TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XIX. číslo 2/2015* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
už už jsme chystali článek o nespravedlnosti autobusových
dopravců, kteří zrušili poslední spoj z Plzně do Toužimi. Zrušení
linky v půl sedmé večer z krajského města byl opravdu
necitlivý. A taky se zvedla velká vlna nevole, možná až
protestů. Otevřená kritika směřovaná na správná místa se vyplatila. Dnes, když si budete vyhledávat na internetu spoje
z Plzně do Toužimi, opět na vás vyskočí linka v 18.35. Jezdí
ve všední dny a provozuje ji ČSAD Plzeň. Nakonec at´ už je to
kdokoliv, podstatné je, že máme své oblíbené a důležité
spojení zpět.
Kateřina Kolářová

Reprezentační ples města
Předposlední sobotu v lednu se konal tradiční ples města.
Pobavit se přišlo více než 200 lidí. Nutno připomenout, že na
letošní ples byly lístky vyprodány během jediného dne! Kulturní
program plesu odstartovalo vystoupení toužimského dechového orchestru Základní umělecké školy pod vedením Karla
Musila. Vystoupení dětí vystřídala hlavní plesová kapela Funny
Dance Band a o předtančení se postarali rozverní tanečníci z
TJ Rakovník. V několika vstupech předvedli valčík, charleston
a odvážný kankán.
Hlavní kapela bavila plesající společnost zhruba do jedné
hodiny po půlnoci, kdy pódium přenechala známému duu
Straka a Suchánek. Ti statečně hráli až do brzkých ranních
hodin. Říká se, že poslední tanečníci opouštěli Sokolovnu mezi
čtvrtou a pátou hodinou.
Za pořadatele plesu velmi děkujeme všem účinkujícím za
báječnou a veselou atmosféru, toužimskému učilišti patří velký
dík za krásnou a velmi povedenou květinovou výzdobu. Nesmíme zapomenout také na členy Mysliveckého sdružení Kopec,
kteří na plesový raut dodali zvěřinu.
Děkujeme také všem, kteří se na ples přišli bavit a přispěli
k dobré náladě.
IC

Vypouštění balónků
Loňskou adventní atmosféru v Toužimi prozářila akce
Vypouštění balónků s přáníčky pro Ježíška. Stovky dětí se sešly
na
náměstí
Jiřího
z
Poděbrad
12.
prosince
a užili si se svými rodiči zábavné odpoledne. Článek o akci,
kterou pořádala místní knihovna, najdete na str. 6.
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INFO Z INFOCENTRA

Únor v infocentru
Milí příznivci infocentra,
zdravím vás v dalším, tentokrát nejkratším měsíci roku. Přesto
bude, co se chystaných pořadů týká, poměrně plodný a můžete
se těšit na několik velice zajímavých akcí. Pokračujeme
samozřejmě Kinokavárnou a Filmovým klubem, s Honzou
Flekalem se podíváme Na skok do Izraele, Palestiny a Jordánska, na čaje se vypravíme se Zdeňkem Nepustilem do Vietnamu. Na konci měsíce nás čekají tři opravdu zajímavé pořady.
Tím prvním bude vyprávění z putování Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela, aneb pěšky z České republiky až k
oceánu na západ Španělska. Přednáška pojednává o téměř
dvouleté pěší cestě Evropou z Čech až do světoznámého poutního místa Santiaga de Compostela. Přibližuje několik let žití
na cestě, v různých místech Španělska, převážně
v Katalánsku a právě Santiagu. 7 tisíc kilometrů údolími Alp,
po italské Riviéře, Azurovým pobřežím a Costou Bravou
do Barcelony, poté nízkými Pyrenejemi, a napojení na hlavní
Francouzskou cestu k oceánu, na středověký konec světa.
Součástí je bohatý fotografický materiál i autorské a místní
písně, které na besedě zazní jak v češtině, tak v angličtině
i španělštině.
Dalším opravdu zajímavým pořadem bude "Neobvyklý den
s varhanami v Toužimi". Koncert v kostele Narození Panny
Marie v Toužimi, plný hudebních i akustických "triků". Sólová
trubka zazní z různých míst kostela. Posluchači se budou moci
detailně seznámit s překrásným a největším hudebním nástrojem v kostele Narození Panny Marie v Toužimi.
V posledním dni měsíce, kterým je sobota si budete moci
zatančit na country bálu v sokolovně.
- IC -

Také v lednu se konala oblíbená Tvořeníčka. Děti vyráběly kasičku ve
tvaru prasátka nebo přívěsky z fimo hmoty. V programu infocentra najdete plán tvořeníčka na měsíc únor. Připomínáme rodičům, že je
třeba děti přihlašovat na celé pololetí.

