TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XIX. číslo 1/2015* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
srdečně vás vítáme v novém roce! Věříme, že rok 2015 pro
vás bude časem plným splněných přání, prožijete mnoho krásných okamžiků se svými blízkými a nezdary a smutky se vám
budou obloukem vyhýbat.
Je pro nás velikou potěchou, že se množí příspěvky do novin z
řad vás, našich čtenářů. Děkujeme a vytrvejte!
Kateřina Kolářová

INFO Z INFOCENTRA
Vážení příznivci Infocentra Toužim. Rád bych vám popřál
v novém roce 2015 především mnoho zdraví, štěstí, pracovních i osobních úspěchů ale také pohody a klidu
ve volném čase, kterého máme všichni stále méně a méně.
Stejně jako v minulých letech se vám budeme snažit tento čas
všemožně zpříjemnit a nabídneme vám pořady a aktivity již
prověřené a žádané ale také se pokusíme něco přidat, možná
i na váš popud či nápad.
Zachovány zůstanou samozřejmě pořady cestopisné, které si
u vás nalezly velikou oblibu. Nebudou chybět ani výlety za
humna, kinokavárna, divadelní a hudební produkce, různá
setkání at´ už třeba při čajích nebo se zajímavými lidmi, kteří
nám chtějí něco poučného sdělit. Tvořeníčko pro děti pokračuje
také již 8. ledna jako vždy každý čtvrtek od 15 hodin. Čekají
na vás samozřejmě i zajímavé výstavy.
V letošním roce jsme pro vás také připravili novinku v podobě
artových filmů. Film Distribution Artcam se projektem Dělám
Kino snaží vyjít vstříc poptávce po jiných způsobech promítání
a vyvážit současnou situaci v oblasti filmové distribuce, kdy
alternativněji zaměřené snímky často nejsou dlouho či vůbec
k vidění v běžné síti kin. Prvním takovým filmem bude snímek
Pevnost, který budete mít možnost shlédnout již v úterý 27.
ledna. Pro vás, náročné diváky, jsme také připravili možnost
určité slevy v podobě členství ve Filmovém klubu Infocentra
Toužim. Členům FK nabízíme za členský poplatek 100,- Kč
shlédnout všech 12 připravovaných snímků. Věřím, že i tento
pořad si najde u vás své stálé místo. Filmový klub bude vždy
každé poslední úterý v měsíci.
Stále platí zásada, že Infocentrum je zde pro vás a tak neváhejte přijít s čímkoliv, co by vás zajímalo, co můžete dalším nabídnout třeba Vy sami, někoho zajímavého znáte
a můžete doporučit nebo se vám v hlavě honí jen nějaký
nápad. Pokusíme se společně ho zrealizovat. Dělejme si radost navzájem.
Za Infocentrum Toužim vás zdraví Bohuslav Prchal
Na snímcích: Ohňostroj a slavnostní rozsvícení vánočního
stromu v Toužimi a fotografie z koncertu hudební skupiny Poutníci, který se konal v Sokolovně.
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ZPRÁVY Z OKOLÍ

ZPRÁVY Z OKOLÍ

Mikulášská zábava v Kosmové

Tříkrálová sbírka

Snad si odpoledne děti z Kosmové patřičně užily. Za přispění
města Toužim a p. Tupějeva místní osadní výbor zorganizoval
v sobotu 6.12. mikulášskou zábavu pro děti. Dětí se sešlo
téměř šedesát a přišly v doprovodu nejen rodičů, ale
i prarodičů. Dnes už je čerti nestrašili, to si děti vybraly
v patřičné míře již včera 5.12. Ted´ se přišly jen pobavit,
zatancovat si, vyrobily ozdoby na stromek, který byl v neděli
v Kosmové nazdoben. Také
malovaly obrázky s tématem
Vánoc, většinou stromečky
s dárky. I tyto ilustrace budou
postupně po celý prosinec vystavovány ve vývěsné tabuli
vedle obchodu v Kosmové.
A přesto, že Mikuláš dneska
už nechodil, děti neodešly
s prázdnou. Každý dostal
balíček a pro děti bylo
připraveno občerstvení.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat třem králům: Kašparovi
– Petr Huňat, Melicharovi – Ladislav Staňek ml.
a Baltazarovi – Pavel Brichta, kteří svým putováním okolními
vesničkami a přáním št´astného nového roku, lidem opět
po roce připomněli stále živoucí pověst o třech mudrcích
z Východu a zároveň poděkovat všem za příspěvek do charitativní sbírky, která byla již počtvrté věnována MŠ Domeček
Toužim. Letošní celkový obnos činil 7 842 Kč. Finanční částku
opět využijeme na nákup speciálních didaktických pomůcek
pro integrované děti se zdravotním postižením, tak jako
v letech předešlých.
DĚKUJEME za MŠ Domeček
Bc. Čapková Martina

Lenka Štětková, Karel Pacula

TVOŘIVÁ DÍLNA

Enkaustika v Infocentru

V druhé polovině prosince se v toužimském infocentru konaly
dva komorně pojaté kurzy výtvarné techniky zvané enkaustika.
Tato drobná setkání doprovodila úspěšnou výstavu s názvem
„Doma“, při které prezentovala svou enkaustickou tvorbu Dita
Bukvářová. Kurzů se ve dvou termínech zůčastnilo zhruba 15
lidí.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

akt prodeje lze realizovat do tří měsíců.
P. Kadera – když se schvalovalo toto pověření pro radu,
tak se o tom dlouze diskutovalo, je v souladu se stanoviskem
nadřízených orgánů a nakonec se pověření pro radu schválilo.
Navrhl, aby i nadále platilo usnesení z roku 2010.
P. Schierl – reagoval na příspěvek p. Hlouse – chcete vyjít
vstříc jednomu občanu, ale jedná se o majetek společný, je
zde 3 800 občanů.
P. Petr Vlček – nelze tedy schválit záměr a prodej na jednom
zasedání zastupitelstva?
P. starosta objasnil postup prodeje majetku dle zákona
o obcích.

Z jednání
Zastupitelstva města Toužim
• Zastupitelstvo schvaluje pověření pro Radu města Toužim
ke schvalování a provádění rozpočtových opatření v případě, že:
se nemění saldo rozpočtu, kdy město obdrží dotace
a granty do přijaté výše. Rozpočtová opatření bude dále projednávat finanční výbor a na zasedáních zastupitelstva bude podávat zprávu o schválených a provedených rozpočtových
opatřeních. Toto pověření platí do konce roku 2018.
P. starosta informoval zastupitelstvo, že v rámci operativního
provádění rozpočtových opatření byla rada pověřena schvalováním a prováděním rozpočtových opatření, usnesením zastupitelstva č. 9/5/2012, s platností do konce roku 2014. Pro
hospodaření města je vhodné, aby toto pověření platilo i v
tomto volebním období.
P. Petr Vlček – v pověření mu chybí omezení výše částky,
o kterou se v rozpočtovém opatření jedná, navrhuje částku 100
tis. Kč.
P. Ženíšek – navrhl, aby byl schválen stejný formát pověření
jako v minulém volebním období, to je bez omezení v případě,
že se nemění saldo rozpočtu a kdy město obdrží dotace
a granty do přijaté výše. V případě změny salda rozpočtu není
rada ke schvalování kompetentní.

