sokol
Toužim.
Fotbalové hřiště
ne
7.9 . 11.00 hod. POUTNÍ MŠE SVATÁ
Tuto neděli se v ostatních místech farnosti bohoslužby
nekonají.
Kostel Narození Panny Marie
čt 11.9 . 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Náramky z gumiček.
Infocentrum
so 13.9 . 14.00 hod. KÁBLFEST
Zájezd na oslavy 20-ti let firem Elektrometall a Elektromodul
do Mariánských Lázní. Na programu je vystoupení skupin
Doga, Blackmailers, Katapult a Gipsy CZ. Nutná závazná
rezervace v Infocentru Toužim. Cena za všechna vystoupení
včetně dopravy 70,- Kč. Zaměstnanci firem Elektrometall, Elektromodul a děti do 125 cm ZDARMA.
Nám. Jiřího z Poděbrad
st 17.9 . 18.00 hod.
NERŮST - JAK JE MOŽNÉ ŽÍT UDRŽITELNĚ
Sociální antropolog Mikuláš Tichý srozumitelnou formou
představí některé myšlenky směru zvaného "nerůst" (degrowth, décroissance), který se snaží zamýšlet nad různými
rozměry ekologických, sociálních a jiných krizí západní
společnosti a případnou cestu ven z nich.
Infocentrum
čt 18.9 . 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Taška přes rameno.
Infocentrum
čt 18.9. 16.30 hod. DÁMSKÝ KLUB
Rukodělné práce v ženském kruhu. Pleteme z pedigu.
Infocentrum
pá 19.9 . 20.00 hod. ŠKWOR
Sliby&Lži Tour podzim 2014 + D.N.A.+ DuRuS. Kapela vznikla
v roce 1998 pod názvem Skwar. Zakládajícími členy byli Tomáš
Kmec, František Vadlejch a Petr Hrdlička, později se přidal Leo
Holan. Novinka - album SERNATO. Vstupenky: 240,- Kč
předprodej, 290,- Kč na místě.
Sokolovna
čt 25.9 . 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Sovička pro radost.
Infocentrum
ne 28.9 . 14.00 hod. SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
Ukončení sezóny na rodinné farmě Belina v Nežichově.
Nežichov
4
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24. září najdeme jméno JAROMÍR, jehož význam je slavící jaro;
slavný silou, bujností (ze slovanského jarý - silný, a měr slavný) a je to jméno původem slovanské.

KALENDÁR

Původ jmen

z á ř í

po

út

1

2

Linda
Samuel

Adéla

st

čt

3

4

Bronislav Jindřiška

pá

so

ne

5

6

7

Boris

Boleslav

Regína

8

9

10

11

12

13

14

Mariana

Daniela

Irma

Denisa

Marie

Lubor

Radka

16

17

18

15
Jolana

Ludmila Naděžda Kryštof

28. 9. slaví VÁCLAV, který znamená více slavný a je to jméno
původem slovanské. Václav je doslova slavným jménem,
možná proto je u nás tak oblíbené. Nese v sobě slovanské
hodnoty i kousek české hrdosti. Jméno je současně tvárné
a dává k dispozici množství variací. Venda, Vašík, apod.

19

20

21

Zita

Oleg

Matouš

22

23

24

25

26

27

28

Darina

Berta

Jaromír

Zlata

Andrea

Jonáš

Václav

29

30

Michal

Jeroným

Krásné září přeje Lenka Hudečková

VU3V

Virtuální univerzita třetího věku
pokračuje dalším semestrem
V zimním semestru oblíbené VU3V jsme pro vás tentokrát objednali kurz „Umění rané renesance v Itálii“ a „Lidské zdraví“.
Termíny kurzů jsou rozepsány níže. Jako obvykle se budeme
scházet vždy ve čtvrtek dopoledne jednou za 14 dní.
Pokračující studenti i nový zájemci se mohou již tedˇ do kurzů
přihlašovat v toužimském infocentru.

1. září slaví svátek LINDA a SAMUEL. Jméno Linda znamená
krásná nebo mírná, jemná a je to jméno původem španělské
nebo německé. Jméno Samuel znamená jméno Boží a je to
jméno původem hebrejské. Krásná zdrobnělina je Sam, Samík.

Umění rané renesance v Itálii - Cyklus přednášek z dějin
umění, který je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy
umění spjatému s obdobím 15. století a především
s městem Florencie.
Cena: 300 Kč za semestr

2. dne měsíce září najdeme ADÉLU v kalendáři - Jméno Adéla
znamená bytost ušlechtilá, vznešených způsobů a je to jméno
původem germánské.

