TOUŽIMSKÉ NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu
v Toužimi * ročník XXIII.
číslo 12/2014* cena 5,- Kč
Rád bych poděkoval za spolupráci spoluobčanům, členům rady
a zastupitelstva města, pracovníkům městského úřadu, jednotlivým spolkům a organizacím.
Milí spoluobčané, jménem městského úřadu a zastupitelstva
města vám chci popřát hezké Vánoce a dětem spoustu dárků.
Dobrou pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti. U vánočního stromečku atˇ vám nikdo nechybí.
Do nového roku přeji všechno nejlepší, pevné zdraví, spokojenost, hodně štěstí, lásky a správná rozhodnutí
v osobním i pracovním životě.
Alexandr Žák, starosta města

Vážení spoluobčané,
v dnešní uspěchané době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je
potřebné se i pozastavit. Takovým malým, ale krásným pozastavením, jsou pro nás Vánoce, čas, kdy jsme si bližší jako
nikdy a snažíme se zapomenout na běžné problémy.
Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i proto se na Vánoce tak hodně těšíme.
Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi,
vnoučaty a blízkými, s kterými se během
celého roku tak často nevídáme. Tato
neopakovatelná atmosféra, která patří k
Vánocům, se nedá zapomenout. Pozastavme
se a poděkujme za lásku, porozumění, za
pomoc a práci, která byla vykonána pro nás
všechny.
Těšme
se
z maličkostí a z každého upřímného úsměvu.
Prožijme nastávající vánoční atmosféru se
štěstím, láskou a pokojem.
Naším hlavním společným cílem musí být
prohloubení a upevnění mezilidských vztahů
a odvěkých nezničitelných hodnot, jako je radost, naděje a láska. Podporujme hodnoty,
jako je úcta k životu, pravda a pokora
k druhému a posilujme naši odvahu pomáhat
lidem trpícím samotou a nemocí.
Navzdory hektické době, ve které žijeme,
vyšším požadavkům na lidi, techniku
a infrastrukturu, stále nedostatečným
finančním zdrojům jsem přesvědčen,
že zvyšovat úroveň kvality života v našem
městě se nám společnými silami daří.
Nepodléhejme dojmům, že nic nemůžeme
změnit. Naším úkolem musí být dodávat
lidem nejen optimismus a důvěru ve své
možnosti, ale i hrdost na naše město.
Važme si práce a aktivity všech našich
občanů. Jejich iniciativě, odpovědnosti
a realismu vděčíme za vše pozitivní,
co kolem sebe vidíme včetně kulturních
pokladů, které jsme zdědili z minulosti.
Do nadcházejícího období nedovolme
ve shonu všedních dnů zapomínat jeden na
druhého. Vzájemně si naslouchejme, budˇme
tolerantní
a
na
život
nahlížejme
z vícero úhlů než jenom ze svého. Nenávist,
aroganci a sobectví nahradˇme vzájemným
porozuměním, odpuštěním a úctou k životu.
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SPORT

13. ročník duatlonu
V sobotu 13. zaří 2014 proběhl už 13. ročník duatlonu a opět
nám přálo počasí, na celé dopoledne vykouklo slunce, které
nás podpořilo při fandění a závodníky v bojích o co nejlepší
výsledek. Chceme všem soutěžícím poděkovat za účast
a pozvat i jejich kamarády na další ročník. Děkujeme
sponzorům a pomocníkům při organizaci závodů.
Hnutí pro město Toužim 2014

POZVÁNKA

Rocker a dvě staré dámy
- Jana Pacnerová
Česká konverzační komedie s detektivní zápletkou.
Stáří ani nemoc nejsou na překážku tomu, aby člověka
bavil život.
V luxusním penziónu pro důchodce se setkají vysloužilá
herečka – stárnoucí diblík Agnes, vysloužilá advokátka
– stárnoucí pesimistka Zita, přepečlivá zaměstnankyně
Kamila a mladičký rocker Robert, který si sem přišel
odkroutit trest veřejně prospěšných prací. Hra má detektivní
zápletku,
která
přichází
ke slovu spíše až v druhé polovině; základním tématem
je však porozumění „ob generaci“, nalézání společné
řeči (někdy doslova) a myšlenka, že stáří ani nemoc nejsou na překážku tomu, aby člověka bavil život.
Konverzační komedie je postavena na verbálním humoru ve stylu inteligentního sitcomu.

"Čajomilové sobě"
Za čaj je v Čechách považováno skoro vše co se spaří
vodou. Z tohoto hlediska může čaj vypadat různě, lze
jej připravit všelijak a téměř ze všeho. Poslední degustace roku 2014 bude věnována čajovým vylomeninám
a čajům, jež si každý příchozí donese. Přispějte svou
trochou
do
čajového
mlýna.
Přineste
s sebou jakýkoliv svůj oblíbený čaj, nečaj, bylinu
či cokoliv jiného, z čeho nápoj připravíte. Nádobí bude
k dispozici. Můžete si ale přinést i vlastní. Nezapomeňte
na trochu vánočního cukroví a dobrou náladu!
S pozdravem a přáním pěkných podzimních dnů
Zdeněk Nepustil

PRODEJNA
NÁBYTEK – ODĚVY
NABÍZÍ VŠEM ZÁKAZNÍKŮM ŠIROKÝ
VÝBĚR VÁNOČNÍCH DÁRKŮ I DÁREČKŮ
+
VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKÁZKY
V HODNOTĚ
200Kč, 300Kč, 500Kč.

PODZIMNÍ SLEVY 20-40%
NA JEANSOVOU DÁMSKOU I PÁNSKOU
KOLEKCI + MIKINY + TRIČKA.

PO – PÁ 9.00 – 17.00 h
SO + NE 9.00 – 12.00 h

Předprodej lístků na ples města
Do reprezentačního plesu města zbývají ještě téměř dva
měsíce. Už od 2. prosince jsou však pro vás připravené vstupenky. Zakoupit si je můžete jako vždy v toužimském infocentru. Vánoční provozní doba infocentra je vždy
od úterý do pátku od 9.00 do 18.00. Poslední den, kdy bude
infocentrum otevřené je pátek 19. prosince. Znovu zahájíme
provoz v úterý 6. ledna.