Zastupitelstvo projednalo návrh na poskytnutí měsíčních
odměn neuvolněnýmčlenům zastupitelstva. Dle nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších novelizací, lze poskytnout odměny
nejdříve ode dne, kdy to schválí zastupitelstvo. Nelze tady
schvalovat poskytnutí odměn se zpětnou platností. Dle
poslední novelizace výše uvedeného nařízení vlády lze poskytnout neuvolněným členům zastupitelstva měsíční odměny až
do výše, která je uvedena ve sloupci “Celkem”:
Celkem
Místostarosta
25 022,Člen rady
1 910,Předseda výboru
1 560,Předseda komise
1 560,Člen výboru
1 380,Člen komise
1 380,Člen zastupitelstva
660,-

• Zastupitelstvo schvaluje postupovat ve věci schvalování
a zveřejňování záměrů na prodej, směnu či darování
nemovitého majetku i ve volebním období 2014 – 2018 dle
usnesení zastupitelstva č. 7b/5/2010.
P. starosta informoval zastupitelstvo, že usnesením
č. 7b/5/2010 byla pověřena Rada města Toužim
ke schvalování a zveřejňování záměrů na prodej, směnu
či darování nemovitého majetku s tím, že v případě neschválení
záměru bude tento předložen k projednání na zasedání
zastupitelstva. Tento model se v praxi osvědčil, a proto by bylo
vhodné v tomto způsobu dále pokračovat.
P. Petr Vlček – opět zde chybí omezení částky, za kterou se
majetek prodává.
P. starosta – vysvětlil zásady prodeje nemovitého majetku dle
zákona o obcích, kdy záměr prodeje pouze vyjadřuje úmysl
města prodat majetek a o samotném prodeji, směně
či darování, již rozhoduje zastupitelstvo.
P. Schierl – jako bývalý člen zastupitelstva bojoval proti této
praxi, i když stanovisko Ministerstva vnitra je takové, jaké je.
Stále má názor, že o majetku města, včetně rozhodování
o záměru prodeje, má rozhodovat pouze zastupitelstvo. Záměr
je projevem vůle obce s majetkem něco provést
a schůze rady je neveřejná a občané se k tomu nemohou
vyjádřit. Dle jeho názoru se k celému aktu prodeje majetku mají
mít možnost se vyjádřit občané a zastupitelstvo.
P. Hlous – zavedený způsob schvalování záměrů na prodej
hlavně umožňuje rychlejší způsob vyřizování žádostí, kdy celý

Dosud
11 000,1 810,1 300,1 000,750,600,450,-

11
1
1
1

Návrh
000,910,300,000,750,600,450,-

P. Petr Vlček – zeptal se, zda se může této odměny vzdát
ve prospěch např. mládeže?
P. starosta – částka každému členu zastupitelstva musí být
vyplacena, a jak s ní dále naloží, je pouze na vůli každého člena
zastupitelstva.
Zastupitelstvo schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 01.12.2014 s tím, že při souběhu
výkonu několika funkcí bude poskytnuta odměna podle funkce,
za kterou se poskytuje nejvyšší odměna:
místostarosta
člen rady
předseda výboru
předseda komise
člen výboru
člen komise
člen zastupitelstva
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11 000,- Kč
1 910,- Kč
1 300,- Kč
1 000,- Kč
750,- Kč
600,- Kč
450,- Kč
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KULTURA

DOŠLO DO REDAKCE

PROGRAM NA LEDEN 2015

Dne 12.1 2. 2014 se již tradičně konal vánoční koncert Základní umělecké školy Toužim. Výkony všech účinkujících byly
jako vždy skvělé a účast hojná. Zpívali nám Ludvík Molnár,
Lucie Kissová, Lucie Míšková a Kristýna Reichelová. Koncert
se velmi povedl a těšíme se na další.

VÝSTAVA: JIGIDI – VOLNOČASOVÝ RELAX
Jan Policar – puzzle, Zdenek Petr - pohlednice.
Infocentrum
út 6. 1. 17.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY JIGIDI
Infocentrum
čt 8. 1. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Kasička - prasátko.
Infocentrum
pá 9. 1. 17.00 hod. KINOKAVÁRNA – DÁL NIC
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. Vstup zdarma.
Infocentrum

Zapsala čtenářka TN Dagmar Procházková.

VU3V

Letní semestr Virtuální univerzity
třetího věku představí baroko
v Čechách a Evropu

út 13. 1. 18.00 hod. JIŽNÍ THAJSKO
Putování jižním Thajskem slovem a objektivem Ing. Františka
Krejčího.
Infocentrum
čt 15. 1. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Fimo přívěšek.
Infocentrum
čt 22. 1. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Něco na zub.
Infocentrum
so 24. 1. 19.30 hod.

REPREZENTAČNÍ
PLES MĚSTA TOUŽIM

Již osmý semestr Virtuální univerzity třetího věku začne
v Toužimi 5. února v 9.00 hodin. Přednášky budou tentokrát
na téma Barokní architektury v Čechách a Evropské kulturní
hodnoty. Oblíbená aktivita toužimského infocentra pro seniory
má své pravidelné studenty. Přesto je ale stále možnost, aby
se přihlásili noví zájemci. Pokud stále ještě váháte, zda je
právě VU3V koníček pro vás, nebojte se přijít podívat na první
přednášku a rozhodnout se, zda s námi budete studovat.

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 je připraveno překvapení.
Vyprodáno.
Sokolovna

Barokní architektura v Čechách
Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury,
jejichž
realizace
si
můžeme
prohlédnou
v
Čechách.
Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších
zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga,
Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána
Ignáce Dientzenhoferových.

út 27. 1. 17.00 hod. FILMOVÝ KLUB – PEVNOST

čt 29. 1. 17.00 hod.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO SENIORY

Evropské kulturní hodnoty
První přednáška se zaměřuje na fungování společnosti obecně
a na to, jakým způsobem je funkčnost zajišt´ována – psanými
i nepsanými pravidly a zákony. Jsou tato pravidla univerzální
pro všechny společnosti, nebo jsou závislé na konkrétní kultuře?
Druhá přednáška je úvahou o evropských hodnotách – jsou
všeobecně pozitivní? Jak si sami evropské hodnoty představujeme?
Jak vyjdou evropské hodnoty při srovnávání s jinými kulturami? Jakým
způsobem je možné pozitivní hodnoty zneužít ke špatnostem?
Třetí přednáška se zabývá dějinami systematického studia kultury –
snaží se ukázat různé přístupy a náhledy na společnost, kulturu
i samotného člověka, který je často definován z naprosto odlišných
směrů.
Čtvrtá a pátá přednáška tematicky velmi úzce navazuje na třetí
přednášku. Protože člověk může být definován různým způsobem
(a často nesprávnou definicí), můžeme se setkávat s relativizováním
základních (esenciálních) vlastností člověka. Tyto přednášky ukazují,
jaké důsledky může mít relativizování mravních a etických záležitostí.
Šestá přednáška shrnuje obsah kurzu a na vybraných příkladech
uvádí, k jakým proměnám evropské kultury dochází.