Lidské zdraví - V šestidílném cyklu jsou přednášky věnovány
výkladu základních pojmů v lékařství, nemocem stáří
a nejzávažnějším chorobám.
Cena: 300 Kč za semestr

7. 9. objevíme další zajímavé jméno – REGINA, což znamená
královna. Regina je nadčasovým jménem, které své nositelce
přináší takřka neomezené možnosti. Žena jménem Regina se
může stát královnou − královnou svého života, královnou svých
snů nebo třeba královnou večera, předpoklady k tomu má
dokonalé.

Těšíme se na vás!
Kateřina Kolářová
Termíny přednášek:
2.10.
9.00 Renesance
10.00 Zdraví

12. září slaví MARIE, jejíž jméno znamená milovaná Bohem
nebo moře hořkosti a je to jméno původem hebrejské a egyptské. Nosí jej skoro 333 tisíc žen v naší republice. Ženské
křestní jméno Marie má mnoho variant a jmen významově
příbuzných. Ve staročeské podobě se vyskytuje jako Máři, variacemi jména jsou Maria, Mariam, Maryam, Miriam, také
Maruše, Marika nebo Marisa (kombinace jmen Marie
a Luisa).
21. 9. slaví MATOUŠ, což znamená dar Boží. Matouš je prastarým biblickým jménem. Muž jménem Matouš má být
dle významu svého jména doslova darem z nebes.
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16.10.

9.00 Renesance
10.00 Zdraví

30.10.

9.00 Renesance
10.00 Zdraví

13.11.

9.00 Renesance
10.00 Zdraví

27.11.

9.00 Renesance
10.00 Zdraví

11.12.

9.00 Renesance
10.00 Zdraví
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SKOKY

KNIHOVNA

Ve Skokách vystoupil americký
bluesman Lee Andrew Davison

Knižní novinky na září 2014
Pro ženy
Bilyeau Nancy
Forman Gayle
Green John
Jackson Joshilyn
Jakoubková Alena

Skoky v sobotu 9. srpna uvítaly amerického bluesmana Lee
Andrew Davisona. Vystoupil v triu společně s klavíristou Jiřím
Růžičkou a kytaristou Jaro Šindlerem. Jeho koncert byl strhující
od samého začátku a během koncertu propojení mezi
zpěvákem a publikem stále gradovalo. Lee Andrew Davison byl
ve skvělé formě a koncert před plným kostelem si zjevně užíval, stejně tak jako jeho vynikající spoluhráči. Repertoár sestavený ze spirituálů a gospelů Lee Andrew glosoval obstojnou
češtinou a tak publiku přiblížil atmosféru oklahomské farmy,
odkud pochází a kde žili také jeho prarodiče, od kterých se
naučil mnohé z písní, které ve Skokách zazněly. Ostatně
pastviny mezi Údrčí a Skoky prý jeho rodný kraj značně
připomínají... Počet nadšených a spokojených diváků se
přiblížil ke dvěma stům. V jejich řadách jsme uvítali také hejtmana Karlovarského kraje, pana PaedDr. Josefa Novotného.
J. Schierl

Jones Lisa Renee
Jones Lisa Renne
Kubelka Susanna
Lahmannová Eva
MacKenzie Sally
Mlynářová Marcela
Mlynářová Marcela
Potter Alexandra
Probst Jennifer
Sarginson Saskia
Spencer Scott
Steel Danielle

Koruna
Jen jeden den
Hledání Aljašky
Smolný rok
Darovanému manželovi
na zuby nekoukej
Sama sebou
V tvojí kůži
Adieu, Vídni – Bonjour Paříži!
Osm týdnů v blázinci
Jak svést lorda Neda
Důchodkyně nestřílejte
Kdo nehřeší, nežije
Na stejné vlně
Manželský omyl
Dvojčata
Nekonečná láska
Do skonání času

Pro muže
Crompton Richard
Hall M. R.
Hankins James
Jackson Lisa
Lang Hans-Joachim
Laukkanen Owen
Sarchie Ralph
Silva Daniel

Medozvěstka
Koroner
Pouta
Hrobař
Ženy z bloku 10
Profesionálové
Chraň nás od zlého
Anglická dívka

Cestopisy
Tomšíček Jan
Tomšíček Jan

Na jachtě do světa
Do Vladivostoku
na zmrzlinu na kole

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové a všem čtenářům přeji
pěkný výběr knih. Lenka Hudečková

PRODÁM
Masážní lehátko rozkládací.
Cena: 2000,- Kč.
Pí. Franková – 723 919 826
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INFO Z INFOCENTRA

Davidova noc 2014

Léto v infocentru

Davidova noc je vzpomínkou na významnou historickou osobnost Toužimska a Tepelska, Aloise Martina Davida (8.12.
1757 - 28.2. 1836), rodáka z Dřevohryz, významného učence
a tepelského premonstráta. Mimo jiné se zasloužil o vznik
prvních přesných map Čech a také objevil předpovídání počasí
podle kolísání atmosférického tlaku.