NOVÁ ADRESA PRODEJNY
PLZEŇSKÁ 405 NAPROTI POLICII
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Vystoupení je vždy velice pěkně připravené a děti zpívají s
takovým zápalem, že přítomní rodiče i hosté naší malé
slavnosti uroní slzičku.
Chceme touto cestou poděkovat učitelkám – paní Suchanové
a Dvořákové a také dětem za velmi pěkné zpestření našeho
obřadu.
Blanka Čevelová, matrikářka – matriční úřad Toužim

INFORMACE MATRIČNÍHO ÚŘADU
Konec gratulací jubilantům
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zakazuje matrikám na městských úřadech, aby jména jubilantů
poskytovaly někomu dalšímu. Tedy včetně úředníků a politiků,
kteří byli zvyklí, že si seznamy z matriky vyžádali
a oslavence kontaktovali. Dle Úřadu pro ochranu osobních
údajů čerpat informace z matriky neumožňuje i zákon
o obcích.
Z tohoto důvodu bohužel starosta města nemůže již posílat
jubilantům blahopřání. Nesmí totiž ze své iniciativy věk
důchodců sledovat.
Toto se týká rovněž osobní návštěvy komise pro občanské
obřady, jejíž členky jubilanty navštěvovaly s osobní gratulací.
Od listopadu již komise za jubilanty nechodí.
Ledaže by se sám oslavenec nebo jeho příbuzný ozval,
že o písemnou gratulaci od starosty města nebo o návštěvu
komise stojí.

Z RADNICE
Necelý měsíc po volbách do obecního zastupitelstva
se v Toužimi ustanovila na příští čtyři roky nová vláda. Složení
rady odhlasovali námi zvolení zastupitelé 6. listopadu
na ustavujícím zasedání městského zastupitelstva, které se
výjimečně konalo v sále Sokolovny, za poměrně velké účasti
veřejnosti.
O starostovi města i o ostatních radních se hlasovalo veřejně
s následujícími výsledky:
Zastupitelé jednomyslně zvolili starostou města Toužim
Alexandra Žáka a stejným počtem hlasů také místostarostu,
kterým se stal Jiří Horník.

Změna vítání občánků do života a mezi toužimské občany
Městský úřad Toužim, matriční úřad, mění způsob organizace
slavnostních obřadů vítání nově narozených občánků z důvodu
ochrany osobních údajů. Tento slavnostní akt se vztahuje
na děti s trvalým pobytem na území města Toužim v době
podání přihlášky.
Termíny konání vítání občánků budou vybírány podle počtu podaných přihlášek – nejméně však 2x do roka.
Přihláška na vítání občánků:
* je k dispozici na Městském úřadu Toužim – matriční úřad,
Sídliště 428, přízemí nebo na stránkách města: www.touzim.cz
v rubrice „Formuláře“
* musí být doručena matričnímu úřadu Městského úřadu
Toužim - osobně, nebo poštou na adresu: Městský úřad
Toužim, Matriční úřad, Sídliště 428, 364 01 Toužim nebo
do datové schránky města Toužim ID: ji6b68s
Na slavnostní obřad Vám bude s předstihem zaslána pozvánka
na Vámi uvedený kontakt.
Bližší informace Vám poskytne:
Blanka Čevelová – matrikářka, tel.: 354 224 507,
E-mail: blanka.cevelova@touzim.cz

Dalšími radními budou následující volební období Robert
Hrůza, Zdeňka Zemanová a Milan Kadera. Pro první dva radní
hlasovalo 13 zastupitelů, pro Milana Kaderu 14.
Předsedou kontrolního výboru zastupitelé zvolili Richarda
Hlouse, finančnímu výboru bude předsedat Jiří Ženíšek.

POZVÁNKA

Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi
Toužimská Městská knihovna se prvním rokem přidala
k celorepublikové akci Vypouštění balónků aneb Pokus
o rekord 2014.
Přijdˇte prožít předvánoční odpoledne na náměstí Jiřího
z Poděbrad, zazpívat si koledy a spolu s dětmi vypustit balónek
s přáním Ježíškovi.
Po celou dobu akce bude připraven zábavný program, prodej
drobného zboží a nebudou chybět také teplé nápoje.
Balónky s přáníčkem dostane každý na místě.

Poděkování matričního úřadu
Městského úřadu Toužim

PODĚKOVÁNÍ

Matriční úřad zajištˇuje vítání nově narozených občánků našeho
města a částí. Slavnostní obřad se koná nejméně 2x v roce,
podle počtu narozených dětí. Slavnostní obřad vítání občánků
zpestřují svým programem děti z mateřské školy Sluníčko
Toužim pod vedením učitelek paní Kateřiny Suchanové a Lucie
Dvořákové.

Redakční rada Toužimských novin děkuje panu Jaroslavu
Hráskému za dlouholeté pravidelné příspěvky do Toužimských
novin.

3

KULTURA

so 24.1. 2015 19.30 hod.
REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA TOUŽIM

PROGRAM NA PROSINEC 2014
VÝSTAVA: ENKAUSTIKA „DOMA“
Dita Bukvářová.