Již tradiční setkání s hudbou. Anna Volínová a Václav Žákovec.
Vstup zdarma.
Sokolovna

Podrobnosti o VU3V najdete na webových stránkách
www.e-senior.czu.cz

Film Distribution Artcam. Projekt Dělám Kino. Film je jedním
z nejzajímavějších dokumentů poslední doby. Má v sobě lehký
humor i silné okamžiky. I proto byl vybrán do soutěže
prestižního dokumentárního festivalu v Kodani. Získal ocenění
na MFDF Jihlava 2012: Hlavní cena pro nejlepší český dokument v sekci Česká radost. Vstupné: 30 Kč, členové Filmového
klubu – zdarma.
Infocentrum
čt 29. 1. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Voňavé srdíčko - levandulové.
Infocentrum
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ZAHRÁDKÁŘŮV ROK

si připravovat jámy a kůly pro jarní výsadbu stromků. K ovocným
stromům je také dobré přihrnovat sníh, který tak dodá půdě větší
vláhu na jaro.
K práci je třeba kvalitní a ostré nářadí. Nejlepší na odřezávání větví
je pilka s otočným listem a ve větších výškách pak pilka
s nasazením na tyč. Na slabší výhony nám stačí nůžky, na rybíz a
angrešt pak pákové nůžky s dlouhými rukojet´mi a k odstranění
borky pak škrabka a ocelový kartáč na vyčištění kmenů. Leden
je tedy ten správný čas, kdy si nářadí nabrousit, opravit či pořídit
to chybějící.

LEDEN
Ačkoli bývá zahrada ještě ukrytá pod sněhovou peřinou, zahrádkáři
ani
v
lednu
nezahálí.
Počátek
roku
je
vhodný
k zamyšlení, jak zahradu upravit, vylepšit, popřemýšlet nad tím,
co budeme letos pěstovat. Věnujeme se ovocným stromům
a ošetření jejich kůry. Chráníme rostliny před mrazem. Je čas
douklidit to, co jsme na podzim nestihli.
Leden v okrasné zahradě
Jsou to především stále zelené dřeviny, co oživují zimní období
zahrady. Svérázný charakter dodávají v tomto období především
jehličnany, které ve správně vybraném seskupení působí
dekorativně po celý rok. Listnaté okrasné dřeviny i opadavé
listnáče pak zdobí zahradu navíc i svými plody. Vyniká mezi nimi
hlohyně šarlatová, honosící se množstvím oranžových nebo žlutých
malvic. Skalník posázený červenými korálky plodů nebo cesmína
s červenými nebo žlutými peckovicemi, ale i škumpa nebo rakytník. Důležité je sklepávat z korun dřevin větší množství sněhu, aby
je nedeformoval či nerozlámal. Sypký sníh můžeme
z cesty naházet k růžím a jiným choulostivým rostlinám jako
ochranu před mrazem.
Také záhony s cibulemi květin vysázených na podzim a ostatní
choulostivé květiny je nutné chránit před nepřízní nízkých teplot.
Zakrýváme je nastýlkou z listí a chvojí. Při oblevě tuto ochranu pak
uvolníme, aby se květiny nezapařili a při ochlazení je znovu ukryjeme. Ochranu také potřebuje trávník. Snažíme se vyvarovat
chození po zamrzlém trávníku, abychom se vyhnuli zahnědlým
stopám. Podle potřeby trávník pohodíme kvalitním přesátým kompostem pro dobrou výživu a případně jej posypeme mletým
vápencem.
Je také čas na úklid. Odklízíme zbytky spadaného listí, popadané
větve a likvidujeme suché, nemocné nebo nadbytečné dřeviny.
Také řežeme jednoleté výhony okrasných dřevin pro roubování
nebo řízkování. Za teplejšího počasí omlazujeme a sestříháváme
živé ploty.

Leden v zelinářské zahradě
Uděláme si jednoduchý plán osázení jednotlivých záhonů. Jen
málo zahradních plodin můžeme však pěstovat na stejném záhonu
několik let po sobě, aniž by to mělo nepříznivý vliv na jejich
zdravotní stav, výnos i jakost. Proto je důležité jednotlivé zeleninové druhy střídat v 3-4letých intervalech. Na záhonech však
můžeme pěstovat dva i tři druhy současně nebo následně
v jednom roce. Společné pěstování některých druhů zeleniny podporuje jejich růst, vývoj i výnosy. Zejména pak vybereme-li druhy,
které si ve svých nárocích na živiny, vláhu, světlo i prostor
nekonkurují, ale vhodně se doplňují. Některé kombinace přispívají
i k omezení škůdců. Dobrou kombinací je například cibule
pěstovaná na jednom záhoně v řádcích střídavě s mrkví, bazalka
s tymiánem, ale také ředkvičky s hrachem a fazolemi.
Z venkovních záhonů postupně sklízíme zeleninu odolnou proti
mrazům (pór, růžičkovou a kadeřavou kapustu, aj.) Při větších
mrazech je dobré ji chránit netkanou textilií nebo chvojím.
Pokud jsme nestačili v minulém roce zrýt celou plochu pro
pěstování zeleniny, učiníme tak co nejdříve, aby půda do jara
promrzla. Pro novou sezónu si připravíme pěstební nádoby
a substrát pro předpěstování sazenic. Podle plánu si vyberme semena a připravíme si skleníky, fóliovníky a pařeniště.
Tip: Doplňte vitamíny!
Známe to všichni. Chřipka, rýma, viróza… Zimní měsíce vyžadují
pravidelný přísun vitamínů a to především vitamínu C. Ten si
můžeme vytvořit sami v domácím pohodlí a zaručeně bude lepší
než medikament z lékárny!

Leden v ovocné zahradě
Na starších stromech a silných větvích se často odchlipuje borka,
tzv. druhotná kůra, pod níž se ukrývají různí škůdci. Tuto borku je
nutné odstranit. Používáme k tomu speciální škrabku
a nejlépe borku odškrábeme na podložku rozprostřenou pod
strom. Zároveň při tom odstraníme přitom z korun stromů mumifikované plody a zámotky housenek. Celé je to pak nejlepší spálit
a zamezit tak dalšímu šíření škůdců.
Také mechy a lišejníky je třeba očistit speciálním ocelovým
kartáčem. Očištěné kmeny a větve pak natíráme vápenným
mlékem, které připravíme rozmícháním 1,5 kg hašeného vápna
v 10 litrech vody. Bílá barva zabraňuje předčasnému kvetení
a vzniku mrazových trhlin. Bílení také pomáhá ničit mechy
a lišejníky.
Připravíme se na řez stromů. Řez provádíme většinou až
v březnu, u peckovin v době kvetení. Máme-li však velkou výsadbu
jádrovin, můžeme začít s pracemi dříve. Je však třeba,aby již
teplota
neklesla
pod
–4˚C.
V
lednu
likvidujeme
i suché, přestárlé, nemocné nebo nadbytečné stromy a začneme

Jak na to? Použijeme k tomu řeřichu! Tato rostlina obsahuje
značné množství vitamínu C, karotenu, vitamíny skupiny B, minerální látky a hořčičné silice, které podporují trávení. Nadrobno
nasekanou nat´ řeřichy můžeme podávat na chlebu
s máslem, sýrem nebo pomazánkami. Můžeme ji použít jako
koření na maso, přidat do salátů,na brambory, apod. Pro
vypěstování řeřichy vám navíc stačí jen miska, trocha buničité vaty
a přiměřené zalévání.
Semeno řeřichy hustě vysejte do mělké misky vyložené tenkou
vrstvou vaty a zalijte vodou. přebytečnou vodu slijte a pak už jen
udržujte dostatečně vlhké. Nejvhodnější je umístit misku
na okenní parapet do místnosti s pokojovou teplotou. A pak už
jen počkáme zhruba 7-10 dní, kdy rostlinky dosáhnou výšky
5-7 cm a odstřihneme je těsně nad vatou. Řeřicha znovu
neobraší a proto misky oséváme opakovaně.
Zdroj: www.lepebydlet.cz
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Z OKOLÍ