Během letních prázdnin nás potěšil velký počet návštěvníků
na našich prázdninových výstavách. Ta první s názvem Toužim
v proměnách času opět předčila naše očekávání a vidělo ji
kolem pětistovky lidí. Nejen místní, ale i toužimští turisté se
rádi podívali, jak naše město vypadalo dříve a nyní. Mnozí naši
občané si udělali čas i na prohlídku alb, kde nacházeli své
známé, kamarády ale také sebe samé. Převážná většina
návštěvníků si při pohledu na fotografie letadla posteskla, že
je to veliká škoda, že zmizela z města tato „atrakce“. Rovněž
se vzpomínalo na místní kino, které kdysi vyhořelo. Fotografie
Jana Boreckého z interiéru zámku zase vyvolávaly nostalgické
vzpomínky, smutek a pesimistické pohledy nad celým
současným stavem. Vše se vždy rozplynulo při odklonění
rozhovoru na téma - náměstí. Lidé současnou podobu většinou
chválí, turistům se líbí moc.
V měsíci srpnu se výstavou prezentoval místní Odbor klubu
českých turistů Tělovýchovné jednoty Sokol Toužim. Ukázky
z mnohaleté činnosti si našly své zájemce. Ti chválili
především staré fotografie i alba, kde opět nacházeli sebe
nebo své příbuzné a známé. Navíc si lidé připomněli různé
sportovně-turistické akce, které dříve navštěvovali a někteří
stále ještě pravidelně navštěvují. Vítězil Toužimskej puchejř,
( který se letos uskuteční 6.9.2014) a Novoroční výstup na
Třebouňák. Rovněž lidé zavzpomínali na ty, kteří již mezi námi
nejsou.
Veliký ohlas měla i výstava Má vlast instalovaná na náměstí
po celou dobu oslav k 545. výročí města Toužim. Ukázala nám,
že to se záchranou našich památek leckde jde. Ale musí se
chtít.
Mimo místních občanů naše Infocentrum ale navštívilo
i mnoho turistů odjinud a ti si stěžují na nedostatek dalších
turisticky atraktivních míst v našem městě, např. muzea či galerie. Jediné, co můžeme turistům nabídnout je fotografická
výstava Pavla Černického ZE ŽIVOTA VČEL a MYDLÁRNU
U SLEPIČEK. A to je pro náročného českého turistu poměrně
málo. Škoda.
Infocentrum Toužim a jeho kolektiv se těší na Vaše další
návštěvy, podněty a připomínky.
Lenka Hudečková a Bohuslav Prchal

Akce začala v sobotu 16. srpna, již tradičně v Teplé, kde
si účastníci prohlédli klášterní muzeum a zástupci Planetária
a hvězdárny na Kleti, v čele s ředitelkou a předsedkyní Committee for Small Body Nomenclature při III.divizi Mezinárodní
astronomické unie (IAU) Ing. Janou Tichou, předali opatovi Tepelské
kanonie
premonstrátů
doklad
o pojmenování jedné z planetek sluneční soustavy po A. M.
Davidovi (planetku objevil astronom A. Mrkos 5. března 1989
právě na Kleti, IAU ji přidělila číslo a název 06385 Martindavid
(1989
EC2)).
Poté
se
účastníci
vypravili
po Davidově stezce, navštívili Davidův hrob, rodné Dřevohryzy
s pamětní deskou, Vidžín a putování zakončili v Nežichově. Zde
probíhala další část akce, přednášky a noční pozorování oblohy
dalekohledy. Letošním hlavním tématem přednášek byla
připravovaná Manětínská oblast tmavé oblohy (MOTO). Podmínky k nočnímu pozorování hvězdné oblohy dalekohledy byly
letos kvůli oblačnosti nepříznivé a tak se přednášky
a diskuse protáhly do nočních hodin. V neděli dopoledne
probíhala ukázka geodetických měření a exkurze na
bývalou Davidovu observatoř na Branišovském
vrchu.
Manětínská oblast tmavé oblohy (MOTO) bude vyhlášena 15. září v Manětíně, za účasti zástupců obcí,
organizací a České astronomické společnosti v zastoupení dr. Jiřího Grygara. Smyslem vyhlášení oblasti
tmavé oblohy je ochrana životního prostředí, jehož
součástí je i přirozená tma a v neposlední řadě také
využití tohoto přírodního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu. Tma není důležitá jen pro astronomy,
ale i pro přírodu a zdraví člověka. Manětínsko patří
k oblastem, kde je tma nejkvalitnější, ale vůbec nejtmavší obloha na území ČR byla naměřena poblíž
Nežichova a Branišova, kde také jsou památky na
astronoma A. M. Davida, takže do připravované
oblasti by měla být zahrnuta také část území Toužimi. Více se
lze dozvědět třeba na webu http://www.astro.cz/znecisteni.
Jiří Schierl
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znakem Toužimi. Jsme moc rádi, že MěÚ v Toužimi, na rozdíl
od dřívějšího vedení města, má pro akce pořádané pro děti
takové pochopení. Dík patří i Infocentru, které nám poskytlo
pro všechny zúčastněné propagační materiály o Toužimi.
Za sponzorský dar děkujeme také firmě FRAPE pana Čapka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dvacáté česko-německé
prázdninové setkání