Celý měsíc leden jste mohli obdivovat sbírku tuzemských
i zahraničních pohlednic a oblíbené skládačky puzzle umě povýšené
na zajímavé a dekorativní obrazy.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Odvoz odpadu v roce 2015
Místo: Prachomety, Dobrá Voda, Nový Dvůr, Kosmová,
Třebouň, Bezděkov, Nežichov, Branišov, Bezděkov, Kojšovice
Počet odvozů:
1x za měsíc – týden:
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
pondělí
2x za měsíc – týden:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,
39,41,43,45,47,49,51,53
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,
25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52,53
Místo: Toužim – Plzeňská, Za rybníkem, Náměstí Jiřího
z Poděbrad, Pivovarská, Radniční, Družstevní, Tepelská,
Janova
Počet odvozů: 1x za měsíc – týden:
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
úterý
2x za měsíc – týden:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,
39,41,43,45,47,49,51,53
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě – týden:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23
25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52,53
Místo: Luhov, Polikno, Komárov, Smilov, Radyně, Toužim –
Školní, Žlutická, Farní, Vodní, Pod Brankou, Plzeňská,
Náměstí Jiřího z Poděbrad
Počet odvozů: 1x za měsíc – týden:
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51
středa
2x za měsíc – týden:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,
39,41,43,45,47,49,51,53
1x týdně v zimě,
1x za 14 dní v létě – týden:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23
25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,44,45,46,
47,48,49,50,51,52,53
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KULTURA

út 24. 2. 17.00 hod.
FILMOVÝ KLUB – KUŘE NA ŠVESTKÁCH
Film Distribution Artcam. Projekt Dělám Kino. Fascinující atmosféra, optimistický pohled na svět, dokonalá práce
s filmovým obrazem – to vše charakterizuje tvorbu režisérské
dvojice Marjane Satrapi a Vincenta Paronnauda, jejichž první
film Persepolis posbíral po světě i u nás desítky cen a patří
mezi nejnavštěvovanější filmy v historii Artcamu. Vstupné: 30,
Kč, členové Filmového klubu – zdarma.
Infocentrum
čt 26. 2. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Sponka do vlasů.
Infocentrum
čt 26. 2. 17.00 hod.

PROGRAM NA ÚNOR 2015
VÝSTAVA: ZNOVUZROZENÍ BEČOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADY
Úchvatné záběry z oživlé zahrady v Bečově nad Teplou. Původní
název
byl
„Beaufortské
alpinum
a
zahrada
u Korunního rybníka“. Od 2. světové války však nebyla udržovaná a prakticky veškeré rostlinstvo zmizelo. V současné době
je zahrada oživována díky práci dobrovolníků ZO ČSOP Berkut
a v roce 2014 byla přijata do Unie botanických zahrad. V
soutěži Má vlast získala zahrada ocenění Nejkrásnější
proměna roku 2013, zachránci dostali i několik dalších
ocenění.
Infocentrum
st 4. 2. 17.00 hod. PŘEDNÁŠKA A VERNISÁŽ VÝSTAVY
Infocentrum
čt 5. 2 . 9.00 hod. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pokračování kurzů.
Infocentrum
čt 5. 2. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Svícen z aludrátu.
Infocentrum
pá 6. 2. 17.00 hod. KINOKAVÁRNA – JÍZDA NA HRANĚ
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. Vstup zdarma.
Infocentrum

ZE SRDCE EVROPY
DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
Aneb pěšky z České republiky až k oceánu na západ
Španělska. Přednáška pojednává o téměř dvouleté pěší cestě
Evropou z Čech až do světoznámého poutního místa Santiaga
de Compostela. Přibližuje několik let žití na cestě, v různých
místech Španělska, z nichž převážně v Katalánsku a právě
Santiagu. 7 tisíc kilometrů údolími Alp, po italské Riviéře,
Azurovým pobřežím a Costou Bravou do Barcelony, poté
nízkými Pyrenejemi, a napojení na hlavní Francouzskou cestu
k oceánu, na středověký konec světa. Součástí je bohatý fotografický materiál i autorské a místní písně, které
na besedě zazní jak v češtině, tak v angličtině i španělštině.
Vstupné 30,- Kč.
Infocentrum

út 10. 2. 17.00 hod. IZRAEL
Krátká procházka s Janem Flekalem dlouhou historií Svaté
země aneb Na skok do Izraele, Palestiny a Jordánska. Vstupné
dobrovolné.
Infocentrum
so 10. 2. 15.30 hod. MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI
Sokolovna
čt 12. 2. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Valentýnské přání.
Infocentrum

pá 27. 2. 18.00 hod.

NEOBVYKLÝ DEN S VARHANAMI
V TOUŽIMI

út 17. 2. 18.00 hod. VIETNAM 2008 - 2014

Mistři české i světové klasické hudby. Koncert v obsazení
trubka a varhany jsou požitkem pro skutečné fajnšmekry mezi
milovníky hudby, je doplněn o komentovanou prohlídku varhan
v podání Jana Doležela (docent na Hochschule für Musik
Würzburg). Posluchači se tak mohou zblízka seznámit
s největším hudebním nástrojem v Toužimi. Vstupné 90,- Kč,
mládež do 18 let a senioři 60,-Kč.
Kostel Narození Panny Marie

Na skok do Vietnamu za přírodou, čajem, kávou a lidmi. Cestopisný pořad o Vietnamu proložený promítáním fotografií,
filmů a degustací vietnamských čajů a kávy Ing. Zdeňka Nepustila. Vietnamská socialistická republika je asijským tygrem
s rychle se rozvíjející ekonomikou, zemí lotosového květu a
buddhismu, kde "socialismus" - nám tak dobře známý - nikdy
nebyl... Omezená kapacita. Doporučujeme rezervaci. Vstupné
50,- Kč.
Infocentrum

st

18. 2. 20.00 hod. NA STOJÁKA

čt 28. 2. 20.00 hod.
COUNTRY BÁL

Tentokrát Karel Hynek, Ester Kočičková, Petr Vydra.
Vstupné 200,- Kč.
Sokolovna Toužim
čt 19. 2 . 9.00 hod. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pokračování kurzů.
Infocentrum
čt 19. 2. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Sušenky ve tvaru srdce.
Infocentrum