KNIHOVNA

Vítězové roku 2014?
Primátor, šéf botanické zahrady
i Národní dům

Knižní novinky
Nové knihy na měsíc leden se začnou do knihovny nakupovat
až opravdu v lednu, proto mi dovolte, abych Vás seznámila
se zajímavými autory a knihami, které jsem přečetla v roce
2014.
Táňa Keleová – Vasilková vydala v roce 2014 dvě novinky –
Lék na smutek a Manželky. Obě knihy jsou opět situovány
do současnosti. A mnohé se v knihách Táni můžeme najít.
Asi budete znát českou spisovatelku Věru Řeháčkovou, od níž
mají v naší knihovně mnoho titulů a tak je postupně čtu. Knihy
jsou mi blízké a jejich hrdinky taktéž. Doporučuji.
Další česká autorka se jmenuje Alena Jakoubková a píše knihy
vážné s humorným podtextem, opět ze života: Manžel
v domě není pro mě, Darovanému manželovi na zuby
nekoukej, Dobrý manžel, který nemlsá a další vtipné názvy nás
zavedou opět do současných vztahů, lásek a povídání.
Táňa Kubátová – mladá česká spisovatelka napsala celou řadu
knih, které najdete v naší knihovně. Jmenujme například
Hrníček z lásky, Láska na heslo, Smlouva proti lásce. Jak je
vidět z názvů, jedná se o romány pro ženy s tématem láska.
Nečtu jen české autory, ale i zahraniční. Již vloni jsem Vám
psala o knize Johna Greena – Hvězdy nám nepřály. Tento
spisovatel vydal další dvě velmi zajímavé knížky a to Hledání
Aljašky a Papírová města. Všechny tyto tituly doporučuji našim
milým čtenářům přečíst, nebot´ jsou velmi poutavě
napsány a jejich témata místy vyráží dech.
V roce 2014 jsem přečetla i nemálo titulů od spisovatelky:
Stephanie Laurens, která vydala celé řady milostných románů
z doby nedávno minulé. Knihy najdete v ucelených řadách –
například tyto čtyři tituly: 1. Svéhlavá nevěsta, 2. Odhodlaná
nevěsta, 3. Nebojácná nevěsta, 4. Odvážná nevěsta. Ale
i mnohé další.
Christina Lauren, žena s podobným příjmením jako
ta předchozí napsala například: 1. Božský bastard; 2. Božský
cizinec; 3. Božský hráč – zajímavé a dobře čtivé romány
pro ženy.
Uloupený život napsala Jaycee Dugardová – je příběhem dívky,
která se v jedenácti letech stala obětí únosu. Cestou do školy
ji unesl neznámý muž, zavřel ji do vlhkého sklepa, kde ji
znásilňoval a držel celých osmnáct let. Bez lékařské pomoci
porodila dvě děti. V současné době vede nadaci
na pomoc podobně postiženým rodinám.
V toužimské městské knihovně najdete mnohé další tituly
s vážnými tématy o životě žen v jiných kulturách – Byla jsem
princeznou a Protože jsem byla princeznou od Jacqueline Pascarlové, kniha Tajná dcera, pravdivý příběh, který napsala
sama hlavní hrdinka Shilpi Somaya Gowda. Dojemné líčení
osudů žen z různých světů, jež strhne čtenáře přesvědčivostí
a hlubokou pravdivostí.
Protože jsou knihy mou největší vášní, mohla bych napsat ještě
mnoho slov, ale nač slova. Zajděte do knihovny a čtěte.
Lenka Hudečková

Vítězové a poražení končícího roku 2014 bilancují. Mezi vítěze
například patří obnovitel bečovské botanické zahrady Jiří
Šindelář a lidé z obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka.
Hned dvě ceny pro botanickou zahradu
Úspěšný rok má za sebou Jiří Šindelář, muž, který obnovil
bečovskou botanickou zahradu. V červnu totiž dostal celostátní
cenu Grand Prix Ď. Porota přitom vybírala z více než tří stovek
mecenášů,
dobrovolníků
či
pořadatelů
kulturních
a charitativních akcí. A před tím, v květnu, převzal pro zahradu
cenu za nejzdařilejší proměnu zanedbaného místa v celé
České republice za rok 2013.
„Letošní rok byl bodem zlomu, vše se po téměř desetileté práci
na obnově zaniklé zahrady totiž obrací k lepšímu. Dosud trnitá
cesta začne být doslova posetá květinami. Budování rozvodů
elektřiny vody, atrakcí a zázemí máme za sebou, ted´ nás čeká
sázení a zase sázení. Na jaře vykvete velká kolekce
rododendronů, které jsme vysázeli před Vánocemi,“ pochlubil
se šéf zahrady v Bečově nad Teplou Jiří Šindelář.
Primátorský řetěz podruhé
Na úspěšné straně politické barikády je primátor Karlových
Varů Petr Kulhánek, který začínal jako opoziční zastupitel.
Po volbách, které vyhrál, nosí zlatý primátorský řetěz už druhé
volební období.
„Nehodnotím, jestli jsem vítěz, nebo poražený. Jde o větší
zodpovědnost, než jsem měl v minulém volební období,
a o dobrý pocit, že můžu v práci pokračovat,“ uvedl primátor.
Opravený Národní dům
Jako vítězové se mohou cítit obyvatelé Karlových Varů a okolí,
kteří dlouhá léta sledovali beznadějné chátrání hotelu Národní
dům. Nyní pamětníci komentují rekonstrukci secesního hotelu
z roku 1901 na Facebooku. „Konečně s tím někdo něco udělal,
držím palce. Pro Vary jsou to velké cíle, nevěřím
v ekonomiku celého projektu,“ píše mimo jiné Petr Lončák.
Další uživatelé Facebooku vkládají na stránky kopie jídelních
lístků i nostalgické fotografie. Je na nich personál i hosté.
Po více než dvaceti letech se otevře prvním návštěvníkům
zrekonstruovaný Národní dům příští rok v květnu.
Mezi vítěze se řadí i lázně
Mezi letošní vítěze, i když na poslední chvíli, patří lázeňská
města v Karlovarském kraji. Poslanci totiž těsně před Vánocemi schválili senátní úpravu novely zákona o veřejném
zdravotním pojištění.
A jako vítězové se mohou cítit i lidé, kteří se snaží o obnovu
lázní v Kyselce. Za největší úspěch považuje šéf správní rady
obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka Vladimír Lažanský to, že projekt záchrany získal letos od ministerstva kultury
všestrannou podporu, a to včetně tří milionů korun.
Vladimír Zedník, MF Dnes
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VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ

Děkujeme všem, kteří se statečně podíleli na organizaci celého
odpoledního programu a také všem, kteří se přišli podívat a
užít si společně sváteční atmosféru první adventní neděle.
-IC-

