TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXIII. číslo 10/2014* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
říjnové Toužimské noviny jsou volebním speciálem. Zhruba
za týden, 10. a 11. října, se budeme potkávat ve volebních
místnostech a vybírat své zástupce do městského zastupitelstva. Uvnitř novin najdete volební programy všech čtyř kandidujících stran. Volby do obecních zastupitelstev jsou v Česku
všeobecně vnímané jako ty nejdůležitější. Proto věříme, že
účast bude vysoká a že právě vy, toužimští voliči, vyberete tu
nejlepší „vládu“ pro naše město pro příští čtyři roky.

35. ročník Toužimskýho puchejře
V sobotu 6. září 2014 proběhl v Toužimi již 35. ročník
tradičního turistického pochodu "Toužimskej puchejř", který
pořádá místní odbor Klubu českých turistů při TJ Sokol Toužim.
Turisté si i letos mohli vybrat hned několik pěších (10, 20 a
30 km) i cyklistických (40, 60 a 80 km) tras. Start i cíl byl na
hřišti, kde toužimští turisté zajistili účastníkům malé
občerstvení. Odměnou za zdolání vybrané trasy pak byl diplom
a malý suvenýr. Počasí turistické akci vcelku přálo
a tak do Toužimi dorazilo 295 turistů, z toho těch pěších bylo
151.
KČT TJ Sokol Toužim

Kontrolní stanoviště na Podzámecké stezce,
kterým prošla 6. září část turistů při akci
Toužimskej puchejř.

Výstava v Infocentru
V pondělí 29. září proběhla v Infocentru vernisáž výstavy “Malováno indigem” paní Sylvy Máslové z Plzně. Jeansovina jako
hlavní výtvarný materiál na nápaditých textilních kolážích nadchla již mnohé, kteří měli možnost tato díla vidět.
Výstava bude návštěvníkům zpřístupněna až do konce
listopadu během zimní otevírací doby Infocentra, která je od
úterý do pátku od 9 do 18 hodin.
Otevírací doba Infocentra
říjen - duben
květen - září
út - pá 9.00 - 18.00 hodin
út - so 9.00 - 18.00 hodin
ne
9.00 - 12.00 hodin

Na skok do Pekingu a jižní Číny
za památkami, čajem a přírodou
Peking je ohromující moderní velkoměsto s překotným
životem. Co zde totiž bylo ráno, nemusí platit večer, neděle není
vždy v neděli a značná část z 19 milionů obyvatel je neustále
v pohybu, relaxuje v parcích, nebo navštěvuje bezpočet zajímavých památek. Jižní Čína vás překvapí svou vstřícností,
přírodou a čaji. Cestovat Čínou na vlastní pěst není složité a je
to spíš záležitost času než peněz. Pojdˇte se na chvíli přenést
do Říše středu a také ochutnat zajímavé jihočínské čaje
do Infocentra Toužim, již ve čtvrtek 9. října od 17 hodin.
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Přehled kandidátů volebních stran v zachovaném pořadí
dle kandidátních listin:

Volby do zastupitelstva
města Toužim

Komunální volby se budou konat v pátek 10. října od 14.00
do 22.00 a v sobotu 11. října od 8.00 do 14.00. Volební místnosti se jako vždy otevřou v místní základní škole.
Volby do zastupitelstev obcí mají odlišný způsob vyplňování,
respektive označování volebních lístků, než jak tomu bývá obvykle. V minulém čísle Toužimských novin jsme princip
označování kandidátů již popsali. Protože je ale opakování
matka moudrosti, přinášíme tuto informaci ještě jednou.
Volit je možné následujícími způsoby:
·
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. Pokud by byla označena tímto způsobem
více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
·
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 (Toužim – 15 členů zastupitelstva). 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 (Toužim – 15 členů zastupitelstva).
V aktuálním vydání Toužimských novin také najdete volební programy všech kandidujících stran. U názvu strany či hnutí najdete informaci, kde program hledat.
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1. HNZHR
TN, strana 2
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, 73 let, důchodce, Toužim
Ing. Václav Šusta, 63 let, důchodce, Toužim
Iveta Kunzová, 44 let, správcová ubytovny TSM, Toužim
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2. Hnutí pro město Toužim 2014
TN, strana 7
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
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3. VIZE 2014
TN, strana 11
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
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4. KSČM
TN, strana 14
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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KULTURA