Pokus o znovuzrození zábavného pořadu plného hudby
a legrace. Hraje Toužimská country sešlost Kdo přijde
a Nejdecká bluegrassová kapela Bugr band. O taneční vstupy
se postarají členové Country clubu z Karlových Varů. Vstupné
dobrovolné.
Sokolovna

so 21. 2. 20.00 hod.
MAŠKARNÍ BÁL - BABÍ HOP
Pořádá SK Toužim – fotbal. Ke skoku hraje hudební skupina
Ametyst. Vstupné 100,- Kč, masky 50,- Kč.
Sokolovna
4
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i rajčata, papriku, bazalku, majoránku nebo saturejku.
Do vytápěného skleníku je možné už sázet předpěstované
sazenice salátu, květáku, kedluben, cibule, ale i okurek. Postupně
pak přepichujeme do kelímků či truhlíků další semenáčky zeleniny.
Jakmile venkovní záhony po povrchu oschnou, urovnáme je
hráběmi a zabráníme tak nadměrnému vypařování vody. Půdu
zrytou na podzim už však nikdy na jaře znovu neryjeme!
V příznivějším počasí je možné záhony upravit a pohnojit a osít je
kořenovou zeleninou, cibulí
i špenátem, ředkvičkami,
i česnekem. Proti mrazu pak můžeme záhony zakrýt netkanou textilií.

ZAHRÁDKÁŘŮV ROK
ÚNOR
V únoru čeká na nedočkavého zahrádkáře první potěšení. Pod
sněhem na nás začínají vykukovat první květy sněženek, poslů
jara a čeká nás také mnoho práce. Pomalu začínáme
s prořezáváním stromů. Zmlazujeme živé ploty a věnujeme čas
také výsevu.
Únor v okrasné zahradě
V únoru se začínají v zahradě objevovat první květy. Mohou se jimi
pochlubit jak některé okrasné dřeviny, tak i drobné cibulnaté a
hlíznaté květiny i trvalky. Běžnou zahradní půdu je v tomto období
vhodné obohatit rašelinou nebo drcenou borovou borkou nebo
dobře rozloženým nevápněným kompostem a vše ještě
v kombinaci s pískem.

Tip: Příroda se brání sama
Příroda používá ke své ochraně různé biologické způsoby, které je
nejlepší cílevědomě podporovat a nenarušovat. Především pak ne
chemickou ochranou! Důležitou pomocí je péče o užitečné
ptactvo. Vyvěšujeme budky, dbáme o přirozené hnízdiště
a v mrazivých zimních měsících ptáky krmíme.
Pomoc s hnízděním můžeme ptákům tak, že na kmenech stromů
vytvoříme pomocí větví borovice tzv. hnízdní kapsy, v nichž si ptáci
udělají svá hnízda. V řídkých keřích pak můžeme vytvořit svázáním
větví podložku pro stavbu hnízda. Důležití jsou však
i další živočichové – ježci, žáby, ještěrky, rejsci – ti všichni jsou
nezbytnými pomocníky při boji se slimáky a škodlivým hmyzem.
Stejně tak šetříme i užitečný hmyz, jako jsou slunéčka, střevlíci,
zlatoočka nebo pestřenky, který se živý zase tím škodlivým.
Chemické přípravky tedy používáme s rozvahou! Zničí totiž nejen
škodlivý hmyz, ale i jeho přirozené nepřátelé a naše pomocníky.
Vhodnější jsou tedy různé bakteriální a biologické přípravky.
Zkuste je i vy!
Zdroj: www.lepebydlet.cz

A jaké práce se nás čekají v únoru v okrasné zahradě? Je třeba
odstranit suché, nemocné, přestárlé a nadbytečné dřeviny
a stejně tak můžeme začít zmlazovat okrasné listnáče, neklesneli teplota pod –4 stupně C. Pro novou výsadbu je také vhodné
připravit jámy a řezem tvarovat mladší okrasné dřeviny jako např.
jabloně, hlohy, javory apod.
Okrasné keře kvetoucí v létě a na podzim na nových letorostech
(růže, hortenzie,...) seřízneme od konce února do poloviny března
nízko nad zemí. Keře kvetoucí časně zjara neřežeme,odstraníme
jen suché a poničené větve. Zestárlé keře je však lepší rázně omladit.
Péči také vyžaduje trávník. Stále platí, že je lepší se vyvarovat
chození po trávníku, i když už není zmrzlý. Zdrnovatělý
a zmechovatělý trávník provzdušníme nožovými hráběmi
a odstříháme nadzemní části trav.

INZERCE

Únor v ovocné zahradě
I pro ovocnou zahradu platí uvolnit místo novým stromům. Suché
a nemocné, přestárlé i nadbytečné stromy odstraníme
a připravíme si jámy pro jarní výsadbu ovocných dřevin.
Za bezmrazého počasí se vrhneme na řez rybízu a angreštu.
Odstraňujeme nejstarší větve a řez ukončíme nejlépe do poloviny
března.

NABÍZÍM PRONÁJEM
BYTU
V KRÁSNÉM ÚDOLÍ

Koncem měsíce začínáme se základním řezem stromů vysázených
na
podzim
a
pustíme
se
do
prosvětlování
a zmlazování starších stromů jádrovin. Větší řezné rány je třeba
zatřít speciálním přípravkem na rány,ale použít můžete i šedě
tónovanou latexovou barvou s přídavkem Fundazolu. Ostatní jádroviny se prořezávají až v květnu.