Věříme, že i příští rok se najdou sponzoři, kteří pomohou
k realizaci tohoto česko-německého setkání, které by mělo být
tentokrát ve Vidžíně.
J.a P. Princlovi

Co dokážou dětské ruce, o tom se mohlo přesvědčit třicet
účastníků jubilejního dvacátého česko- německého letního
setkání, tentokrát konaného v Netzschkau v Německu.
Tábor se nesl v duchu ,,Řemeslo a dětské ruce“ a byl situován
do období středověku, kde řemeslná výroba měla velký význam.
Děti se nejdříve spolu seznámily a nenásilnou formou si
zopakovaly, co vědí o době středověku, jak lidé žili, jak se živili
a jaká řemesla byla ve středověku nejznámější.
Po celou dobu pobytu si ve smíšených skupinách vyráběly
výrobky na závěrečný výměnný středověký trh.
Vyráběly z pedigu košíky různých tvarů, dekorativní předměty,
jiná skupina opracovávala mastek a vyráběla z něj různé
šperky, nebo těžítka. Třetí skupina zpracovávala ovčí vlnu technikou “filcování“ a vytvářela z ní také zajímavé předměty. Děti
si vyzkoušely batikovou techniku barvení látek. Po prvním týdnu
se skupiny vyměnily podle zájmu. Děti si mohly vyzkoušet práci
se dřevem, kde vyráběly deskové stolní hry, nebo tkaní, výrobu
vonných svíček, mýdel a vonných sáčků. Po oba týdny si
skupina kejklířů připravovala vystoupení na závěrečné tržiště.
Kdyby jste nabyli dojmu, že děti po celou dobu jen pracovaly,
tak to určitě není pravda. Při svých výletech po okolí, poznaly
zajímavosti oblasti Vogtlandu. Navštívily Dračí jeskyni v Syrau,
zkusily si vlastní zručnost v lanovém centru na přehradě Pöhl.
Možná, že mnozí z vás také, jako děti, nevědí, že alpaka není
jen slitina, ale také druh jihoamerické lamy. Právě s ní se
seznámily na druhém celodenním výletě. Nejen, že se na ně
mohly podívat, ale mohly si je pohladit a povodit. Zážitků na
tomto výletě bylo ještě více. V Muzeu zlata si na vlastní kůži
vyzkoušely rýžování zlata a každý si mohl výsledek své snahy
odnést. Kromě miniaturního zlatého zrníčka našly děti také
kousky granátů, zirkonů a jiných drahých kamenů. Na závěr
této denní výpravy se povozily na vorech.
Jak se vyrábí housle nebo basa, s tím se děti seznámily
v Markneukirchenu, kde se dokonce setkaly s češtinou, kterou
hovořil jeden z průvodců. Při výjezdu na nejvyšší skokanský
můstek ve Vogtland aréně si zase vyzkoušely pocit, jaký asi
zažívá závodník před startem.
Kromě výletů si spolu užívaly volný čas při sportování, nákupech, při GPS závodě, táboráku. Děti se velmi spřátelily, ani
rozdílnost mateřštiny jim v tom nebránila.
Na závěr si mohly za odměnu vybrat dárek, který si odvezly
domů, právě tak jako své vlastnoruční výrobky.
Tady bychom chtěli moc poděkovat našemu panu starostovi,
panu Žákovi, který věnoval pro všechny účastníky upomínku na
město Toužim, kapesní kalkulačku, klíčenku a tašku se
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Prostřednictvím portálu Proškoly.cz, který je určen pro podporu
žáků základních a středních škol, mohou třídní učitelé, učitelé
všeobecně vzdělávacích předmětů i učitelé odborných
předmětů využívat ucelenou řadu testů na logiku, pamětˇ, prostorovou představivost, sociometrické dotazníky pro měření
třídního a školního klimatu, testy ověřující čtenářskou gramotnost i kvízy.
Všechny testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze
v prostředí www.proskoly.cz a výsledek byl vyhodnocen ihned
po ukončení testu. Odpadá tak komplikovaná a nákladná
příprava testů v papírové formě a zdlouhavé vyhodnocování
výsledků. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače
připojeného k internetu.
SOU Toužim získalo školní licenci pro neomezený počet žáků.
Každý žák obdrží přístupové heslo a má možnost bezplatného
opakování testů nejen v rámci výuky, ale i během domácí
přípravy.
SOU Toužim