Infocentrum

Příchozí návštěvníky přivítá Dechový orchestr ZUŠ Toužim
pod taktovkou Karla Musila, svými vstupy zpestří atmosféru
taneční oddíl TJ Rakovník svým valčíkem, rozverným charlestonem či kankánem. O zábavu během večera
se postará kapela Funny Dance Band pod vedením pianisty
Aleše Hávy a pro vytrvalé bude připravena diskotéka.
V ceně vstupenky je raut.
Sokolovna
Cena 250,- Kč.
Předprodej v infocentru Toužim od 2. 12. 2014

čt 4.12. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Vánoční mydlárna.
Infocentrum
pá 5.12. 17.00 hod. KINOKAVÁRNA – POSLEDNÍ SNY
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. Vstup zdarma.
Infocentrum

so 6.12. 16.00 hod.
ČERTOVSKÝ MARIÁŠ

Pohádka pro děti. Divadelní scéna při DK Ostrov. Vstupné dobrovolné.
Sokolovna

DOŠLO DO REDAKCE

so 6.12. 19.00 hod.
ROCKER A DVĚ STARÉ DÁMY

Reakce na článek:

Česká konverzační komedie s detektivní zápletkou. Stáří ani
nemoc nejsou na překážku tomu, aby člověka bavil život. Divadelní scéna při DK Ostrov. Vstupné dobrovolné.
Sokolovna
čt 11.12 . 9.00 hod. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pokračování kurzů "Umění rané renesance v Itálii" a Lidské
zdraví".
Infocentrum
čt 11.12. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Andělé a sněhuláci.
Infocentrum

Bečovská botanická zahrada je unikát, přesto bojuje o přežití
(zveřejněno v TN 11/2014, pozn. red.)
V článku se píše: „Nejvýznamnější byl podle Jiřího Šindeláře
vstup do Unie botanických zahrad... Jsme vlastně jediná
zahrada v Unii botanických zahrad, která není dotovaná...”
Osobně se těším na návštěvu. Bečovské zahrady jsou
překrásné. Člověk se tam těší jisté sounáležitosti.
Je najednou někdo. Opravdu krásný pocit. Avšak vratˇme se
k tématu dotací. Existuje způsob, ale jak? Jít cestou vlastní
propagace, nebo vsadit na úředního šimla? Co šiml, ale nějaký
lesní pakůň?
Vsadil bych na jednu z těchto variant a jakási naděje tu je.
Bečovská botanická zahrada si to jistě zaslouží.

pá 12.12. 14.00 hod.
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ

S přáním k Ježíškovi a zároveň pokus o rekord ve vypouštění
balónků v ČR. Bohatý doprovodný program, soutěže,
občerstvení.
Nám. Jiřího z Poděbrad
pá 12.12. 17.00 hod. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Sokolovna
čt 18.12. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Vánoční přání s dárečkem.
Infocentrum

„Lidské pokolení nevyjde z běd, dokud se budˇ stav pravých
a opravdových filozofů neujme politické vlády, anebo dokud se
třída držitelů vládní moci nějakým božským řízením neoddá
vážné filozofii“
Platón

čt 18.12. 16.30 hod. ČAJOMILOVÉ SOBĚ
Předvánoční zklidnění s ochutnávkou čajů a vánočního pečiva
samotných účastníků a „čajové vychytávky“ Zdeňka Nepustila.
Příspěvek 30,- Kč.
Infocentrum

„Odkud se tu, Sókrate, bereš? Či se rozumí samosebou,
že přicházíš z honu za krásou Alkibiadovou? Vskutku je ten
muž ještě krásný, ale jak se mi jevil, když jsem ho nedávno
viděl, avšak je to opravdu již muž, Sókrate – mezi námi řečeno
– a již mu obrůstá brada.“
Platón

ne 21.12. 17.00 hod.
POUTNÍCI – COUNTRY VÁNOCE
Adventní koncert populární country skupiny. Rozdávání Betlémského světla. Přineste si s sebou vhodný zdroj pro přenos
světla míru a naděje. Cena: předprodej 90,- Kč, na místě 110,Kč.
Sokolovna

„Co na tom? Cožpak ty nejsi vychvalovatel Homéra...?“
Sókrates
Jiří Fuchs
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17. 12. najdeme jméno Daniel, které znamená Bůh je můj
soudce a je to jméno původem hebrejské. Daniel je oddaný
milovník, upřímný a nebojácný.

KALENDÁR

Původ jmen

p r o s i n e c

po

1
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8

út

2

st

3

čt

4

Blanka Svatoslav Barbora

9

Květoslava Vratislav

pá

5
Jitka
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Dana

Simona

Lucie

Lýdie
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16
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Radan

Albína

Daniel

Miloslav

Ester

Dagmar

Natálie

22

23

24

25
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28

Šimon

Vlasta

Adam
a Eva

Boží hod
vánoční

Štěpán

29

30

31

David

Silvestr

24. prosinec – velice významný den pro většinu z nás. Svátek
mají hned dva lidé - Adam a Eva a tento den je každý rok
slaven jako Štědrý den, den hojnosti, jídla, rodinné pohody
a lásky. Jméno Adam znamená člověk, pozemštˇan; z červené
hlíny a je to jméno původem hebrejské. Adam je také falešný,
bázlivý a neupřímný. Jméno Eva znamená živá; přeneseně
životodárná, matka života a je to jméno původem hebrejské.
Eva je prý chápavá, ochotná a bouřlivá.

Mikuláš Ambrož

Julie

Judita

18. prosince slaví svátek Miloslav a jméno znamená slavný
milostí, milý, klidný a je to jméno původem slovanské.
Miloslav je prý idol děvčat, nepřátelský a paranoidní.

26. 12. najdeme v kalendáři jméno Štěpán, což znamená
ověnčený, věncem korunovaný a je to jméno původem řecké.

Žaneta Bohumila

A nakonec poslední den v roce 31. 12. slaví muži jménem Silvestr a jméno znamená lesní, z lesa. Asi se budete divit, ale
s tímto jménem se v České republice najde skoro 500 mužů
:-).

Milí čtenáři, máme tu poslední měsíc v roce, prosinec.
Měsíc, ve kterém oslavíme svátky pohody, klidu, míru a lásky.
Měsíc, ve kterém se rozloučíme s rokem 2014.

Přeji všem čtenářům Toužimských novin krásné prožití
vánočních svátků opravdu v pohodě a klidu a štˇastný
a úspěšný rok 2015.
Lenka Hudečková

Vybrala jsem pro Vás tato jména:
2. prosince slaví svátek Blanka – jméno znamená bílá,
běloskvoucí a je to jméno původem španělské. Blanka může
být také ustaraná, vlídná a předvádivá.