BYT - 3+1. 2 SKLEPY
MODERNĚ ZAŘÍZENÝ BYT
S VĚSTAVĚNÝM NÁBYTKEM.
BYT VHODNÝ PRO RODINU.
DĚTSKÝ POKOJ KOMPLETNĚ ZAŘÍZENÝ.
VÍCE INFO NA TEL.: 608 32 92 42
NEBO
E-MAILU: MAILUCKA@CENTRUM.CZ

Od konce února při bezmrazém počasí je také vhodné ořezat révy
vinné. Později keře příliš slzí. Nejprve řežeme otužilejší odrůdy
a ty mladší na 10-12 oček na 1m2 půdorysné plochy na keř,
a pak plodné odrůdy. Ty řežeme na 4-6 oček.
Únor v zelinářské zahradě
Pro předpěstování sazenic je možné v polovině měsíce již vysévat
do misek nebo do truhlíčků raný salát, rané košťáloviny a letní
pór pro venkovní záhony. Od konce měsíce pak můžeme vysévat
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KNIHOVNA

Knižní novinky na únor
Pro ženy
Afshin-Jam Názanin
Coulter Catherine
Deveraux Jude
Forman Gayle
Horáková Naďa
Haran Elizabeth
Howell Hannah
Jakoubková Alena

AKCE - OHLÉDNUTÍ

Vypouštění balonků v Toužimi
Dovolte mi, abych se vrátila do času adventu loňského roku
a poděkovala za jedno vydařené odpoledne.
V pátek 12. prosince vyletěly nad celou zemí balónky
s dětskými přáníčky k Ježíškovi. Dobrá věc se podařila!!!
České nebe zaplavilo 103 738 balónků s přáníčky a tím byl
překonán rekord z roku 2008.
Také my v Toužimi jsme se sešli na náměstí J.z Poděbrad.
Účast dětí i dospělých byla překvapivě vysoká. Měli jsme
možnost společně shlédnout vystoupení MŠ Sluníčko pod vedením učitelek Kateřiny Suchanové a Lucie Dvořákové,
představení plné čar a kouzel kouzelníka Renoblacka
a pásmo vánočních písní pěveckého sboru Žlutické hlásky pod
vedením paní Smyslové. Po zaznění signálu z rádia Impuls v
15:15 k nebi vylétlo kolem 370 balonků.
Pro Kapku naděje se prodejem dárkových předmětů a volnými
příspěvky vybralo přes 5000,-Kč. Moc děkujeme.
Pevně věřím, že děti potěšily drobné dárky, které si mohly díky
sponzorským darům vysoutěžit a také návštěva Hopíka
z Dětského centra v Karlových Varech. Škoda jen, že řada dětí
chvátala na zkoušku před odpoledním koncertem ZUŠ.
Po vypuštění balonků se náměstí téměř vylidnilo a nemohli
jsme si závěrem společně zazpívat připravené koledy.
Mé poděkování směřuje k Lence Košlerové a Lucce Jankuliakové z Městské knihovny v Toužimi, pod jejichž záštitou se
akce pořádala. Dále pak děkuji zmíněným účinkujícím.
A v neposlední řadě sponzorům: Strom a.s. za poskytnutí helia
zdarma, Hopa Hopa Karlovy Vary, radio Impuls, Záchranný
kruh, hračkářství Bambule, ČSOB a.s., Policie ČR a nakladatelstvím Levné knihy, Fragment a Čtyřlístek.
Radka Fialová

Lowell Elizabeth
Meacham Leila
Morton Kate
Obermannová Irena
Picoult Jodi
Probst Jennifer
Steel Danielle
Teremová Lenka
Worth Jennifer

Odsouzená
Čas slunečního svitu
Měsíc za úsvitu
Zůstaň se mnou
Brněnské nevěstky
Za rudým obzorem
Vítěz z Vysočiny
Chceš-li mužem býti,
musíš s ním i výti…?
Letní závrat´
Sen o Somersetu
Tajemství letního odpoledne
Ženské pohyby
Vypravěčka
Manželská zkouška
Na první pohled
Deník pro mého psychiatra
Zavolejte sestřičky

Pro muže
Cílek Roman
Zdivočelý tlukot srdce
Gruber Václav
Noc s d´áblem
Chaloupka Otakar
Šivovo třetí oko
Läckberg Camilla
Andělíčkářka
Lotz Sarah
Trojice
Nesbo Jo
Přízrak
Patterson James
Bikiny
Prošková Hana
Tajemství planet
Rozkovec PatrikNa vlastní pěst
Smith Wilbur
Řeka bohů. Bůh pouště
Stevens Taylor
Loutka

Vylosovaní výherci Vánočního kvízu pro dospělé
Dospělí účastníci akce Vypouštění balónků se mohli zapojit do
soutěže o tři poukázky na masáž u paní Šárky Vašíčkové –
Masáže Za Dotykem.
Vylosováni byli: paní Dagmar Procházková, paní Zdeňka
Málková a pan Venda Janát
Poukázky jsou k vyzvednutí v Městské knihovně.