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

SOU Toužim – Aktivní škola
Konec srpna, to není jen konec prázdnin, konec lenošení
a nicnedělání. Pro nás kantory, je srpen ve znamení nového
začátku. Finišují přípravy na nový školní rok, učitelé doladˇují
tematické plány na jednotlivé předměty a neustále vymýšlí, jak
zatraktivnit výuku.
V letošním školním roce mohou učitelé, žáci, ale i jejich rodiče
využívat výhody Aktivní školy. Do projektu Aktivní škola jsme
se zapojili na konci měsíce června a získali tak licenci na celý
školní rok 2014/2015.
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ORNITOLOGIE

DOŠLO DO REDAKCE

Rozloučení s čapí rodinkou
pro letošní rok

3.Toužimský kamion
Naše zdejší infocentrum pořádalo od 22.8.-23.8. již 3.ročník
Toužimského kamionu na koupališti. Vystoupily zde různé
kapely, také byly připraveny různé atrakce pro děti jako
skákací hrady, ježdění na koních a vojenských džípech i pro
dospělé, malování na obličej. Příslušníci vězenské služby
z Horního Slavkova s pejsky nám předvedli různé zásahy. Také
bylo velmi dobré občerstvení a pivečko. Moc se nám to líbilo,
až na počasí - byla docela zima. Těšíme se všichni na další
ročník.
Zapsala čtenářka TN Dagmar Procházková.

PODĚKOVÁNÍ
Redakce Toužimských novin by ráda poděkovala panu
Jaroslavu Řehákovi, členu ornitologické společnosti, za jeho
dlouholetou spolupráci s naším měsíčníkem Toužimské noviny.
Za krásné a poutavé články nejen o čápech, ale
i o dalším ptactvu.
Děkujeme, pane Řeháku, a těšíme se na spolupráci i v dalším
roce. Přejeme Vám pevné zdraví.
Za redakci TN Lenka Hudečková

Letošní hnízdění našich čápů začalo příletem prvního čápasamce již 18. 3. a přílet druhého čápa-samice následoval 26.
3. 2014. Po odpočinku čápů přišlo pojímaní a úprava hnízda.
Kolik vajec samice snesla, jsme se dozvěděli až při
kroužkování čápů v červnu. Bylo to jen jedno vejce a od té doby
jsme věděli, že mládě má problémy s křídly. Později bylo
zjištěno, že jde o genetickou vadu jednoho křídla, které
znemožňovalo létání a marné bylo jeho snahu aspoň
procvičovat nad hnízdem. Čapí mládě bylo odkázáno na pobyt
v hnízdišti, kde ho ale oba rodiče vytrvale krmili.
V poslední červencovou neděli mládě zřejmě chtělo hnízdiště
opustit a tak ve snaze letět, což se nepodařilo, spadlo pod
komín bývalého pivovaru, kde hnízdí. Zůstalo ležet u kašny,
naštěstí bez poranění.
Díky všímavosti našich občanů jsem o mláděti obdržel informaci, a tak jsem okamžitě nahlásil tento stav na záchrannou
stanici živočichů do Plzně a po konzultaci s nimi jsem zajistil
ohlášení situace Státní policii v Toužimi s tím, aby místo pádu
čápa zajistili a jeho tak ochránili, než přijela pomoc z Plzně.
Toto se podařilo.
Po brzkém příjezdu záchranářů z Plzně bylo čapí mládě bez
problémů odchyceno a převezeno do plzeňské ZOO.
Rodiče čapího mláděte potom několik dní postávali na hnízdě
a čápa vyhlíželi. Již v polovině srpna opět odletěli do teplých
krajin. Pro letošní rok tedy hnízdění čápů u nás skončilo a my
se opět můžeme těšit a očekávat jejich přílet na jaře roku
2015.
Všem, kteří se podíleli na záchraně našeho mladého čápa patří
upřímný dík.
Zpracoval: Jaroslav Řehák, ornitolog
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Náklady (zalesnění, úklid klestu, ochrana mladých porostů,
prořezávky, ochrana lesa, těžba dřeva):
2010
2012
2013

MĚSTO TOUŽIM

Sběr bioodpadu v Toužimi

?