KAPKA NADĚJE V TOUŽIMI – 12.12.2014

URČENO VŠEM, KDO CHTĚJÍ POMOCI DOBRÉ VĚCI.

4. 12. vidíme v kalendáři jméno Barbora, které znamená
cizinka, barbarka, brepta a je to jméno původem řecké. Nosí
je přes 45 tisíc žen v naší republice. Barbora je též sympatická, chytrá a vypočítavá.

Při příležitosti prvního ročníku Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi jsme se spojili s nadačním fondem KAPKA NADĚJE.
Tento fond byl založen v srpnu 2000 paní Vendulou Svobodovou s cílem trvale podporovat Kliniku dětské hematologie
a onkologie FN Motol v následujících oblastech: Pomoc při
zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod, Pomoc v
oblasti psychosociální péče, Pomoc při financování výstavby a
přístrojového vybavení nové transplantační jednotky, Podpora
vědeckých aktivit, Podpora regionálních nemocnic.

5. prosince má svátek Jitka a jméno znamená židovka, žena z
Judeje a je to jméno původem hebrejské. Jitka je ostýchavá,
toulavá a něžná.
5. prosinec, je to den před svátkem sv. Mikuláše, mají nejradši
malé děti. Po domácnostech chodí milkuláši, čerti
a andělé a rozdávají dětem podle zásluh balíčky. Může v nich
být uhlí a brambory anebo, a to většinou, mikulášské balíčky
obsahují různé dobroty, sladkosti nebo ovoce.

Dne 12.12.2014 bude na náměstí Jiřího z Poděbrad od rána
postaven stánek, kde bude možnost zakoupit Dárky naděje.
Zakoupením tohoto výrobku přispějete přímo nadaci.
Máte-li zájem podpořit tuto veřejnou sbírku zakoupením
dárkového předmětu či finanční částkou, ale nemáte možnost
se předvánoční akce zúčastnit, můžete kontaktovat Městskou
knihovnu v Toužimi, kde bude možno předmět vyzvednout také
po skončení akce.
Za sbírku a předání peněz zodpovídá Radka Fialová

10. 12. najdeme v kalendáři jméno Julie, které znamená
božská; zářící, mladá. Julie je také smutná, nenahraditelná
a družná.
13. prosince je Lucie, jejíž jméno znamená světlá, zářící (z lat.
lux - světlo) a je to jméno původem latinské. V naší republice
najdeme přes sto tisíc žen a dívek s tímto jménem. Lucie může
být i krutá, samostatná, ale i zdatná lhářka.
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KNIHOVNA

Knižní novinky na prosinec 2014
Pro ženy
Benková Jana
Green John
Keleová-Vasilková Táňa
Kleypas Lisa
Lauren Christina
Podhorcová Oldřiška
Lauren Christina
Řeháčková Věra
Small Bertrice
Quick Amanda
Pro muže
Gordon Noah
Hall M. R.
Hayes Terry
James Peter
Sund Erik Axl

Druhá šance, Lásko!
Papírová města
Manželky
Jezero snů
Božský bastard
Postel pro dvě
Božský cizinec
Láska s chutí pelyňku
Nepokořená
Podivné zásnuby

Moriarty Liane

Tribunál smrti
Pohřešovaní
Já, Poutník
V sevření mrtvého
Vraní dívka 2
Hladový oheň
Manželovo tajemství

Historické romány
Cornwell Bernard
Cornwell Bernard
Cornwell Bernard
Vondruška Vlastimil

Inkvizitor
Kacířka
Lučištník
Ještě že nejsem kat

Zajímavosti
Däniken Erich von
Rubaška Miloš

Nemožné skutečnosti
Vzpomínky lovce jelenů

Upozornění na vánoční provozní dobu knihovny:
knihovna bude od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015 uzavřená
5. 1. 2015 zahájíme běžný provoz.
Ve spolupráci s Lucií Jankuliakovou
zpracovala Lenka Hudečková
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Zamykání zahrady MŠ aneb
„Posvitˇme si na strašidla“
Dne 3.11.2014 pořádala Mateřská škola Sluníčko již tradiční
zahradní slavnost „zamykání zahrady“. Protože už se začíná
brzy stmívat a zanedlouho se naše zahrada oblékne do bílého
kabátu, skřítci podzimníčci a malá strašidýlka si hledají úkryt
před zimou. Děti z Mateřské školy se proto rozhodly, že jim
v tomto obtížném úkolu pomohou a posvítí jim na cestu rozsvícenými lampiónky. "Naše malá strašidýlka" sama ve školce
připravila také čarodějnické občerstvení v podobě pavoučích
jednohubek, čertích prstů a komu byla zima, mohl se zahřát
výbornou dýňovou polévkou.
Maminky a tatínkové se snažili a proměnili své ratolesti
v malá strašidýlka, hejkaly a čarodějnice. Za pomoci zpěvu
podzimních a strašidelných písní se nám v kouzelně vyzdobené
zahradě vydlabanými dýněmi podařilo zapálit všechny
lampiónky.
Následoval světélkující průvod krásných malých strašidýlek
a za pomoci kouzelného zaříkávadla jsme velkým zlatým klíčem
uzamkli obě brány do zahrady MŠ.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

DRAKIÁDA
V pondělí 6.10.2014 se na Toužimském fotbalovém hřišti konala Drakiáda, kterou pořádalo SRPDŠ a naše Mateřská škola
Sluníčko.
Zúčastnily se nejen děti z Mateřské školky ale také děti
ze Základní školy, a náhodní kolemjdoucí, které uchvátila
krásně zbarvená obloha.