čt 30.10 . 9.00 hod. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pokračování kurzů "Umění rané renesance v Itálii" a Lidské
zdraví".
Infocentrum
čt 30.10. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Dekórujeme vázu.
Infocentrum
čt 30.10. 16.30 hod. DÁMSKÝ KLUB
Rukodělné práce v ženském kruhu. Pleteme prostírání
z pedigu.
Infocentrum

PROGRAM NA ŘÍJEN 2014
VÝSTAVA – MALOVÁNO INDIGEM
Textilní koláže Sylvy Máslové.
Infocentrum
čt 2.10 . 9.00 hod. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
První přednáška zimního semestru 2015/2015. Zahájení
kurzů "Umění rané renesance v Itálii" a Lidské zdraví".
Infocentrum
čt 2.10. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Přívěšek na klíče.
Infocentrum
čt 3.10. 17.00 hod. KINOKAVÁRNA – PRACHY V PRACHU
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. Vstup zdarma.
Infocentrum
čt 9.10. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Ježek.
Infocentrum
čt 9.10. 17.00 hod. HLEDÁNÍ – SVĚT ČAJE
Na skok do Pekingu a jižní Číny za památkami, čajem
a přírodou. Pojďte se na chvíli přenést do Říše středu
a ochutnat tentokrát zajímavé jihočínské čaje s Ing. Zdeňkem
Nepustilem. Příspěvek 50,- Kč.
Infocentrum
čt 16.10 . 9.00 hod. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pokračování kurzů "Umění rané renesance v Itálii" a Lidské
zdraví".
Infocentrum
čt 16.10. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Náušnice z alukroužků.
Infocentrum
so 18.10. 20.00 hod. ARAKAIN DYMYTRY TOUR 2014
Chcete vidět a slyšet spojení dvou metalových mlátiček
se super zvukem a světly a k tomu si ještě vybrat pecky, které
zazní? V tom případě se těšte, bude to MASAKR!
Cena 299,- Kč
Sokolovna
po 20.10 . 18.00 hod. IZRAEL A PALESTINA
– PROKLETÍ SVATÉ ZEMĚ
Zdeněk Novák je redaktorem Českého rozhlasu a dlouhodobě
se zabývá problematikou Blízkého východu. Spolu
s fotografiemi a vyprávěním o svých cestách do Izraele
a Palestiny nám přiblíží některé aspekty současného
konfliktu. Vstupné 30,- Kč.
Infocentrum
čt 23.10 . 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Podzimní
dekorace
z
přírodních
materiálů
s čarodějnicí.
Infocentrum
út 28.10. 9.00 hod. VÝLET ZA HUMNA
Den živých vod. Výlet na Umíř a Číhané. Prezentace
naučné stezky Kraj živých vod. Vědomostní kvíz. Doprava 30,- Kč. Nutná závazná registrace.
Nám. J. z Poděbrad
st 29.10. 17.00 hod. EVA & VAŠEK
Eva a Vašek pěvecká - manželská dvojice a zároveň
jedni z našich nejúspěšnějších interpretů posledních
let, vystoupí na tanečním podvečeru v Toužimi. Cena:
200,- Kč
Sokolovna

POZVÁNKA

ZIMBABWE
Zimbabwe – kamenný dům, sýpka Afriky – země živitelka, země
neuvěřitelných jeskynních maleb, kouř, který hřmí, nádherná
krajina a lidé, kteří se nevzdají...
Zabrousili jsme hlouběji do této podivně nezapomenutelné
země, podívat se za hranice Viktoriiných vodopádů. Poznávat
život místních, trávit dny v zajímavých národních parcích, prolézat kamenné převisy a jeskyně při hledání maleb původních
obyvatel, nebo vyvenčit pár nezbedných lvů.
Chcete zažít skutečnou, ryzí Zimbabwe? Poznávat Zimbabwe
neznamená jen toulat se krajinou, užívat si safari v národním
parku, a trávit chvíle s pohodovými a přátelskými místními usedlíky, atˇ už černými nebo bílými. Znamená to i setkat se s
krutou realitou, zdevastovanou ekonomikou a strachem, rasismem, genocidou, ale i schopností zvednout se ze dna.
Víte co je „Madala“ a „Sadza“, nebo kde jsou a jak zní zvonící
kameny? Že ne? Tak pojdˇte s námi nakouknout alespoň na
chvíli do země, která před několika lety spadla na konec
žebříčku vyhledávaných destinací. Nyní se těžko dostává nahoru a přitom má toho tolik co nabídnout....
Zveme vás na další cestopisný pořad do Infocentra Toužim
ve středu 5. listopadu od 18 hodin.
Andrea Kaucká a René Bauer
www.divokaafrika.cz