Nájemné pro město:
1 219 181 Kč ?

?

2013

6,90 ha

9,75 ha

86,01 ha

11,57 ha

Prodej se uskuteční:
V pondělí 29. září 2014
Toužim – u vlak. nádraží - 16.15 hod.

probírky do 40-ti let
2,56 ha

5,22 ha

15,79 ha

6 125 m3

7 612 m3

těžba dřeva
5 707 m3

4 950 000 Kč

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 -180,- Kč/ ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu !

prořezávky
8,37 ha

848 000 Kč

Prodej slepiček

zalesněno
6,85 ha

2 090 000 Kč

V roce 2011 běžela výpovědˇ z nájmu lesů. Přes zvýšenou
těžbu v roce 2013, nedošlo k překročení ročního limitu
stanoveného lesním hospodářským plánem. Pro rok 2014 se
předpokládá těžba v objemu cca 5 500 m3 dřeva.
S.r.o. v roce 2012 vyrobilo a instalovalo cvičební prvky pro děti
a lavičky k odpočinku na svážnici U Karasáku v ceně
75 000,- Kč a finančně se podílelo na rozsvěcení vánočního
stromu (cca 20 000,- Kč). V roce 2013 společnost přispěla
částkou 100 000,- Kč na zakoupení interaktivních tabulí do
MŠ, místní sportovní oddíly TJ Sokol a SK Toužim podpořila
částkou 50 000,- Kč každému z nich a přispěla částkou
3 500,- Kč na účast pana Mgr. V. Burdy na 19. světových hrách
transplantovaných.
Alexandr Žák
jednatel s.r.o.

Od 1.1. 2012 začalo město hospodařit v lesích svou organizací
Městské lesy Toužim s.r.o. za účelem vlastní kontroly nad
největším majetkem.
Porovnání hospodaření v období pronájmu v r. 2010 a vlastní
za r. 2012 a 2013.

2012

4 100 000 Kč

Celkem pro město Toužim:
?
4 690 000 Kč

Hospodaření v lesích.

2010

2 600 000 Kč

Zisk:

MěÚ Toužim – Michalová OŽP

vlastní hospodaření

11 791 000 Kč

Výnosy (tržby za dřevo, štěpku, samovýrobu dřeva, krajské
dotace):
?
9 570 000 Kč
12 639 000 Kč

V měsíci červnu letošního roku byl zaveden a úspěšně realizován systém odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Nádoby o velikosti 1200 l byly ve městě
Toužim a spádových obcích postupně umistˇovány na jednotlivá
stanoviště s možností vložení odpadu rostlinného původu.
Tříděním dokáží již mnozí z Vás zcela bez problémů snížit
množství komunálního odpadu na minimum a všem těmto
občanům patří velké poděkování.
Avšak nastává i taková skutečnost, že nyní v nádobách na
bioodpad nacházíme vše možné, jen ne, co do nich skutečně
patří. Koberec, obuv či použité hygienické potřeby jsou pak zasypány posečenou trávou či slupkami z domácností. Žádáme
občany, kteří třídění odpadů nevzali dostatečně za své a
nevyužili svých možností, nech se přiblíží „trendu města a
obcí“, nebo současná nabídka nádob na separovaný odpad
a odpadkových košů je tak pestrá a široká, že si z ní vybere
opravdu každý, i nejnáročnější „zákazník“.

pronájem

7 480 000 Kč

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek-cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00hod ,
tel. 601576270, 606550204, 728605840

(z toho 507 m3 samovýroba)
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Čeština veselá, záhadná ...i zrádná /?/
/J.Štolfa/
Cyklus dvanácti zastavení nad tím, jak mluvíme.