Životopisy a příběhy
Boček Evžen
Brdička Jan

Deník kastelána
Radoslav Brzobohatý

Kuchařka
Hruška Lád´a

Vaříme s Lád´ou Hruškou

Technická služba města Toužim, p.o. nabízí pracovní
poměr na tuto pozici:

Provozní elektrikář (elektrikář)
Podmínky:
Ukončené stření odborné vzdělání (vyučen)
Platné oprávnění Vyhlášky č. 50/1978Sb.
minimálně §6
ŘP skupiny B
(skupina C vč. profesního průkazu – výhodou
Hlavní náplní práce je oprava a údržba veřejného osvětlení
(práce ve výškách)
Kontakt: e-mail.: tsmtouzim@seznam.cz
tel.: 354 224 571

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a blízkým pana Josefa Jachka
za projevenou soustrast, květinové dary a účast na posledním
rozloučení, které se konalo 28. ledna v Karlových Varech.
Manželka Věra s rodinou
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vánoční utkání mateřských škol
Těsně před vánočními svátky, ve středu 17. prosince 2014,
jsme se s našimi dětmi zúčastnily malého fotbalového turnaje
s názvem „Vánoční turnaj mateřských škol minikopané“. Tento
turnaj se koná ve Žluticích vždy 2x do roka, a to již několik let.
Dříve se zúčastňovalo více mateřských škol, ale poslední dva
roky jsme to pouze my (MŠ Sluníčko Toužim) a MŠ Žlutice.
Každá z MŠ sestavila dva týmy a hrálo se systémem každý
s každým. Za MŠ Toužim jsme nominovaly tyto děti… A tým:
Matěj Mikula, Pavel Vlček, Martin Hoza a Martin Metlický.
B tým: Jakub Tvrdík, Josef Černý, Tomáš Kolena a Daniel
Kolena. Roli brankáře spolehlivě plnil Jindřich Korbelář, a to
oběma týmům. Turnaj vyhrál A tým z naší MŠ. Náš B tým skončil
na druhém místě. Výsledky našich týmů: Toužim A – Žlutice A
5:0, Toužim A – Žlutice B 5:0, Toužim A – Toužim B 6:0. Toužim
B – Žlutice B 4:0, Toužim B – Žlutice A 4:2. Nejlepším hráčem
se stal Matěj Mikula s 8 góly, na druhém místě byl Pavel Vlček
se 6 góly a třetí Tomáš Kolena dal 5 gólů. Všichni hráči dostali
malé odměny, všechny týmy diplomy a vítězný tým i medaile.
Tradicí této akce je, že jedna z maminek ze žlutické MŠ na tuto
akci upeče pro každou MŠ dort jako další odměnu pro hráče,
takže si naše děti po turnaji i pochutnaly. Děkujeme tímto MŠ
Žlutice za krásně strávené dopoledne.
Eva Hajná – MŠ Sluníčko Toužim

SOKOL

Zdravotní tělesná výchova
- nejen pro seniory.
Jsme jedním z odborů činnosti Tělovýchovné jednoty SOKOL
Toužim.
Naše cvičení je zaměřeno na udžování fyzické kondice
i v pokročilém věku. Cvičení je pomalé, cviky jsou protahovací.
Cvičíme na nářadí - na žebřinách, na židlích,
na žíněnkách, s náčiním - míčky, tyčemi, ručníky, PET lahvemi.
Děkujeme TJ SOKOL Toužim za finanční podporu
a SOU Toužim za bezplatný pronájem tělocvičny.

Přijd´te mezi nás, cvičíme každé pondělí od 16.00 hod.
v tělocvičně SOU Toužim.
A. Vachulková
J. Wipplingerová

INZERCE
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Svět nebezpečných závislostí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Primární prevence,
patologické
jevy,
svět nebezpečných
závislostí, svět kyberšikany, stalking témata, na která
přišel mezi žáky 8.
ročníků besedovat v
prů-běhu
měsíce
ledna 2015 pan
Pospíšil, který působí v neziskové oblasti a pořádá osvětové
přednášky pod záštitou MŠMT k těmto tématům.
Jeho způsob besedy a téměř herecký výkon zaujal všechny
žáky. Dlouholetá praxe a zkušenosti z práce s mladistvými,
příklady z praxe - to vše žáky zaujalo natolik, že se sami dotazovali na některé záludnosti návykových látek.
Alkohol, kouření, ale i jiné návykové látky již někteří okusili a
přiznali, že není pro ně problém sehnat cigaretu nebo dokonce
i alkohol. Kouření i alkohol nás stojí nejenom naše zdraví, ale
promítá
se
i
do
finančního
rozpočtu
rodin.
V každém případě bychom si měli všichni uvědomovat, že na
prvním místě je zdraví a nedávat dětem špatné příklady, které
mnohdy vidí ve svém nejbližším okolí.
ZŠ Toužim – MPM J. Váňová

Plavu, plaveš, plaveme
plavecký výcvik žáků ZŠ Toužim
S příchodem nového roku 2015 začal v prvním lednovém týdnu
pro žáky 3., 4., a 5. ročníků plavecký výcvik
v karlovarském bazénu KV ARÉNY.