Děti přišly v doprovodu rodičů, sourozenců, někteří
i s babičkou a dědečkem, tetičkou a strýčkem.
Pro toho, kdo se chtěl v sychravém počasí zahřát byl připravený
horký čaj a pečený perník. Pro mlsálky sušenky, roládky a bonbóny. Za odměnu si každý mohl vzít lízátko.
Počasí se nám vydařilo, svítilo sluníčko, vítr foukal a zima nám
nebyla. Některým dětem dalo velkou práci, než drak vzlétnul a
musel jim pomoct tatínek či maminka. Ale když se jim to
povedlo, stálo to za to. Na obloze létali draci kupovaní, byli
opravdu krásní, a každý úplně jiný. Všichni se dobře
bavili a nejvíce Ti, kterým dalo největší práci, aby drak vzlétnul.
Naštěstí se to všem povedlo.

„Zamykám, zamykám zahradu,
na pět zimních západů,
co to slyším, cupy, dupy,
ježí se mi z toho chlupy.
To bubák sedí na dubu,
který tady stojí,
straší děti bu, bu, bu
a pak se sám bojí.“
Bc. Lucie Dvořáková, MŠ Sídliště 429, Toužim

Doufáme, že příští rok se zas všichni sejdeme. A budeme rádi,
když se nás sejde zas o něco víc.
Děkujeme rodičům a všem zúčastněným za hojnou účast
a také našim milým sponzorům panu Petru Ajšmanovi
a Robertovi Hrůzovi za občerstvení a panu kuchaři za výborný
čaj.
Kateřina Holasová
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Žijeme v Evropě, jsme členy EU
O Evropě toho víme dost, víme jaké státy patří do EU, kde
platíme eurem, za jakých podmínek můžu vycestovat za prací
do členských států EU atd..
Tyto a mnoho jiných zajímavých informací se žáci dozvěděli
z besedy s Mgr. J. Čermákem, zástupcem karlovarského Eurocentra, který zavítal v listopadu 2014 mezi žáky 8. tříd na interaktivní besedu na téma Evropa a EU.
Žáci besedovali o vzniku EU, jejím prvopočátku, mocenských
státech, postupnému přibírání nových členských států,
o státech, které jsou teprve v přípravných jednání.
Žáci prokázali výborné znalosti v národních vlajkách jednotlivých evropských států a určili i správné symboly EU.
Některými jejich znalostmi byl mile překvapen i přednášející
p. Čermák.
Věříme, že beseda byla pro žáky přínosem do jejich života
a některé informace z besedy využijí pro svůj další rozvoj.
J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

Výlet na Juniorfest
Od 7. do 12. listopadu probíhal v Horšovském Týně, Plzni
a Dobřanech 7. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro
děti a mládež JUNIORFEST 2014. O zlaté rafičky letos
v různých kategoriích soutěžilo 10 dětských filmů z Evropy.
Za Česko zde bojoval film Jiřího Mádla Pojedeme k moři
a také
nová pohádka pánů Jana a Zdeňka Svěráků
a Jaroslava Uhlíře Tři bratři.
Nabídku zapojit se do doprovodných akcí dostali také žáci
toužimské základní školy. Například do Výtvarné soutěže na
téma Duchové a bubáci zaslala své příspěvky třída prvňáčků
paní učitelky Simony Němcové. Možnost zúčastnit se
zábavných her pro věkovou kategorii 10-11let: Detektivem na
zkoušku a Pevnost Týn, kde cenou za první místo byl zájezd do
Disneylandu, toužimská škola, bohužel, nevyužila.
Podařilo se ale zajistit školní výlet pro žáky 4. A a 4. B na
promítání pohádky Tři bratři v plzeňském multikině Cinestar.
Pravda je, že některé děti ji viděly již potřetí i počtvrté, ale
nikomu to, myslím, nevadilo. Po pohádce čtvrtˇáčci navštívili
velké zábavné centrum Lvíček, kde si mohli zařádit na obří
trampolíně, prolézačkách a dalších atrakcích, které dětem
rozsvítily oči radostí. Také zde nalezli zázemí na svačinu
a krátký odpočinek. Odpoledne přejeli do města Dobřany, kde
v kině Káčko proběhlo Setkání s herci pohádky Tři bratři.
Po krásném vystoupení zdejší ZUŠ s operetkou Červená
Karkulka následovalo povídání vedené Petrem Jančaříkem
s herci Jiřím Lábusem (Bába z Mokřin), Davidem Matáskem
(král), Zdeňkem Piškulou (Matěj), Kateřinou Kosovou (Šípková
Růženka), Sabinou Rojkovou (Maruška), Alenou Dolákovou
(Holena) a Veronikou Kubařovou (pradlena nebo také princezna
z Troškovy Nejkrásnější hádanky). Závěrem herci trpělivě podepisovali připravené památníčky, rozdávali své fotografie a
především úsměvy a milé slovo. Na požádání se s našimi
čtvrtˇáky rádi vyfotografovali.

Návštěva výstavy v Infocentru

Již řadu let pracuje v Toužimi místní Infocentrum, které je zdrojem užitečných informací v oblasti turistického ruchu, ale je i
pořadatelem mnohých zajímavých aktivit v oblasti
kulturního života pro místní obyvatele.
Velice často zde vystavují výtvarníci svoje práce z různých
oborů - malířství, řezbářství, textilní techniky atd.
V závěru měsíce listopadu se žáci sedmé třídy ZŠ Toužim
vypravili na zajímavou výstavu obrazů D. Bukvářové nazvanou
Enkaustika.
Co je to vůbec enkaustika? Enkaustika je technika malování
horkým voskem a název techniky je odvozen z řeckého slova
enkalo, které v překladu znamená vypálit či zahřát. Jedná se
o techniku, při níž se roztavené barevné vosky nanáší na
speciální papír. Optická vlastnost vosku propůjčuje barevným
pigmentům hloubku, svítivost a lesk.
Enkaustika patří k nesmírně kreativním formám malířství. Je
vzrušující i zábavná a může napomoci k otevření skrytých
schopností a přináší kreativní seberealizaci.
Při pohledu na obrazy D. Bukvářové se před námi rozevřel
pestrý, barevný svět teplých barev, který v nás vyvolával různé
představy a nálady. Vystavené obrazy se žákům líbily a pro nás
je důležité, že i naši žáci se mohou seznámit s kulturou v
našem městě, aniž bychom museli dojíždět daleko
za kulturním vyžitím.