Chutˇovka zářijová:
Všechno je o předložkách.
Je to jako pravdy o životě: v nich totiž platí, jak všichni dobře víme, že ty nejprtˇavější a nejmalichernější maličkosti zpravidla
dovedou zamotat skutečnost tak, že z „komára vznikne slon nebo co“ a člověk se nestačí divit, kde se stala chyba, kde
je příčina, kde ten průšvih vznikl... Ale filosofová- ní na téma Život je v tuto chvíli a pro tyto řádky jaksi „mimo mísu“.
V naší mateřštině se takovými malichernými a prtˇavými, zato však zásadními maličkostmi stal úplně nenápadný slovní
druh, který je v devateru druhů označen číslem sedm: předložky.
Předkládám tedy výběr několika chutˇovek s předložkami v hlavní roli:
1.
Nezaměňujme pojmy: předložka – předpona. To prvé je samostatný slovní druh, to druhé pak pouhá součást
většiny slov – jejich začátek.
2.
Použití předložek s – z je určitě /díky drilu ze základky/ zakořeněno v krvi každého Čecha,
ale pro jistotu: s kým, s čím /+7. pád, instrumentál/,
z koho, z čeho /+2. pád, genitiv/
Aby i toto jednoznačné pravidlo nebylo tak jednoduché, následuje klasické ALE: lze i v ge- nitivu použít obě předložky:
chceme-li odlišit „ z povrchu pryč“ a „po povrchu dolů“ - vzít ze stolu = z desky stolu
vzít se stolu = /s/ vnitřku, /se/ šuplíku – toto pravidlo je však už zastaralé, nepoužívané.
3.
Velmi frekventované a bohužel v mnoha případech chybně interpretované je používání předložek kromě – mimo.
Tady jsou pravidla nekompromisně jednoznačná a jasně daná:
mimo koho, co / +4. pád, akusativ/, kromě koho, čeho /+ 2. pád, genitiv/ Přišli všichni, mimo maminku. ... mimo maso, silnici, zámek, /mimo co?/
Přišli všichni, kromě maminky. … kromě masa, silnice, zámku, /kromě čeho?/
ALE – podruhé: Řidiči často musí respektovat dopravní značku „Zákaz vjezdu“ s doplňu- jícím textem „Mimo dopravní obsluhy“. Tato formulace je :
a/ buď chybná – správně mimo obsluhu
b/ nebo myšlena s 4. pádem množného čísla: mimo všechny dopravní obsluhy / koho, co?/.
4.
Velmi zvláštní /a přiznejme mnohdy nečekané /je poměrně časté střídání předložek v – na:
- kdy jsou vaše děti ve škole - a kdy na škole?
- kdy zaplatíte v pokladně
- kdy na pokladně
- pracuje v prodejně
- bude na prodejně,
Obecně tedy platí, že „v/ve“ použijeme, máme-li na mysli významově i fakticky omezený, vnitřní, něčím ohraničený prostor
– uvnitř něčeho.
„Na“ - použijeme v širším významu, případně máme-li na mysli spojení instituce s kolek- tivem lidí: … jednali na vládě, studoval na škole, šel na úřad, na policii,...
Pomocí dubletu „v – na“ pak rozlišíme skutečnost, kterou text zachycuje – sami jistě cítíce rozdíl: byl v městské radě, v
zastupitelstvu - byl na městské radě, na zastupitelstvu
byl ve studentské koleji /uvnitř/
- byl na studentské koleji /bydlel tam/
ALE /potřetí fenomén.../: dovolená v Bulharsku, ve Francii, v Polsku, v Alpách, v Tatrách,...
a pak
na Slovensku, na Maltě, na Chebsku, na Kanárech, …
- v těchto případech je volba předložek ustálená, dána tradicí.
5.
Podobně je také ustálené a tradicí dané používání dubletu předložek na – do:
… a tak jedeme do Krkonoš, Řecka, Bečova, Ameriky,... /sami doplníte/
ale jindy jedeme na Moravu, Rhodos, Šumavu, Plzeňsko,...
Protože „stokrát nic umořilo osla“, je načase skončit, aby nám z toho „nehráblo“...
Tyhle výše zmíněné mrňavé potvůrky dovedou při hlubším ponoru pořádně zamotat ...vlastně co?
A tak snad ještě jedno doporučení / z pokynů pro diplomové práce/:
Nevhodné v písemném projevu /kde jinde...?/ je neslabičnými předložkami /k, z, v,.../ ukončovat řádky.
S pozdravem, ze srdce J. Štolfa
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Volby do zastupitelstva města Toužim

dle kandidátních listin:

Zhruba za měsíc se opět obyvatelé našeho města starší osmnácti let
sejdou v prostorách základní školy. Čekají nás volby do místního zastupitelstva. Konat se budou od 10. do 11. října v obvyklých časech.
Za poslední dva roky máme za sebou mnoho volebních víkendů, volili
jsme své zástupce do zastupitelstva Karlovarského kraje, do senátu,
poslanecké sněmovny konalo se místní referendum a take poprvé
napřímo prezidentské volby. Tentokrát ale budou volby trochu jiné,
než tomu bývá obvykle. Volby do komunálních zastupitelstev mají z
pohledu
voliče
troche
odlišná
pravidla
a proto vám přinášíme už te podrobné informace o halvně tom, jak
se budou upravovat volební lístky:
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
•
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci
volen.
•
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše
však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
Pozn.: Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto
způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas
neplatný.
•
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích
bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Pozn.: Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je
označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů
individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené
volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana
nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací
lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků
do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Upozornění:
Voličský průkaz se pro komunální volby 2014 nevydává!
Pro komunální volby 2014 platí, že nelze volit mimo svůj volební
okrsek.