Všichni jsme se moc těšili, protož někteří z nás zdejší bazén
ještě nezkusili a musíme zkonstatovat, že jsme byli velice mile
a příjemně překvapení přístupem ke klientům, velikostí
bazénu, možnost využití vířivky a tobogánu.
Perfektní přístup všech zaměstnanců, počínaje ochotnou paní
na recepci, která nás seznámila s tím, jak to vše funguje po
technické stránce, ale i profesionální přístup instruktorů k
dětem, to vše nás velice mile překvapilo.
Na začátku výcviku si instruktoři rozdělili děti na plavce
a neplavce a podle toho začala výuka. Všechny děti výborně
spolupracovaly s instruktory a za svojí snahu byly v závěru
výukového bloku odměněni sjezdem na tobogánu a pobytem
ve vířivce, což u dětí mělo veliký ohlas. Po celou dobu výcviku
byly společně s dětmi v bazénu i paní učitelky, které měly
možnost sledovat výuku, ale v případě potřeby být nápomocny
instruktorům.
Náš plavecký výcvik je naplánován na pět týdnů, kdy jeden den
v týdnu
dojíždíme objednaným autobusem do K.Varů
na dvouhodinovou výuku. Už nyní se všichni společně těšíme
na další lekce, co nového se naučíme a hlavně na vodní
radovánky, kterých si budeme užívat v závěru výuky.
Velice si ceníme toho, že na plavecký výcvik žáků přispívá
i náš zřizovatel Městský úřad v Toužimi, a tak není finanční
částka pro rodiče velkým zásahem do rodinného rozpočtu.
Jsme jedna z mála škol v našem okolí, která pořádá pro žáky
nejen plavecký, ale i lyžařský výcvik. Věříme, že tyto nabízené
aktivity rozšíří řady zájemců o tento druh sportovního vyžití.
ZŠ Toužim - J. Váňová, L. Matoušová

Vánoční zpívání
Tři dny před Vánoci se žáci všech tříd 1. a 2. stupně scházeli
na chodbě své školní budovy k vánočnímu zpívání. Každý den
jsme vybrali pět koled a společně jsme si je u stromečku zazpívali. Na 2. stupni nás ještě hrou na Orffovy nástroje doprovodilo několik žáků ze 7. A. Poslední den před
nejkrásnějšími svátky v roce jsme si koledy vyslechli ještě
od dechového orchestru pana Musila.

Učitelé a žáci ZŠ Toužim
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SOU TOUŽIM

a kreativních nápadů našich žáků a mezi sebou vybrali
1 670,- Kč, které posíláme na konto Sněhuláků. Všem aktivním stavitelům a přispěvatelům ještě jednou moc děkujeme.

SOU Toužim pomáhá při charitativních akcích
SNĚHULÁCI PRO AFRIKU
Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví,
mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy.
Na první informaci nic nezměníme,
s tou druhou je v našich silách něco udělat.

V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ
Stalo se již tradicí, že žákyně SOU Toužim procházejí městem
v kostýmu Světlušek a do zapečetěných kasiček vybírají
příspěvky od občanů, kteří jsou ochotni přispět na nevidomé.
V letošním roce se tohoto poslání zhostily Kamila Volfová,
Kristýna Vlčková, Petra Streschnáková a Lucka Pszotová. Svým
nadšením a upřímností se jim povedlo získat částku
ve výši 3 239,- Kč.
Poděkování, které jsme obdrželi od Světlušek, patří i Vám
všem, kteří jste do lucerniček vhodili svou přebytečnou minci.

Každá škola může postavit libovolný počet sněhuláků,
za každého sněhuláka se platí startovné ve výši 50,- Kč.
Vybrané peníze slouží k převozu kol dětem do Gambie.

Již druhým rokem se žáci SOU Toužim včetně pedagogického
sboru zapojili do charitativní akce Sněhuláci pro Afriku. Letos
tomu bylo 8. ledna 2015 v odpoledních hodinách. Sníh měl
ideální konzistenci, a tak jsme mohli vidět kromě tradičních
sněhuláků např. sněhový traktor, závodní tříkolku, lvíčka,
krokodýla, rybičku, pavouka, housenku píd´alku i láhev cocacoly. Užili jsme si moc krásné odpoledne, plné úsměvů
9

Plzeň – Borská pole
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
LED žárovka STAR Classic A

Baterie Titania Neon

výkon 10 W/ E 27, 806 Lumenů,
životnost cca 15 000 hod.,
náhrada 60 W žárovky

449,- !
od

Regál Smarty

599,sprchová

599,vanová

639,Bílé lakované
interiérové
dveře

4 police,
138 x 70 x 30 cm,
pozink, nosnost
police 50 kg
při rovnoměrném
zatížení

š 75 x v 206 x h 48 cm,
provedení: MDF,
dvířka bílý lak
ve vysokém lesku,
vč. umyvadla,
zrcadlo se dvěmi
halogenovými světly,
vypínačem a zásuvkou,
bez baterie

449,umyv. s výpustí

189,- !
Koupelnový
nábytek Carla 75

umyvadlová

šířka:
60, 70, 80, 90 cm,
výška 197 cm,
levé/ pravé
plné

725,2/3 sklo – čirá kůra

od 1.350,-

3.990,- !

289,- !

725,- !
od

ŠIROKÝ VÝBĚR
DALŠÍCH PRIMULÍ
6 mm

98,- !
m2

Laminátová plovoucí podlaha

20,- !
kg

Prvosenka
Primula acaulis
 kv. 9 cm, mix barev

13,- !