Pro děti byl celý den velkým zážitkem. Proto bych chtěla
poděkovat především Tereze Kovandové, která celou akci
vymyslela a velkou měrou pomohla zajistit. Rodičům
Hosnedlovým, Markétě Černické a Radku Vernerovi a Evě
Fritschové za finanční příspěvek. Panu Zakutˇanskému
za výhodnou cenu dopravy. Juniorfestu za příspěvek 4000,- na
dopravu. A také paním učitelkám Jitce Vlkové a Růženě
Řehákové.
Fialová Radka

ZŠ Toužim – J. Váňová
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Město Toužim

Oznámení o konání výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Toužim vyhlašuje dne 26. 11. 2014 dle zákona č. 312/2002 Sb.,
celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice

o úřednících územních samosprávných

úředník stavebního úřadu
pracovní poměr na dobu určitou
Druh práce:
úředník stavebního úřadu
Místo výkonu práce:
správní území obce pověřeného obecného stavebního úřadu Toužim
Platová třída odpovídající druhu práce: PT 9 - 10
Trvání pracovního poměru :
na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou
Den nástupu do práce:
dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
•
uchazeč musí být fyzickou osobou, která
- je státním občanem ČR, nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR,
- dosáhla věku 18 let,
- je způsobilá k právním úkonům,
- je bezúhonná,
- ovládá jednací jazyk,
•
má ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo
•
má ukončené vyšší odborné vzdělání, nebo
•
má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
Požadavky na uchazeče:
•
ukončené vzdělání ve studijním programu v oboru stavebním, architektury nebo právním,
•
uživatelská znalost práce s PC
Lhůta pro doručení přihlášky:

do 19. 12. 2014 včetně, do 12,00 hod.

Výhodou:
•
•
•
•
•
•

Organizační a komunikační schopnosti
Základní znalost zákonných norem pro příslušný obor a schopnost jejich aplikace v praxi
Prokázání znalosti v oboru stavebního nebo správního práva
Zvláštní odborná způsobilost v daném oboru
Praxe ve veřejné správě
Řidičský průkaz skupiny B

Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; státní příslušnost uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče;
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7, odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.
Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností;
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání; další doklady, které se týkají odborné
způsobilosti zájemce. V přihlášce uvedˇte kontakt (telefonní číslo, případně e-mail)
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.
Místo a způsob podání přihlášky:
Přihlášku spolu s přílohami je nutno podat v obálce zřetelně označené nápisem
„Výběrové řízení na úředníka stavebního úřadu Městského úřadu Toužim“,
osobně na podatelně Městského úřadu Toužim
Písemně na adresu: Město Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim
Ing. Jan Šimonovský
tajemník MěÚ Toužim
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případy, kdy leták doručen nebyl. Pokud někdo tento leták nedostal,
měl by si stěžovat přímo na toužimské pobočce České pošty a ne
na Facebooku. Mimochodem, celý Příběh byl zveřejněn i právě na
Facebooku. Rozhodně jsem chtěl, aby se tento Příběh dostal do
ruky každému.

Volné pokračování příběhu sedmi ubohých ODStřelovačů

Závěr: Ačkoliv mi to do očí doposud nikdo neřekl, ale město je
malé, doslechl jsem se, že umím jen „rejpat“ a psát a pro město
jsem nikdy nic neudělal. Tak uvádím toto: více jak dva roky (od dob
šíleného nápadu postavit v našem městě Sociální centrum) komunikuji se starostou Alexandrem Žákem. Naše komunikace probíhala
vždy v klidu a bez jakýchkoliv emocí. Za tu dobu proběhlo několik
osobních schůzek přímo na MÚ a také spousta e-mailové korespondence. Navrhl jsem mnoho úprav v našem městě, např. vybudování
šikmého stání mezi Sídlištěm a Zámeckou - zamítnuto, místo toho
bylo zhotoveno stání podélné za 1,1 milionu Kč, které naopak
zmenšilo kapacitu stávajících parkovacích míst. Dále jsem navrhoval v tomto místě jednosměrný provoz z hlediska bezpečnosti (tímto
by bylo i místo na šikmé stání = více parkovacích míst) – také zamítnuto. Přechod(y) pro chodce či zpomalovací retardéry – zamítnuto (co vlastně udělalo město pro bezpečnost občanů a dětí v
těchto
místech?).
Tak
hlavně,
že máme retardéry nesmyslně na začátku ulice Janova či nově
i v ulici Plzeňská (spojovací část s Tepelskou). Také jsem navrhoval
rekonstrukci sociálního zařízení budovy v areálu hřiště, která by jistě
nestála tolik peněz. Divím se, že paní Zemanové, jakožto ředitelce
školy nevadí, že její děti chodí na nedůstojné záchody (sportovní
halu využívá i ZŠ), možná by stálo za to pozvat i někoho z Hygienické stanice. Paní Zemanová jde dětem radši příkladem tím, že
dokáže ODStřelit nevinného člověka, možná bych se měl
i bát, že něco podobného provede i mému synovi, který by měl nastoupit příští rok na „její“ ZŠ do první třídy. Více mnou navrhovaných
věcí můžete najít v našem volebním programu, není zde bohužel
místo na vypsání všeho. Dále nepovažuji za úplně
normální, aby kontejnery na odpad byly rozmístěny po celém městě
převážně na travnatém povrchu. Nezdá se mi ani, že město
dostatečně kontrolovalo práce na uzavřených zakázkách, protože
voda vám do kopce nikdy nepoteče – kanál na parkovišti
u č.p.444/445. Vedlejší parkoviště (nové) u č.p. 446/447 je zase
křivé. Nerozumím tomu, proč toto nenechal Alexandr Žák okamžitě
opravit, když jsem mu poslal i fotodokumentaci v době, kdy oprava
byla ještě snadná. Co na to pan Kokeš? Postavil si snad svůj dům
na křivých základech a popelnici má na trávě? Ještě bych chtěl
dodat, že Alexandr Žák mě dva roky v podstatě tahal za nos (dá se
říct, že žádnou z dohodnutých či navrhovaných věcí neudělal)
a nakonec mě „vrazil kudlu do zad“, a takto se chová pouze
uboŽák…
I z výše uvedených důvodů jsem chtěl být členem Rady, abych mimo
jiné pomohl efektivněji používat městské finance a nedovolit
podobné zvrhlosti, jako bylo Sociální centrum (zrušením tohoto projektu jsme společně s dalšími lidmi ušetřili městu cca 4 miliony Kč
ročně za jeho provoz! Ale i to je asi málo…). Jako radní bych
rozhodně byl více v kontaktu s potřebami města. Rada se schází
1x za 14 dní, kdežto zastupitelé pouze 4x do roka a tím mají malou
kontrolu nad děním ve městě.
Tímto končím Příběh sedmi ubohých ODStřelovačů, ale to neznamená, že nebudu psát další nové příběhy, a to podle příležitostí,
které vzniknou v průběhu nastávajícího volebního období.
Petr Vlček, zastupitel