Advent v Toužimi
První adventní neděle v loňském roce připadla už na
30. listopad. Přípravy na předvánoční čas však v Toužimi začaly
už několik dní před tím. První sváteční vlaštovkou bylo usazení
mohutného vánočního stromu do středu náměstí Jiřího z
Poděbrad, o které se postarali zaměstnanci Technických
služeb města Toužim. V pátek 27. prosince se
v dopoledních hodinách náměstí zaplnilo prakticky všemi
dětmi, které docházejí do místních mateřských a základních
škol. Každá třída měla stejně jako loni připravený malý
stromek, který mohly děti podle svých představ nazdobit.
Samotný advent odstartoval v Toužimi již tradiční vánoční
jarmark s bohatým kuturním programem, který zajišt´ovaly děti
z mateřských škol pod vedením svých učitelek a vystoupil také
sympatický hudební soubor Přeletky. Přátelskou atmosféru
neděleního odpoledne, kterého se zúčastnilo několik stovek
lidí, ukončilo rozsvícení hlavního vánočního stromu a také
tradiční a velmi oblíbený ohňostroj.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Hlavně náš sečtělý encyklopedista P. Fiala vynikal svými
znalostmi, které má načtené z různých oborů.
V závěru prohlídky čekal děti asi největší zážitek – na vlastní
oči viděly v trezorové místnosti poklad, na který se tolik těšily,
ale vůbec si ho neuměly představit. Tolik zlata, drahých
kamenů, polodrahokamů a ještě ta zvláštní atmosféra, žádné
denní světlo, ani okna.
Relikviář opustí na delší čas svoje domovské
místo

Finance a my
Peníze ještě nikoho neučinily bohatým – L. A. Seneca
Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán – F. Bacon
Čas jsou peníze, ale zkuste si trochu času ušetřit na stará
kolena – G. Laub
Peníze jsou klíčem, jenž otevře každý zámek - Moliére
S tímto tématem přišli mezi žáky 9. tříd na začátku prosince
2014 zástupci a.s. Česká spořitelna Ostrov, Ing. K. Hryzal, vedoucí obchodního týmu a Ing. K. Ďurišová.
Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a
cen, je schopen odpovědně spravovat osobní nebo rodinný
rozpočet včetně správy finančních aktivit a finančních závazků
s ohledem na měnící se životní situace.
Mnozí naši žáci již využívají platebních karet, osobních účtů,
na které jim rodiče posílají měsíčně určitý finanční obnos
a děti se učí základům hospodaření s penězi. Někteří žáci
se velice aktivně zapojovali do probíraných témat a dostalo
se jim zasloužené pochvaly od přednášejících za jejich znalosti.
V průběhu besedy se žáci seznámili s pojmy co jsou peníze,
co je banka, proč je dobré mít v bance účet, význam spoření,
pojištění, úroky atd. Samé užitečné informace, se kterými se
budou postupně v průběhu života seznamovat a určitě jich
i využívat.
ZŠ Toužim – J. Váňová

a za velmi přísných bezpečnostních podmínek bude převezen
v průběhu měsíce prosince do prostor Pražského hradu, kde
si jej mohou návštěvníci prohlédnout až do konce dubna 2015.
Poté se opět vrátí na svoje místo v Bečově, kde
ho budou obdivovat další návštěvníci.
Prohlídka se dětem moc líbila, za svoje znalosti byly odměněny
paní průvodkyní rytířskými glejty, které si zpracují ve škole na
památku. Doporučujeme tento druh prohlídky všem kolegyním,
protože
svým
obsahem,
formou
podání
a interaktivní hrou, je vhodný pro žáky prvního stupně.
ZŠ Toužim - žáci 4.A, J. Vlková, J. Váňová

Po stopách remešského pokladu
V prvním adventním týdnu letošního roku se vydali žáci 4. A.
ZŠ Toužim na bečovský zámek, aby zjistili, jak to bylo
s nálezem relikviáře sv. Maura.
Relikviář svatého Maura je významná románská památka
pocházející z první třetiny 13. století. Je považována za druhou
nejcennější památku v České republice / po českých
korunovačních klenotech/ a vůbec nejvýznamnější románskou
klenotnickou památkou uloženou na českém území. Relikviář
byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou České
republiky.
Průvodkyně L. Svášková si připravila pro děti velice zajímavý
a interaktivní výklad, do kterého zapojila všechny děti.
Postupně děti seznámila s pojmem, co je relikviář, k čemu
sloužil, které postavy svatých jsou na něm zobrazeny a odkud
pocházejí. Děti si osahaly kosterní nálezy, které se ukládaly
do relikviáře, kožené váčky, zbytky oděvů a hliněné destičky.
Do otvorů v relikviáři umíst´ovaly obrázky svatých, tak jak
o nich slyšely v průběhu vyprávění. Během celé prohlídky dávala paní průvodkyně kontrolní otázky, aby zjistila, jak dávaly
děti pozor. Žáci pracovali i s textem, ve kterém hledali
odpovědi na otázky. A je třeba všechny pochválit, nebot´ jejich
odpovědi na záludné otázky překvapily i paní průvodkyni.

Šikana a kyberšikana
projekt žáků 8. tříd
Pod vedením školní psycholožky Mgr. J. Škrabánkové
a metodika primární prevence J. Váňové se žáci 8. tříd
zúčastnili dvouhodinového programu s názvem Šikana
a kyberšikana.
V úvodní části projektu žáci viděli film Mezi stěnami, který se
zabýval šikanováním žáků na základní škole a byl natočen
podle skutečné události. Žáci rozebírali jednotlivé postavy
příběhu, vyhodnocovali jejich chování a zároveň
si uvědomovali i trestní zodpovědnost chování některých
aktérů příběhu. Film vyvolal v žácích silné emociální zážitky,
které by asi nikdy nechtěli zažít na vlastní kůži, jak uváděli
ve svém hodnocení příběhu.
Ve druhé části projektu mluvila psycholožka se žáky
o kyberšikaně a jejím skrytém nebezpečí.
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Vzhledem k tomu, že se ve středu 25. listopadu 2014 konala
krajská konference v K. Varech na téma kyberšikana, které
se osobně zúčastnila, její čerstvé postřehy, zajímavá statistická čísla a hlavně příklady z praxe,tak s tím vším obeznámila
všechny přítomné žáky. Děti nejvíce zaujaly konkrétní příklady
zneužívání internetu a sociálních sítí.
Rada odborníků a psychologů zní, že by rodiče měli mít
přehled a kontrolu nad tím, s kým se jejich dítě přátelí
na sociální síti a s kým je v kontaktu.
ZŠ Toužim – Mgr. J. Škrabánková, J. Váňová

Asi největším tahákem exkurze je možnost vyzkoušet si
foukání skla ze sklářské píšt´aly. Opět se našlo mezi žáky
několik odvážlivců, kteří si troufli vzít do úst píšt´alu a foukat
skleněné koule.
V závěru prohlídky jsme zavítali do podnikové prodejny, kde
byly vystavené nádherné skleněné výrobky a my jsme viděli,
jak vysoko je ceněná ruční práce českých sklářů. Některé
výrobky se pohybovaly řádově i ve statisícových částkách, viděli
jsme dokonce i pár uměleckých kousků za milionové částky.
Prohlídka sklárny se dětem vždy líbí a nám nezbývá než doufat,
že třeba některý z našich žáků se v budoucnu rozhodne pro
práci skláře, tak jako tomu bylo i v minulých letech, kdy tři naši
bývalí žáci devátých ročníků se rozhodli pro toto řemeslo a
jeden z nich stále zůstal sklárně věrný a pracuje tam dodnes.
ZŠ Toužim – J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

Sklárna Moser – zlaté české ručičky

Sportovní turnaj dívčích družstev
ve florbale
4.12.2014 se v toužimské sportovní hale konal turnaj
mladších žákyň ve florbale, kterého se zúčastnila děvčata
ze ZŠ Toužim, Bečov nad Teplou a Žlutice.
Celý turnaj byl velmi napínavý, nakonec na třetím místě
se umístila bečovská škola, druhé místo obsadily hráčky
ze Žlutic a 1. místo si tvrdě vybojovala děvčata z toužimské
školy. Naše děvčata si udržela po celou dobu všech zápasů
čisté konto, což je úžasný výsledek.
Po svém zaslouženém vítězství postupují do okresního kola
v Karlových Varech, které se odehraje 7. ledna 2015.
Všechny hráčky si zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci
školy. Za školu nás reprezentovala tato děvčata: K.