4

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXIII. číslo 10/2014

Zaujalo mne i jméno Teodor, jenž slaví 23. 10. a znamená Boží
dar; Bohem darovaný. Nosí jej celkem 495 obyvatel České republiky. Teodor může být konfliktní, marnivý, ale také vše
pochopí.
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Bohumil František

24. 10. slaví Nina, která znamená dítě, panenka a je to jméno
původem španělské. Nina - vychytralá, málomluvná a křehká.
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Jméno Tadeáš – 30. října slavící, znamená chvála (Boha);
odvážný. Tadeáš je údajně pokrytecký, hezký a nevšímavý.

Eliška

6

7

8

9

10

11

12

Hanuš

Justýna

Věra

Sára,
Štefan

Marina

Andrej

Marcel

18

19

13

14

15

16

17

Renáta

Agáta

Tereza

Havel

Hedvika

20

21

22

23

24

25

26

Vendelín

Brigita

Sabina

Teodor

Nina

Beáta
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Šarlota

Státní
svátek

Silvie

Jméno Štěpánka znamená ověnčená; věncem korunovaná;
vítězka. Štěpánka má být milá, rozhodná a bojovná.

Lukáš Michaela

Pěkný podzim přeje Lenka Hudečková

OHLÉDNUTÍ

Tadeáš Štěpánka

Zábavné odpoledne pro seniory

Dneska začneme v kalendáři 3. října, kdy má svátek Bohumil,
jehož jméno znamená milý Bohu, bohumilý a je to jméno
původem slovanské. Bohumil ale podle lidských vlastností
jména je dobrý kamarád, ohleduplný a vzpurný.
Další den 4. 10. najdeme jméno František, což znamená malý
Francouz (z it.Francesco) a je to jméno původem italské. Nosí
jej skoro 154 tisíc mužů v naší republice. František je také
milovník vlasti, netolerantní a vzdělaný.
Jméno Eliška, která svůj svátek slaví 5. října, znamená „můj
Bůh je přísaha“ (varianta jména Alžběta) a je to jméno
původem hebrejské. Eliška může být pyšná, rozumná
a nekamarádská.

Posledním pořadem měsíce září bylo Zábavné odpoledne
pro seniory, na kterém se tentokrát sešlo rekordních 150 lidí.
1. října slaví senioři na celém světě svůj svátek, a tak účast
Václava Žákovce s celou kapelou bylo splněním malého přání
a poděkováním právě k jejich svátku.
Přejeme všem mnoho zdraví a příkladného elánu, který
na těchto akcích nikdy nechybí.
IC

8. října je v kalendáři vyznačeno velmi časté jméno u nás (asi
130 tisíc nositelek) – Věra a znamená víra. Je to jméno
původem slovanské. Věra je prý surová, rozpustilá a roztržitá.
Jméno Tereza najdeme 15. 10. a znamená pocházející
z ostrova Thery (v Egejském moři) a je to jméno původem
řecké. Tereza - chce být nejlepší, je nešikovná a něžná.
19. října slaví Michaela a její jméno znamená podobná Bohu,
jako Bůh a je to jméno původem hebrejské. Michaela je prý
tichá, nemá kuráž, ale je pořádná.
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SVAZ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI ČR

KNIHOVNA

Knižní novinky na říjen 2014

USKUTEČNÍ WELLNESS
POBYT V SEZIMOVĚ ÚSTÍ

Pro ženy
Bradford, Barbara Taylor
Buchanan, Cathy Marie
Garwood, Julie
Hunter, Evie
Robers, Nora
Štorkán, Karel
Třeštíková, Radka
Zusak, Markus

Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, základní organizace – Toužim uskuteční wellness pobyt.
Pobyt budeme absolvovat v lednu
od 11. - 18. 1. 2015.
Celková cena je 4 199,- Kč. v hotelu „MAS“ Sezimovo Ústí.
Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x plnou penzi, autobusovou dopravu,
informační schůzky a půldenní výlet do Tábora.
Rekondiční program - 13 procedur (1x relaxační masáž,
1x zábal, 2x cvičení v bazénu, 5x ranní cvičení,
1x magnetoterapie, 1x kyslíková terapie, 1x suchá uhličitá
koupel, 1x přístrojová masáž chodidel).