Toužimské kandidátky
1. HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
/ Politické hnutí /
2. Hnutí pro město Toužim 2014 / Sdružení Občanské demokratické
strany a nez. kandidátů /
3. VIZE 2014 / Politická strana /
4. Komunistická strana Čech a Moravy / Politická strana /

Přehled kandidátů volebních stran v zachovaném pořadí
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1. HNZHR
Petr Vlček, 42 let, vedoucí logistiky, Toužim
Petr Ajšman, 38 let, podnikatel, Toužim
Růžena Darulová, 46 let, v domácnosti, Toužim
Radek Svoboda, 41 let, technolog, Toužim
Jan Procházka, 23 let, svářeč, Toužim
Jan Duspiva, 40 let, podnikatel, Toužim
Monika Černá, 35 let, logistika, Kosmová
Marek Daněk, 40 let, marketing, Toužim
Pavel Brychta, 39 let, Třebouň
Ladislav Matoušek, 48 let, řidič skladník, Toužim
Bc. Lucie Kalinová, Dis., 30 let, podnikatel, Toužm
Otto Futro, 45 let, policista, Toužim
Antonín Vrána, věk 73, důchodce, Toužim
Ing. Václav Šusta, věk 63 let, důchodce, Toužim
Iveta Kunzová, 44 let, správcová ubytovny TSM, Toužim

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2. Hnutí pro město Toužim 2014
Alexandr Žák, 44 let, starosta, Toužim
Václav Veverka, 51 let, lesní hospodář, Toužim
Mgr. Zdeňka Zemanová, 51 let, ředitelka ZŠ, Toužim
Bc. Robert Hrůza, 38 let, ředitel pobočky, Toužim
Romana Šambergerová, 41 let, manažer dopravy, Toužim
Jan Vlček, 51 let, soukromý zemědělec, Bezděkov
Ing. Jaroslav Ženíšek, 53 let, jednatel, Toužim
Renata Páníková, 47 let, soukromý zemědělec, Třebouň
Miroslav Pánek, 42 let, grafik, Toužim
Monika Bízková, 34 let, učitelka ZŠ, Toužim
František Čapek, 44 let, podnikatel, Toužim
Jindřich Kraus, 57 let, dělník OK STS, Toužim
Marcel Prášil, 40 let, manažer, Třebouň
Jiří Frantl, 53 let, podnikatel v lesnictví, Toužim
Monika Volfová, 33 let, lektorka anglického jazyka, Toužim

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3. VIZE 2014
Ing. Jiří Ženíšek, 48 let, účetní poradce, Toužim
Radek Vrána, 49 let, RWE D.S., Toužim
Bc. Jiří Horník, Dis., 43 let, velitel HZS, Toužim
Karel Musil, 61 let, učitel, Toužim
Bc. Dita Bukvářová, 32 let, státní zaměstnanec, Toužim
Karel Štumpa, 46 let, podnikatel, Toužim
Jaromír Mrhal, 57 let, technik, Toužim
Josef Bartáček, 63 let, důchodce, Políkno
Roman Hanzlíček, 46 let, podnikatel, Toužim
Miroslav Liška, 57 let, technik, Toužim
MUDr. Richard Hlous, 54 let, lékař, Toužim
Jaroslav Lukeš, 42 let, montážník dělník, Toužim
Bohumila Slavíková, 64 let, důchodce Toužim
Liběna Stinglová, 53 let, státní zaměstnanec, Toužim
Jiří Mikula, 35 let, technik, Toužim

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

4. KSČM
Marie Rešlová, 66 let, důchodce, Toužim
Václav Pavlík, 50 let, lesní, Kosmová
Milan Kadera, 74 let, učitel, Toužim
Josef Urban, 53 let, živnostník, Toužim
Miroslav Veselý, 58 let, řidič, Toužim
František Kulka, 66 let, revizní technik, Toužim
Rostislav Valášek, 77 let, projektant, Toužim
Helena Veselá, 56 let, účetní, Toužim
Karel Masner, 67 let, zámečník, Toužim
Petr Šulc, 67 let, elektrikář, Toužim
Věra Waldmannová, 65 let, důchodce, Toužim
Josef Mikula, 54 let, technik, Toužim
Vlasta Kopecká, 66 let, důchodce, Toužim
Jiří Veselý, 62 let, směnový mistr,Toužim
Hana Blažková, 63 let, důchodce, Toužim
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