V závěru měsíce listopadu 2014 navštívili žáci 8. ročníků ZŠ
Toužim významnou sklárnu našeho regionu – Moser a.s.
Karlovy Vary.
Manufakturu Moser založil v roce 1857 v Karlových Varech
vynikající rytec a obchodník Ludwig Moser. V krátké době
po otevření sklárny se stal císařským dvorním dodavatelem.
Luxusní křišt´ál Moser je pro svojí výjimečnost a krásu používán
již více než 157 let ve významných domech a palácích
panovníků, státníků a vlád. Moser je rovněž vyhledáván osobnostmi, které určují trend luxusního životního stylu.
V úvodní části exkurze se žáci seznámili s historií výroby,
jak a z čeho se vyrábí sklo, viděli práci rytců, kuličů i foukání
skla ze sklářských píšt´al, to vše viděli ve dvacetiminutovém
filmovém snímku.
Po prohlídce muzea jsme šli přímo do provozu, kde jsme viděli
na vlastní oči práci sklářů se sklářskou píšt´alou. Obrovský žár
u sklářských pecí, rozžhavená hmota, muži v krátkých
kalhotech a v pantoflích a ještě k tomu nealkoholické pivo,
tak to jsou mistři skláři. Sláva tohoto řemesla je proslavila
daleko za našimi hranicemi, ale asi málokdo z nás by se chtěl
tomuto řemeslu učit. Přesto Střední keramická škola
v Karlových Varech nabízí učební obory pro chlapce - sklář
a brusič. Zároveň s vyučením dává jistotu a stabilitu jistého
pracovního zázemí, pravidelného finančního příjmu, nebot´
práce a zakázek má firma víc než dost.

Chmelařová 7.A, B. Janáková 7.A, K. Michalcová 7.A, L. Velhartická 6.A, V.Moravcová 6.A, L. Císařová 7.A, R. Němcová
7.A.
Chceme poděkovat za přípravu naší paní učitelce TV Mgr. E.
Hajšmanové a našemu trenérovi p. učiteli Mgr. P. Princlovi.
ZŠ Toužim - K. Chmelařová, B. Janáková
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DOŠLO DO REDAKCE

ještě jeden právní úkon, a tím je rozhodnutí o tzv. „záměru“. A
tím „obec“ dává veřejnosti na vědomí, že má vůli se konkrétní
nemovitosti
„zbavit“!
I
když
to
tedy
není
v občansko-právní rovině faktický převod majetku, je to pro
„obec“ logicky zásadní rozhodnutí, protože umožnuje,
ba přímo ze zákona podmiňuje další krok, vlastní převod, který by
byl jinak neplatný. V Toužimi se toto dlouhodobě ignoruje
a bagatelizuje, že jde o pouhou formalitu, stanovenou
zákonem. Záměr však má obsahovat i podmínky zamýšleného
převodu, třeba cenu, způsob a další důležité věci. Tyto jsou
tedy také formalitou? Na zastupitelstvu zazněl i argument, že
je to přeci v zájmu občanů! Jde o zrychlení procesu, aby potencionální zájemce na obecní majetek přeci dlouho nečekal!
To je jistě chvályhodný a zdánlivě logický názor. Ovšem „obec“
přeci není nějaká realitka a kupec s nemovitostmi! Jak k tomu
přijdou ostatní občané obce, kteří jsou vlastně spoluvlastníci?
Je i v jejich zájmu zbavovat se „svého“ majetku? Věc má
i jeden významný psychologický moment. Jakmile obec
prostřednictvím záměru „pustí“ nějakou nemovitost veřejně do
prodeje, už je většinou velmi obtížné takový převod zastavit,
protože jej přeci „obec“ chce prodat! Při následném projednávání pak stojí zastupitelé i občané, když jednají
o daném převodu, již před konkrétními zájemci, a tak otázka
zbytnosti či nezbytnosti, zda se tohoto majetku je či není dobré
„zbavit“, je logicky zcela odsunuta do pozadí. Kdo
o tom záměru však rozhodl? „Obec“, tedy občané a jejich zástupci v zastupitelstvu veřejně nebo teba jen tři členové
pětičlenné rady obce tajně? Není také zde prostor pro korupci?
Možná ne, protože Toužim je tak křišt´álově čistá, že ani křišt´ál
křišt´álově čistší být nemůže.
Bohužel i v tomto případě zůstaly předvolební sliby některých
volebních stran jen cárem papíru a i toto zastupitelstvo bude
pokračovat „ve starých kolejích“ (ze 14 přítomných hlasovalo
pro zachování stávajícího stavu 12, zdrželi se 2).
Na programu jednání zastupitelstva bylo i potvrzení platnosti
stávajícího jednacího řádu, stanovení měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva a funkcionářům orgánů
obce dle zákona (místostarosta 11.000, člen rady 1.910,
předseda výboru 1.300, předseda komise 1.000, člen výboru
750, člen komise 600, člen zastupitelstva 450 Kč).
V diskuzi se mimo jiné hovořilo o možnosti věnovat odměny
členů zastupitelstva na dobročinný účel, zůstalo u toho, že si
každý může se svou odměnou naložit, jak chce. Dotaz
p. Petra Vlčka na jedno rozpočtové opatření rady města
ve prospěch TSM vrátil zastupitele k problematice hospodaření
města, konkrétně pravomocí a způsobů nakládání
s finančními prostředky města. Na výtku, že nejsou městem
vypisována výběrová řízení na veškeré zakázky p. starosta
oponoval kritikům argumentací, že to zákon v daných případech
nestanovuje! Zde se v plné nahotě odhalila dosavadní politika
naší radnice a myšlení některých našich komunálních politiků.
Prostě, nebudu dělat nic, co mi nepřikazuje zákon! Ovšem
zákon
to
nezakazuje
a
pak
je
jen
a jen na zodpovědnosti politika, jak s touto volností naloží!
A tak s tím nakládáme, jak nakládáme! A to tento konkrétní
politik prosím získal při nedávných volbách nejvíce hlasů!