Značková stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby,
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí
schopnost, otěruvzdornost a vysoká kryvost,
vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská)
www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí od 1. 2. do 28. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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rozměr lamel: 1382 x 195 mm, tl. 6 mm,
dekor: buk, bal. 3,234 m2,
uvedené foto je pouze ilustrační

K nákupu nad 500,- Kč získáte
s tímto kupónem plastový kbelík

ZDARMA!
Platnost kupónu
do 28. 2. 2015

Toužimské noviny
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HNHRM TOUŽIM

zimní údržby komunikací našeho města vznikl až na upozornění
Petra Vlčka, ještě v době kdy nebyl zastupitelem.
Dále bychom chtěli navázat na téma Městské policie a její
činnosti v Toužimi. Již dva měsíce zde slouží pouze jeden
strážník a je to nejen z našeho pohledu úplně stejné jako když
tady byli strážníci dva, nebo jako když tady nebude strážník
žádný. Tedy s tím rozdílem, že když tady nebude žádný, tak
ušetříme cca 1 milion korun za rok. Pro vaši představu, jen za
ty ušetřené dva platy za poslední dva měsíce, když slouží
pouze jeden strážník, bychom mohli mít například již
poněkolikáté zmíněné lepší, nové, voňavé zázemí sportovního
areálu na fotbalovém hřišti (určitě by pro Radu města neměl
být žádný problém s převodem těchto ušetřených mzdových
nákladů v rámci celkového rozpočtu města). Nevíme, kolikrát
ještě máme zdůrazňovat a psát o tom, do jakého hnusného
a rozhodně nehygienického prostředí chodí naše děti
a v neposlední řadě i my dospělí, dokonce i starosta sám.
K čemu nám jsou peníze ve fondech Franklin Templeton Investments, když tady je jasná ukázka chátrajícího sportovního
areálu. Vždyt´ je to vlastně jediné místo sportovního vyžití nás
všech!!! Tohle pana starostu ještě nenapadlo? Budeme o
sportovní hale a voňavém zázemí psát tak dlouho, dokud nám
všem pan starosta neodpoví, ale ještě lepší by bylo, kdyby
konal. Proč i ostatní nemají takové zázemí jako má „privátní“
oddíl
basketbalu?
Ale
opět
se
vrátíme
na začátek, opravdu máme zapotřebí mít za 1 milion korun
ročně v našem městě Městskou policii? Neumíme tyto peníze
využít účelněji?
Pojd´me společně přemýšlet nad naší sportovní halou
a areálem, a z toho logicky usoudit jakým směrem by se měly
naše názory a otázky zabývat ke společnému sportovnímu životu a sportovních aktivit dětí a dospělých v našem městě.
Sportovní areál, kabiny a uzavřená sportovní hala byly
postaveny v 80. a 90. letech minulého století v tzv. akci „Z“ a
dnes již tvrdíme, že alespoň toto se komunistům povedlo, protože od sametové revoluce se do této haly a zázemí
v podstatě neinvestovalo. Je vidět, že typ stavby „seník Jeseník“ je stejně pevný v základech jako jeho tehdejší budovatel
KSČ. Ač my jsme pravicového přesvědčení, tak musíme uznat,
že alespoň za tento sportovní areál musíme poděkovat
soudruhům z tehdejšího vedení Městského národního výboru.
Naše město bylo vždy v karlovarském kraji velmi úspěšně zastoupeno ve všech možných sportovních aktivitách a toužimští
sportovci jsou i nadále vnímáni jako velká konkurence ostatním sportovcům a sportovním týmům. Rozhodně za to vděčíme
i tehdejším učitelům Základní školy, především řediteli školy
Mgr.
Jiřímu
Štolfovi
a
učiteli
Mgr. Stanislavu Průšovi. Už při příjezdu ke sportovnímu areálu
z jakékoliv strany nás zaráží vstupní brána a oplocení celého
areálu, opět stejně staré a neúčelné jako „bagr“. Tribuna a
zázemí pro diváky, kteří mají pouze dvě možnosti jak přihlížet
fotbalovému zápasu, a to z lavic, které máme také ještě
soudružským darem, nebo být zavěšen na kývajícím
se zábradlí. To ale možná změní síla rypadla našeho „bagru“.

OPOZIČNÍ NOVINKY
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 prvé řadě doplníme slíbenou informaci z posledního čísla TN.
Týká se schvalování odměn Radou města, které je členem paní
Mgr. Zemanová, toho času i ředitelka ZŠ Toužim. Níže můžete
vidět Usnesení o hlasování:
Usnesení č. 6b/22/2014:
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitelku ZŠ
Toužim, ve výši dle zápisu.
Hlasování: 5/0/0 To znamená, že všech pět členů Rady hlasovalo pro schválení odměny pro ředitelku ZŠ Toužim, tedy i
včetně paní ředitelky samotné. Takové jednání se nám zdá
nemorální. Podle nás by se paní ředitelka měla v takovém
případě hlasování zdržet.
Nyní navážeme na další věci z minulého čísla TN… Bohužel
některým pracovníkům TSM bylo naše názvosloví „úderníci“
vysvětleno spíše v negativním slova smyslu, ale opak je pravdou. Takto byli pracovníci TSM nazvaní se slovní nadsázkou
pro zvýšení důrazu k jejich samotné činnosti, nikoliv myšleno
jako ponížení jejich osob a pracovního zařazení. Více
vysvětlovat nemá smysl. Vážení spoluobčané a pracovníci
TSM, my jsme se zaměřili na vaše pracovní blaho a chceme
pro vás lepší pracovní podmínky, tím odpovídáme všem
občanům našeho města kam a k čemu by měla naše kritika
TSM směřovat. Když vidíme, jak pracovníci TSM sypou ručně
sůl na namrzlé chodníky, ptáme se proč? My nemáme techniku? Vracíme se snad technicky do vyspělého středověku?
Ano, nemáme na drobné stroje, které nejsou finančně
náročné, ale vyhazujeme bez vědomí zastupitelstva peníze
za nepotřebné inventáře! Pokud tomu tak bude i nadále, tak
nikdy nebudeme mít na mnohem důležitější stroje a zařízení
pro ulehčení práce všem zaměstnancům TSM, protože máme
na leasing za 1,5 milionu v garáži bazarový bagr zn. CATERPILLAR. Už ted´ bychom očekávali od velitele nového-starého
bagru, že poskytne veřejnosti ceník jeho služeb, jelikož jeho
splátky, ale i údržba nejsou nejlevnější. Pokud je pravda jak
hlásí radní, že bagr si na sebe musí vydělat, tak kde máme
jeho nabídku neuvěřitelné síly a šíře záběru jeho rypadla?
Budeme sledovat jeho motohodiny a odvedenou práci. Opakujeme, že nám jde o efektivitu veřejného majetku, nikoliv o
urážky kohokoliv. Existující Plán zimní údržby místních komunikací Města Toužim není v žádném případě dodržován, protože dle důležitosti a priorit úklidu různých částí města, vždy
vyhraje čistota parkoviště PENNY MARKETU (smlouva s TSM),
z toho jasně vyplývá porušení slibu pana starosty nám
občanům, protože starosta je odpovědný za fungování všech
příspěvkových
organizací
města
a
tím
je
i TSM. Jak se na takové jednání TSM dívají ostatní obchodníci
a podnikatelé, kteří jsou rozhodně pro naše město důležitější
než PENNY MARKET? A co je ještě smutnější, že tento Plán