Hlavní role: Sdružení ODS a nezávislých kandidátů, Hnutí pro město
Toužim 2014 - Žák Alexandr, Hrůza Robert Bc., Šamber-gerová Romana, Páníková Renata, Zemanová Zdeňka Mgr., Veverka Václav,
Vlček
Jan
(dále
jen
ODS,
viz.
http://www.ods.cz/os.karlovy.vary/kandidatni-listina/555657 )
Vedlejší role: HNHRM, VIZE 2014, KSČM – dále jen trojkoalice
(celkem 8 mandátů = většina)
Vážení spoluobčané našeho města,
každý příběh má svůj začátek i konec. Příběh sedmi ubohých
ODStřelovačů skončil ustavujícím zasedáním Zastupitelstva města
Toužim, které se konalo ve čtvrtek 6.11.2014. První část Příběhu
končila pátou kapitolou, ve které jsem se zmínil o připravované
poslední schůzce všech 15-ti zvolených zastupitelů, kde se mělo
dohodnout obsazení Rady města a dalších funkcí… nyní budu teda
pokračovat kapitolou šestou…
Kapitola šestá: Pondělí 3. 11. 2014 – schůzka zvolených
zastupitelů – Koalice trvá na poměru členů v Radě města 3:2 pro
Koalici. Snaží se argumentovat mimo jiné tím, že první a jediná podmínka ODS byla splněna (Petr Vlček nebude v Radě), ale nenachází
pochopení ze strany ODS, za kterou mluví převážně Alexandr Žák.
Ten trvá na poměru 2:3 (tzn., že ODS chce mít
3 členy v Radě) a opakuje, že od tohoto neustoupí a dále Koalici
vydírá tím, že se vzdá funkce starosty města, a to klidně i při volbě
starosty před plnou sokolovnou. Naše trojkoalice po delší době ustoupila vydírání a nemorálnímu chování ODS, a to pouze kvůli zachování klidného průběhu připravovaného veřejného zasedání. Na
výše uvedené schůzce jsem opětovně vyzval všechny zastupitele
zvolené za ODS, aby mi z očí do očí řekli důvody blokace mé osoby
do Rady města. Dlouhé vteřiny mlčení ukončil Alexandr Žák, který
rychle našel jiné téma a tak jsem se opět nic nedozvěděl. To i děti
v MŠ dokáží do očí říct, že se „pokakaly“. Na závěr se mi ještě
Alexandr Žák zeptal, jak se dívám na tuto „dohodu“ já. Odpověděl
jsem, že pro tuto nemorální „dohodu“ rozhodně ruku nezvednu.
Nyní už se odvážil hloupě promluvit i Jan Vlček a zeptal se mě
PROČ? Má odpovědˇ byla… protože je to snad logické! Použiji ono
známé: kdyby hloupost nadnášela, on se už na zem nikdy nedostane…
Kapitola sedmá: Čtvrtek 6. 11. 2014 – ustavující zasedání Zastupitelstva města Toužim – veřejné zasedání proběhlo již podle
pondělního scénáře místních ODStřelovačů a naše trojkoalice
včetně mé osoby neměla žádný zájem udělat z této oficiální události
cirkus (a v mém případě i přesto, že mě u stolu zastupitelů
provokativně
navštívil
pan
Volf
mladší
a demonstrativně po mě hodil letákem, který pravděpodobně našel
ve své schránce). Bohužel to nelze říct o některých spoluobčanech,
kteří
dle
mého
názoru
očekávali
můj
útok
na sedm ubohých ODStřelovačů. Nebyl jsem to ale já, kdo by měl
na cokoliv reagovat. Naopak, reagovat měli zastupitelé zvolení
za ODS! Jejich mlčení považuji za souhlas se vším, co jsem veřejně
uvedl v Příběhu sedmi ubohých ODStřelovačů. Tento příběh jsem
nechal doručit Českou poštou Toužim do všech schránek, které
spadají do volebních okrsků (1-3) města Toužim! Bohužel znám i
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Čeština veselá, záhadná ...i zrádná /?/
/J.Štolfa/
Cyklus dvanácti zastavení nad tím, jak mluvíme.