Postřehy z toužimského zastupitelstva
Ve čtvrtek 27.11. 2014 proběhlo za účasti 8 občanů na MěÚ
v Toužimi již druhé zasedání nově zvoleného zastupitelstva
města Toužimi. Na tomto jednání byli zvolení členové nových
orgánů zastupitelstva – kontrolního a finančního výboru,
odvoláni byli dosavadní a zvoleni noví členové osadního výboru
v Dobré Vodě a ve školských radách při ZŠ Toužim
a ZŠ a MŠ Toužim. Na programu byly také „formality“ týkající
se fungování samosprávy. Především šlo o pověření rady
města k úkonům při převodech majetku města
a k rozpočtovým opatřením. Tyto zdánlivé formality mají ovšem
zásadní
význam
pro
fungování
samosprávy
i demokracie. Těmito v Toužimi již zažitými opatřeními se pod
pláštíkem „zefektivnění“ samosprávy skrývá faktické vyšachování jak zastupitelstva města, který je nejvyšším orgánem
samosprávy, tak i veřejnosti, z efektivního podílu na správě
obce. O co jde? O neomezenou moc a o peníze, a tím také o
vytváření podmínek pro korupci. A jak to funguje? Zastupitelstvo (s možností aktivní účasti občanů) si každý rok stanoví
(nebo by si mělo) nějaký program činnosti obce, který
samozřejmě promítne do konkrétního rozpočtu. Během doby
však starosta a rada obce díky udělené pravomoci mohou bez
předchozího souhlasu zastupitelstva, výborů a komisí a také
bez projednání s veřejností (protože jednání rady jsou
ze zákona neveřejná) v rámci rozpočtu v podstatě libovolně manipulovat se stanovenými prostředky a tím fakticky měnit
původní schválený plán činnosti města, ostatní orgány včetně
zastupitelstva a také veřejnost jsou sice informováni, ale o již
učiněných a většinou zrealizovaných opatřeních, a tím tedy bez
možnosti je jakoliv efektivně ovlivnit. V drtivé většině všichni
jen pokrčí rameny a vezmou věc na vědomí. Takový postup
rozhodně není správný. Jediný, kdo se proti takovému postupu
z nového zastupitelstva postavil, byl p. Petr Vlček, který navrhl
omezení pověření pro radu města ke schvalování a provádění
rozpočtových opatření, pokud se nemění saldo rozpočtu,
konkrétně pak navrhl finanční limit nad který by
už byl potřebný předchozí souhlas zastupitelstva. Navrhovaný
limit 100 tisíc korun nakonec zastupitelé většinou hlasů
na návrh p. Ženíška shodili ze stolu (ze 14 přítomných
zastupitelů hlasovalo 12 pro zachování stávajícího stavu,
1 byl proti a 1 se zdržel hlasování).
Také v případě pověření pro radu města rozhodovat
o záměrech na převod, směnu či darování nemovitého majetku
obce bude i nadále o záměrech na převod nemovitého majetku
obce rozhodovat místo zastupitelstva rada města. Obecní majetek je jedním z pilířů obce, je to majetek společný, všech
občanů obce, proto by mělo být nakládání s ním pod nejvyšší
možnou kontrolou občanů obce. Prostě to není nějaká houska
na
krámě.
Zákon
o
obcích
na to pamatuje, a stanovuje pro převody zvláštní podmínky.
Jednou z nich je, že obec musí před vlastním převodem provést
11
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pokračování ze strany 11
Co k tomu dodat?
Pokud někdo očekával změnu ve fungování toužimské samosprávy, byl asi zklamán. Pro ty, kteří dění v komunální politice
trochu sledují, to však žádným překvapením není, vždyt´
v jiném kabátě jsou tam ti stejní lidé a jak říká jedno moudré
přísloví, „starého psa novým kouskům, nenaučíš“. Následná
diskuse však přinesla nečekaný zvrat. A to rozhodnutí, že
o nákupu movitých věcí, které nejsou rozpočtovány v rámci
schváleného rozpočtu města, bude rozhodovat zastupitelstvo
města s tím, že byly navrženy limity ve výši nad 700, 200 nebo
1.000 tisíc Kč. Schválena byla částka nad 500 tis. Kč (pro
bylo všech 13 přítomných zastupitelů). Nakonec tedy přeci jen
něco pozitivního! Že by se v některých konečně hnulo
svědomí?
Nové obsazení orgánů obce:
Kontrolní výbor: předseda MUDr. Richard Hlous, členové Bohumila Slavíková a Ing. Václav Šusta.
Finanční výbor: předseda p. Ing. Jiří Ženíšek, členové Marek
Daněk, Vladimír Dolejší ml.
Osadní výbor Dobrá Voda: předseda: Mgr. Jaromír Kos Jiráska,
členové: Jana Siváková, Ralf Ducamp, Anna Dunčeková a
Tomáš Kolena ml.
Školská rada při ZŠ Toužim: předseda Bc. Robert Hrůza,
členové Jan Vlček a Jan Duspiva.
Školská rada při ZŠ a MŠ Toužim: předseda Bc. Jiří Horník a
členka Renata Páníková.
Jiří Schierl

v rozpočtu na daný rok a částka přesáhne určitou hranici - můj
návrh 200 tisíc Kč se nelíbil, pan Veverka z ODS
navrhnul 700 tisíc Kč, což se mi nelíbilo, protože
i o nákupu osobního automobilu by mělo vědět zastupitelstvo,
to byl můj důvod ke zmíněné max. finanční hranici 200 tisíc Kč.
Nakonec hlasováním prošel tzv. kompromis - návrh Jiřího
Ženíška - 500 tisíc Kč.
2. jednání zastupitelstva (16.12.2014) - Projednání rozpočtu
města na rok 2015 – Petr Vlček: nelíbilo se mi, že jsme nedostali návrh, ve kterém by byly uvedeny konkrétní částky
u jednotlivých bodů rozpočtu - příklad TSM a celková částka
10,3 milionu Kč - popis mi-nimální, de facto pouze „PROVOZ“
a v závorce nic neříkající definice - např. opravy, energie, materiál, odpisy, kontejnery, vánoční výzdoba, vše bez částek očekával jsem konkrétní částky, např. kolik peněz jde na
mzdy apod. Paní Krátká mi o mzdách na tomto zasedání
zastupitelstva řekla, ale já očekával, že takové podstatné
informace dostaneme všichni zastupitelé předem! Řekla mi
také, že jsem si pro tyto informace mohl přijít. Ano, ale proč?
Pokud mám schvalovat rozpočet města, tak chci vědět předem
co nejvíce informaci. Vím, že paní Krátká dělá svou práci určitě
dobře (konkrétní čísla měla u sebe), ale já trvám na názoru,
že zastupitel by měl vědět vše dostatečně dlouho předem.
Údajně to tak bylo vždy, ale to pro mě není argument, ne vždy
to co bylo, bylo dobře a navíc když na předchozím zasedání
jsme se zrovna o problémech s penězi pro TSM bavili!!!
Očekával jsem tedy, že dostanu vše podrobně rozepsané a nemalé finanční prostředky nejen pro TSM budou podrobně rozepsané a úplně
jasné
všem
zastupitelům.
Na mou otázku, že v rozpočtu není pro TSM žádná investice a že tedy TSM nic nebudou kupovat (stroje apod.)
odpověděl starosta, že NE, tak uvidíme... Myslím si, že více
jak údajně potřebný bagr pro naše město by byla vhodnější
nová tzv. multikára (plus různé nástavce), která se denně pohybuje městem mezi námi. Ta současná těžko splňuje emisní
zákony a hlavně když vidím, jak v tomto stroji sedí namačkaný
tři úderníci, kteří rozhodně jsou důležití pro čistotu našeho
města, tak je i toto jejich pracovní zázemí k zamyšlení!
Další má připomínka byla k Městské policii (MP) - náklady
na její provoz jsou téměř 1 milion korun ročně a hrubý
zisk pro město 5 tisíc Kč na pokutách (styl jejich vybírání také
nechápu – někde špatné parkování vadí, jinde vůbec). Podle
mého
názoru
je
v
Toužimi
MP zbytečná a pokud není přínosem ani pro spádové obce
patřící do rozpočtu našeho města, tak není více co dodat
k její zbytečnosti. Milion korun ročně by se dal využít
lépe, např. na modernizaci sociálních zařízení a zázemí
sportovního areálu (fotbalové hřiště). Znovu zmíním – toto
zázemí využívají převážně děti! Prosím, běžte se všichni podívat, jak hezké a voňavé to tam máme. V rozpočtu mne také
zarazilo to, že se bude upravovat dětské hřiště (povrch) na
sídlišti (tzv. u doktora), ale výstavba dávno slibovaného
dětského hřiště Na Zámecké provedena nebude - přímo dle
informace na MÚ, tak na toto dětské hřiště byly prostředky v
rozpočtu již na rok 2013!!! Poté bylo řečeno, že se udělá až v
roce 2014, ale kde je???