Tajemství minulosti
Dívky z Montmartru
Borec
Rozkoše léta
Rudý šál
Nejsem jen přítelkyně
Dobře mi tak
Zlodějka knih

Pro muže
Dán, Dominik
Forsyth, Frederick
Harris, Robert
Christe, Sam
King, Stephen
King, Stephen
Lauren, Christina
May, Peter
Hayes, Sam
Pyper, Andrew
Redmerski, Jessica Ann
Reeman, Douglas
Winter, Leon

Doprovodný program - 2x společenský večer s živou hudbou,
1x společenská hra Bingo, 1x Bowling
Denně zdarma vstup do krytého bazénu neomezeně, dále
pojištění odpovědnosti, služby delegáta, městské poplatky,
DPH, pobytovou taxu.
Podporu pitného režimu - každý den balenou vodu na pokoj.
Cena pobytu je konečná, nic víc se nepřiplácí, jenom
v případě, že si zakoupíte z nabídky zvýhodněných balíčků
masáží a procedur. Nabídka masáží a procedur je součástí
přihlášky.
Rekondiční pobyt je určený především seniorům od 55 let.
Pobyt nevyžaduje lékařské doporučení. Doplňkem rekondičních
procedur jsou individuální vycházky do krásného okolí a za
příplatek i fakultativní výlety.
Program pamatuje na možná omezení a lze ho individuálně
přizpůsobit Vašim přáním a potřebám. Veškeré aktivity jsou
dobrovolné.
Doprava je zajištěna autobusem z Karlových Varů přes Toužim
a zpět. Při obsazení celého autobusu, bude doprava jako vždy
zcela zdarma.
Přihlášky a podrobnější informace na WELLNES pobyt u paní
HONDLÍKOVÉ na tel. čísle. 725 281 371.
Přihlásit se můžou i nečlenové org. SPCCH.

Kráska a zvíře
Seznam smrti
Duch
Odkaz Stonehenge
Čtyři roční doby
Osvícení
Božský hráč
Skála
Prozrazení
Démonolog
Na hraně zapomnění
Než přijde smrt
Právo na návrat

Detektivky
Černucká, Veronika
Vondruška, Vlastimil

Naše heslo Apokalypsa
Smrt ve Vratislavi

Humor, životní příběhy, zajímavosti
Boček, Evžen
Boček, Evžen
Johnson, Adam
Toušlová, Iveta

Poslední aristokratka
Aristokratka ve varu
Syn správce sirotčince
Toulavá kamera 18.

Za spolupráci Lucii Jankuliakové děkuje Lenka Hudečková

Za výbor ZO – SPCCH v Toužimi
Vás zve předsedkyně M. Hondlíková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Žákům se nejvíce líbily dřevorubecké sportovní disciplíny
v řezání a štípání dřeva, které předváděli mistři v tomto oboru.
Jednu z disciplín v řezání dřeva tzv. singl pilou
si vyzkoušel na vlastní kůži i žák 9. A K. Kolena, který si svůj
koláč dřeva uřízl za minutu, což ohodnotili pořadatelé jako
slušný výkon.
Děvčata zase zaujala nabídka kosmetických a kadeřnických
služeb, kterých hojně využívala ke zkrášlení svého zevnějšku.
Mnoho řemesel si mohl každý účastník akce vyzkoušet sám,
např. plno bylo u kovářů, ale i aranžéři měli velký počet
zájemců.
Věříme, že akce splní účel - pomoci dětem s vhodným výběrem
řemesla a do budoucnosti si touto prací zajistit slušný finanční
příjem.
ZŠ Toužim – J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

Machři roku v Sokolově
23. září 2014 zamířily desítky studentů a pedagogů z celé
České republiky do Sokolova v rámci setkání učňovské
mládeže.

Na návštěvě v subtropickém ráji
Co jsou sukulenty, kde rostou, jak dlouho, jak vypadá durman
a plno jiných zajímavostí ze světa subtropických rostlin. Tak na
tyto otázky ochotně odpovídal žákům šestého ročníku pan
učitel J. Jindra, / t. č. v důchodu /, který se řadu let zabývá
pěstováním a množením tohoto rostlinného druhu.