Chutˇovka prosincová:
Krása Vánoc v hávu etymologie
Poezie Vánoc je už předlouhou řadu věků zachycována tak, jak ji lidé chtěli a chtějí: Vánoce jsou svátky pohody, klidu, míru, setkávání
rodin, … jsou symbolem lidství, jsou spojením lásky a krásy.
Ve svém dvanáctém jazykovém exkurzu si dovolím propojit tyto nejkrásnější svátky s pohledem veskrze lingvistickým
– a v úvodu definice:
Etymologie = součást jazykovědy, která se zabývá původem a původním významem slov.
Pojdˇme se tedy zahalit do etymologického hávu.
Advent
Význam a etymologický původ slova Advent připomenu, i když věřím, že čtenáři vědí:
Advent = předvánoční doba, z latinského adventus = příchod
Radostné očekávání příchodu Spasitele, čtyřtýdenní předvánoční čas, dříve spojený s půstem, se zklidněním od těžké práce.
Vánoce
V každém evropském jazyce se tyto svátky nazývají jinak – několik příkladů:
- v italštině Natale
- ve francouzštině Noël
- v portugalštině Natal
- ve španělštině Pascha de Navidad
Toto pojmenování má svůj etymologický základ v latinském Natalis dies Christi = Den Kristova narození.
(Odtud pochází třeba i anglické Christmas).
A co říká naše výše jmenovaná věda o českých Vánocích ( a podobně o slovenských Vianociach )?
Původ jejich pojmenování sahá do starohornoněmčiny:
den wihen Nachten = ve svatých nocích - ( wih je staroněmecký výraz pro „svatý“ ) - název nebyl přeložen,
nýbrž přejat a postupně „počeštěn“ odposloucháním jednotlivých hlásek už v době předcyrilometodějské ( 8. - 9. stol. n.l.)
Ježíšek
Je známo, že v každé zemi přináší dárečky někdo trochu jiný: někde trpaslíci: Norsko = Nisse, Švédsko = Jultombe, jinde dědečkové:
Francie = Pére Noël, Německo = Weihnachtsmann, Polsko = Nicolaus, Anglie, Finsko = Santa Claus, Rusko = Děduška Moroz, …
a také den, kdy se dárečky předávají, je v každé zemi jiný.
Český Ježíšek = zdrobnělina k Ježíš, z latinského Jesus, původně hebrejské jméno Ješua, což je zkrácené Jehošua = Bůh je spása.
Setkáme se také se slovem Jezulátko = z latinské zdrobněliny Jezulus.
Koleda
Napadne vás jistě, že pochází z latiny – správně, ale řekli byste, že má souvislost s kalendářem? Hlásková podoba tomu odpovídá,
že...? Tak postupně:
Latinské caláre = svolávat, vyvolávat; k tomu ještě asi (též latinské) calendae = první den v měsíci (ten byl u Římanů veřejně ohlašován)
do češtiny přejato jako kalendy – to se přes latinské calendarium a německé Kalender stalo českým kalendářem. Vedle toho se mezi
praslovanskými kmeny šířily i zminěné coledy – kolendy až po transformované koljady, kólody, koledos, do staroslověnské podoby
„koledy“ ( které např. v litevštině, běloruštině znamenají Vánoce).
Betlém nebo jesličky?
Tady už nejde o problém jen etymologický (vývojový), nýbrž o jazykový význam současný, dnešní.
Proč se jdeme podívat na Třebechovický betlém, ale do Jindřichova Hradce na Krýzovy mechanické jesličky...?
Vysvětlím: v současnosti vnímame oba názvy – betlém, jesličky - jako slova se stejným, podobným významem (synonyma). Starší je
slovo jesličky = zdrobnělina od jesle = koryto pro krmivo dobyt- ku. Kolem Vánoc to byla scéna s Ježíškem, svatým Josefem a pannou
Marií. Postupně se tato jesličková scéna rozšiřovala o další souvislosti – tři krále, pastýře, darovníky a další představitele „světského“
živlu – tím vznikl široký a rozsáhlý celek, který na památku místa Kristova narození nazýváme betlém.
Samo místo Betlém ( arabsky Bejt Lachm, hebrejsky Bejt Lechem) = Dům masa, Dům chleba leží asi 10 km od Jeruzaléma. Novozákonní
evangelia označují toto místo jako místo narození Ježíše Nazaretského.
Přeji nám všem klidné, krásné Vánoce a hlavně klidný mírový život v republice,
kterou reprezentují a demokraticky vedou kultivovaní lidé na úrovni.
J. Štolfa
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MĚSTSKÉ LESY

Nabídka prodeje štípaného palivového dřeva
Městské lesy Toužim s.r.o.
Sídliště 428, Toužim

Ceník štípaného palivového dřeva

1 prm - jehličnatého a měkkého listnatého štípaného dřeva

cena
774,-

DPH 15 %
116,-

Celkem
890,- Kč

1 prms – sypaného jehl. a měkkého listnatého štípaného dřeva

513,-

77,-

590,- Kč

1 prm tvrdého listnatého štípaného dřeva

861,-

129,-

990,- Kč

1 prms - sypaného tvrdého listnatého štípaného dřeva

574,-

86,-

660,- Kč

1 pytel (cca 20 kg) jehličnaté. a měkké listnaté štípané dřevo

52,-

8,-

60,- Kč

1 pytel (cca 20 kg) tvrdé listnaté štípané dřevo

61,-

9,-

70,- Kč

V rašlovém pytli:

K ceně palivového dřeva na paletě se připočte vratná záloha za paletu ve výši 200,- Kč.
Objednávky přijímá: Jan Šimonovský tel.: 354 224 503, 606 684 037,
e-mail: mestske.lesy@ touzim.cz
Doprava – vlastní nebo lze objednat dopravu od TSM Toužim – telefon: 354 224 571 nebo 354 224 570
cena dopravy:
Avia s kontejnerem
17,50 Kč/km + DPH 21 %
Multikára
14,- Kč/km + DPH 21 %

Střední odborné učiliště Toužim,
Plzeňská 330

PRODEJ
VÁNOČNÍCH KAPRŮ
21. 22. a 23. 12. 2014

přijme od 1. ledna 2015
kvalifikovaného

učitele odborného výcviku
učebního oboru automechanik

9.00 – 15.00 hodin

Tel. 353312190,
E-mail: nykodym.r@seznam.cz

Autobusové nádraží
Toužim
14
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