INFORMACE Z RADNICE – POHLED
HNHRM TOUŽIM
HNHRM – Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst Toužim, chce
pravidelně podávat informace o dění na toužimské
radnici, resp. o všem, co se týká občanů našeho města…
V tomto čísle TN popíšeme události na posledních dvou jednáních zastupitelstva města Toužim.
1. jednání zastupitelstva (27.1.2014) – Petr Vlček: nesouhlasil
jsem, aby si Rada města mohla dělat co chce, tedy rozhodovat
samostatně
dle
schváleného
rozpočtu
o nákupu čehokoliv, ale pouze do určité výše (navrhnul jsem
100 tisíc Kč) – toto bylo zamítnuto a pokud se nemění saldo
rozpočtu, může Rada schvalovat co chce... poté jsem se ptal
na nákup bagru pro TSM - jestli byla veřejná soutěž
a kolik bylo nabídek. Veřejná soutěž není údajně povinná
a starosta si počet nabídek nepamatoval, asi kupujeme
měsíčně více takových strojů - bagrů, přitom se taková důležitá
a finančně náročná věc schválila jen krátce před jednáním
zastupitelstva. O nákupu bagru téměř nikdo nevěděl,
schválila ho Rada (v bývalém volebním období). Nechápu jeho
využití a ani to, že o tom nikdo nevěděl. Je to investice za více
jak 1,5 milionu korun. Také proto vznikla diskuze a návrh, aby
se
nákup
movitých
věcí
schvaloval
na jednání zastupitelstva, ale pouze pokud to již není schváleno
12
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pokračování ze strany 12
Takových věci se mi v návrhu rozpočtu nelíbilo více, stejně
jako např. J. Horníkovi a J. Duspivovi, ale spíše byl zájem toto
zasedání neprodlužovat, což mě velmi mrzí, byli jsme přece zvoleni proto, abychom pracovali pro město a ne proto, abychom
si odseděli jednou za 3 měsíce několik chvil
na úřadě a navíc, když jde o velmi důležitou věc, kterou bezesporu rozpočet města pro celý další rok je! Jedná se
o částku více jak 50 milionů Kč! Je neuvěřitelné, že částky jako
jsou třeba 5 tisíc Kč pro stolní tenis se musí schválit
zastupitelstvem, ale 10,3 milionu bylo „hozeno“ na stůl jako
by nic a z čeho se vycházelo ví asi jen bůh!!! Přitom ODS, nebo
nově a moderněji „Hnutí pro město…“ se chlubí podporou
průhlednosti hospodaření města i jeho obchodních společností
(TSM, Městské lesy), tak nevím co si o tom mám myslet.
Naopak jako pozitivum beru fakt, že jsme odhlasovali směnu
pozemků k výstavbě RD. Doufám ale, že to celé nedopadne jako u předchozích podmínek k prodeji parcel

v Janově ulici. Na závěr zazněl v diskuzi názor pana Schierla,
se kterým se plně ztotožňujeme – Rada schvaluje finanční
odměny, ale neuvádí v jaké výši, uvádí pouze „ve výši dle
zápisu“ – tento zápis je ale neveřejný a podle nás i pana
Schierla by měla být výše těchto odměn uváděna. Starosta
řekl, že některé odměny uvádět asi nemůže, protože nejsou
z rozpočtu města, ale že budou uvažovat o zveřejňování těch
odměn, které město poskytuje. My si ale myslíme, že by se
měly uvádět výše všech odměn, všechny jsou totiž z peněz nás
všech a občané na to mají právo. Co nás zaráží je to, že si člen
Rady schvaluje odměny sám sobě!!! Ale o tom snad někdy
příště…
… již nyní se můžete těšit na další informace, které vám
občanům našeho města nabídneme v příštím čísle TN…
za HNHRM Toužim - Petr Vlček, Jan Duspiva, Petr Ajšman,
Radek Svoboda, Jan Procházka

Zápis do 1. třídy
Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary
(pro školní rok 2015/2016)

Zápis do prvních tříd se uskuteční v naší základní škole
v úterý 3. února 2015 od 14:00 do 16:00,
ve středu 4. února 2015 od 13:00 do 15:30.
K zápisu se dostaví děti narozené nejpozději 31. srpna 2009.
Vezměte s sebou vyplněný zápisový list, rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče
a vyplněný lístek – přání budoucího prvňáčka (pokud Vaše dítě nenavštěvuje
mateřskou školu, dostanete zápisový list a lístek – přání budoucího prvňáčka před
zápisem ve škole).

Těšíme se na Vás a Vaše děti
vedení a učitelé ZŠ
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SPORT

Naši stříbrňáčci
Náš nejmenší fotbalový potěr sehrál další turnaj minižáčků
v minikopané, který se uskutečnil poslední listopadovou
sobotu. Tentokráte si své síly změřili se soupeři těžšího kalibru. Do naší sportovní haly zamířila Viktoria Plzeň, MFK Most
a Lokomotiva Karlovy Vary. Mrňouskové ani jejich trenérské
duo se však nezaleklo, v šatně se pořádně povzbudili
a šli do boje. V prvním zápase sice prohráli s Viktorkou 1:4,
ale další zápasy již měli ve své režii. Porazili MFK Most 1:0
a 4:1 a Lokomotivu Karlovy Vary 2:1 a 4:3. A jak to dopadlo v
odvetném zápase s Viktorkou?
Ano byli to právě naši favorité a vyhráli 2:1. Potom
už sledovali, jak si soupeři poradí
v semifinále a v boji o třetí místo.
A nastala hodina „H“, naši malí borci
se postavili tváří v tvář Viktorii Plzeň.
Byl to urputný boj, naše fotbalové
naděje bojovali a sahali po zlaté. Bohužel osud chtěl jinak a po krásném
zápase prohráli o pouhý jeden jediný
gól s výsledkem 2:3. A bylo rozhodnuto, krásné druhé místo, radost v
řadách
fanoušků
a trenérského dua.
A co naši hrdinové? Jsou spokojeni se
svým stříbrem nebo je to trošičku mrzí
a příště jim to vrátí?
Jo, to se těch našich malých hrdinů
budete muset zeptat sami.
Soňa Šimková

TURISTIKA

Třebouňský vrch
Letošního, v pořadí již 34. ročníku, Novoročního výstupu na
Třebouňský vrch se zúčastnilo 370 osob. Všichni účastníci obdrželi stejně jako každým rokem pamětní list
s připojeným přáním všeho dobrého do nového roku 2015. Zklamáním byla neúčast členů SDH z Třebouně, kteří
v předešlých ročnících zajišt´ovali perfektní občerstvení pro
všechny novoroční poutníky. Teplou klobásku a svařáček
tentokrát museli všichni oželet.
-KČT15
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