Akce se zaměřuje na popularizaci a obnovu prestiže
učňovského školství a zároveň reaguje i na problémy,
se kterými se již delší dobu odborné školství potýká.
V letošním roce akci zaštítil Karlovarský kraj v Sokolově, který
nebyl vybrán náhodou. Kraj
patří k těm s největší
nezaměstnaností.
Téměř 300 učňů z celé ČR předvádělo svoji zručnost
na Náměstí budovatelů a bylo se na co dívat.
Sedmdesát týmů v kategorii truhlář, strojní mechanik,
elektrikář a instalatér soutěžilo o titul Machři roku a finanční
odměny v celkové výši 200 tisíc korun. Úkolem soutěžních
družstev bylo v daném časovém limitu splnit zadanou práci
ve svém oboru.
I naši žáci 8. a 9. tříd se vypravili na tuto zajímavou akci
a měli možnost se sami přesvědčit na vlastní oči, co které
řemeslo představuje, jaká je možnost uplatnění v praxi po absolvování učebního oboru atd….

Žáci si prohlédli skleníky, ve kterých se daří různým kaktusům,
palmám, ale měli možnost vidět i bonsaje, které si pan učitel
sám vypěstoval.
Nejvíce se žákům líbily obrovské kaktusy, které dosahovaly úctyhodného věku, některé až padesáti let. Někteří zájemci
si odnesli semínka z kaktusů, které jim pan učitel nasbíral
a vysvětlil, jak je správně zasadit a starat se o ně.
Děkujeme panu učiteli za možnost prohlídky jeho rostlinného
království a věříme, že toto setkání nebylo poslední, nebotˇ
nám přislíbil, že nás navštíví ve škole a ukáže nám praktické
věci jako např. řízkování palem a základy pěstování bonsají.
Už tedˇ se těšíme na jeho další návštěvu, nebotˇ jsou mezi
námi tací, kteří se chtějí učit zahradnickému řemeslu.
ZŠ Toužim – 6.A

8

9

10

VIZE 2014
volte číslo 3
Vážení spoluobčané, vážení voliči
Po čtyřech letech opět přichází důležitý okamžik, ve kterém rozhodnete o dalším
směřování města Toužim a přilehlých obcí. Kandidáti VIZE 2014 chtějí být u toho
a chtějí si získat Vaší přízeň. O co budeme usilovat a co budeme chtít prosadit?
- Zodpovědné a transparentní hospodaření města s vyrovnaným rozpočtem, snaha
o efektivnější využívání veřejných prostředků (např. nákupy v internetových aukcích).
- Zachovat nově zavedený způsob hospodaření v městských lesích prostřednictvím
Městských lesů Toužim s.r.o.
- Řádně pečovat o majetek města a podle finančních možností jej zvelebovat.
- Chceme více zapojit občany do dění v Toužimi a okolí a podporovat jejich iniciativu.
Naslouchat jejich hlasu například obnovením schránky pro sdělení názorů
a připomínek, zvýšit jejich informovanost .
- Zlepšit dopravní obslužnost včetně lepších možností parkování, pečovat o místní
komunikace, mimo jiné dokončit opravu cesty na Krásný hrad.
- Nadále v maximální možné míře využívat dotačních titulů z rozpočtů kraje,
republiky i EU ke zvelebení majetku města a k pokračujícím opravám Zámeckého
pivovaru a zámku, nebudeme přitom zapomínat na okolní obce a okrajové části města
("Hájenka", nádražní část Plzeňské ulice).
- Posílit kulturní dění v Toužimi i s přihlédnutím k tradicím a historii města, podchytit
účast dětí a mládeže v zájmových kroužcích, více podpořit mládežnickou dechovku.
Podpořit místní spolky a zájmová sdružení občanů, nabídnout kulturní vyžití seniorům.
- Zachovat a zlepšit stávající zdravotnická zařízení a dostupnost zdravotní péče.
- Podporovat sportovní aktivity občanů, zaměřit se i na děti a mládež, zlepšit
podmínky k letnímu koupání.

Za kandidáty VIZE 2014: Ing. Jiří Ženíšek
Najdete nás na Facebooku pod heslem VIZE 2014
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Čeština veselá, záhadná ...i zrádná /?/
/J.Štolfa/
Cyklus dvanácti zastavení nad tím, jak mluvíme.

Chutˇovka říjnová:
Jsme světoví také tím, jak mluvíme, anebo naše čeština upadá?
„ Člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suterénně nebo není v dobré konvici, protože je zde veliké rizoto,
že to skončí fiatem. Každý se tváří jako suvenýr, ale vrátí se mu to jako buzerant.“
/ jen pro jistotu: termíny - suverénně - kondici - riziko - fiaskem - suverén - bumerang /.
Určitě jsme - zejména my starší – zaznamenali, jak se s otevřením našich západních hranic a s naším vstupem mezi
demokratické státy Evropy a také ještě spolu s raketovým rozvojem techniky prudce mění fond slovní zásoby i slovník
a způsob vyjadřování a komunikace.
Nejen že zmizel telegram, který byl považován ještě nedávno za nejstručnější formu sdělení, ale už i esemeska se zdá pomalá a „ukecaná“.
Mluvíme tedy „hrozně“/?/, upadá čeština /?/, znevažujeme náš jazyk/?/, nebo je to jinak/?/...
Názory jazykovědců jsou jednoznačné:
•
jazyk se vyvíjí spolu s vývojem společnosti, mluva lidí užívajících češtinu je pak rozhodující pro to, aby se pravidla
přizpůsobovala /zvolňovala/ a nesvazovala používání,
proto se často objeví u sporných jazykových jevů tvrzení, že „obojí je možné“
•
o úpadku jazyka bychom hovořili v případě, že by čeština vymizela například z úředního jazyka, ze škol, pokud by
se přestalo psát česky ve vědeckých pojednáních atd...
•
přejímání slov z cizích jazyků je historickou součástí češtiny – bylo, je a bude důležitým jevem souvisejícím se vztahy naší země a okolního světa.
Je dáno společenským postavením, že prioritním světovým jazykem je angličtina. Také proto se čeština jen hemží anglicismy. Dalším faktem však je, že naše mateřština, respektive my – její uživatelé – si s nimi lehce poradíme: prostě
je počeštíme. A tak atˇ chceme nebo nechceme sedíme u písíčka, četujem a dylítujeme, skenujem, ale taky jíme bujabézu,
krepes, používáme esemesky i ememesky, ajfóny i ajpady, ...
Úplně bez protestů jsme přijali anglické slovosledy v komerčních názvech – Český Telecom extraliga, Ziaja Slim kosmetika,
KáVé Aréna...
Někdy to ale fakt trochu tahá: Poslanci projednávali možnost využití kurzarbeitu... /die Arbeit – ta práce/
Tady přece jen použití mužského rodu – ten kurzarbeit – je za hranou, souhlasíte? Ale platí /a jeho – její uzákonění mnoha
/nezaměstnaným/ lidem pomůže! To je argument./
Ale zpět k tématu: Dovolím si malé shrnutí:
Jazyk je živý organizmus vyvíjející a měnící se s potřebami a vývojem společnosti. Protože lidem slouží, lidé si ho upravují
„k obrazu svému“ a on ochotně uvolňuje svá stavidla – pravidla. Poslední aktuální upřesnění jazykových pravidel vydal
Ústav pro jazyk český na jaře letošního roku.
A zase jedno péesko: v dobách národního obrození se jazykoví puritáni snažili o „české výrazy za každou cenu“ - a pak der
Klavier byl břinkotruhla, kapesník /der Taschentuch/ zněl nosočistoplena...
Tak si myslím, že je daleko lidštější, když to lajknu, než abych si lámal mozek vymýšlením českého synonyma...

Ciao, mio buono amico
Ahoj, mí dobří přátelé, J. Štolfa
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Vážení občané, vážení voliči,

„S LIDMI PRO LIDI“ – tímto heslem se o Vaši přízeň
ve volbách do zastupitelstva města ucházejí kandidáti KSČM – členové
strany i bezpartijní. Pokud dostaneme Vaši důvěru, mohu Vám slíbit, že
tak jako dosud svými náměty, připomínkami a aktivní prací se chceme
podílet na práci zastupitelstva a orgánů města, na dalším rozvoji města a
spádových obcí. Plně využijeme svých znalostí a zkušeností při správě
města a obcí, při řešení všech záležitostí ve prospěch Vás, občanů.
Pro nastávající čtyřleté volební období nepředkládáme samostatný
volební program – žádná kandidující strana nebo hnutí nemohou
samostatně naplňovat a řešit potřeby města a obcí, úkoly lze plnit jen dobrou a aktivní prací všech členů zastupitelstva bez ohledu na stranickou
příslušnost.

Vážení občané přij te k volbám a odevzdejte svůj hlas těm, o kterých jste
přesvědčeni, že splní Vaše očekávání.
Je to Vaše právo i povinnost.

Dejte hlas kandidátům KSČM!
Přeji nám všem dobrou volbu a štˇastnou budoucnost.

Za kandidáty KSČM: Milan Kadera
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