Pokračování na straně 12.
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d)
Všechny nabídky
e)
Odpovědná osoba při výběru stroje
f)
Cena a splátky
g)
Rok výroby
3. Veškerá dokumentace ke společnosti Městské lesy Toužim
s.r.o. od jejího vzniku
a)
Zakladatelská listina
b)
Práva a povinnosti jednatelů, stanovení jejich pravomocí
c)
Inventura (soupis majetku) při předání od LS Teplá
4. Přehled a výše schválených odměn ředitelů příspěvkových
organizací, starosty a radních za období 2010-2015 a jejich
zdůvodnění, kritéria odměn
5. Veškerá dokumentace ke koupi vozu Škoda Yeti pro TSM
a)
Smlouva
b)
Schválení Zastupitelstvem či Radou
c)
Výběrové řízení
d)
Všechny nabídky
e)
Odpovědná osoba při výběru vozu
f)
Cena a splátky
g)
Podmínky k soukromému užívání + Kniha jízd … vše
od koupě vozu do současnosti
6. Detailní přehled Rozpočtů města Toužim na roky 2011-2015
7. Veškerá dokumentace týkající se TSM
a)
Pracovní smlouvy všech zaměstnanců
b)
Přehled pravomocí všech zaměstnanců
c)
Pracovní zařazení všech zaměstnanců, včetně profesních oprávnění
d)
Seznam všech strojů a k nim oprávněné osoby
k používání
e)
Který zastupitel (radní) má na starost TSM?
8. Infocentrum – podrobné přehledy vyúčtování k poskytnutým
finančním prostředkům za roky 2011-2015
9. Městské byty a byty v DPS
a)
Seznam bytů + smlouvy
b)
Systém (kritéria) výběru uživatelů
10. Úklid u Penny Marketu
a)
Smlouva
b)
Schválení Radou či Zastupitelstvem
c)
Důvod podepsání smlouvy
d)
Výkaz provedených prací u Penny Marketu od počátku
smlouvy, včetně příjmů za tyto práce
11. Městská policie Toužim
a)
Všechny náklady a výnosy od založení
b)
Plán denních aktivit
c)
Který zastupitel (radní) má na starost MP Toužim?

Pokračování ze strany 11.
Pokud bychom pozvali firmu na tepelný audit haly, tak věřte
tomu, že unikající teplo, tedy negativní záře na měřicím přístroji
bude svítit z měřícího pracovníka… ale co, peněz máme na
plyn zřejmě dostatek. Důkazem toho, jak je to vedení TSM u
zadní části těla je to, jak nás ke konci roku 2014 nechali
všechny včetně dětí téměř 14 dní používat halu bez topení (děti
měly dlouho dopředu ohlášený turnaj) a ještě jsme za to jako
dospělí platili stejně jako kdyby tam bylo teplo. Těch několik
tisíc korun nás dospělé nevytrhne, ale je neomluvitelné, že
samo vedení TSM nepřijde s nějakou kompenzací či nápadem
za to, že nebylo schopné sehnat servis plynového kotle. Argumentem vedení TSM bylo, že smluvní servis nemohl přijet…
naše odpověd´ by potom byla: tak už nejezděte nikdy! V
Toužimi je dostatek odborných firem, které by tento problém
rychle vyřešily. Námi neustále poukazování na sociální zázemí
a šatny je z důvodu nečinnosti vedení města (prostřednictvím
Petra Vlčka začalo již dávno – v době „boje“ o Sociální centrum) a známé pořekadlo „stokrát nic umoří i vola“ jsme ještě
asi nevyčerpali. Budeme tedy i nadále upozorňovat a ted´ již
pouze písemně starostu města prostřednictvím TN, protože
jeho jednání s námi je absolutně nulové. Tak jako jsme
v rozpočtu města na rok 2014 nenašli schválení koupě „bagru
Caterpillar“, tak jsme v tom na letošní rok nenašli ani část
peněz vymezenou na lepší sportovní zázemí pro nás občany
tohoto města a to je pan starosta sportovec. Ještě bychom
chtěli pro případné kritiky doplnit, že současné vedení města
(starosta Žák) má k dispozici o dost větší balík peněz, než
tomu bylo u předchozího vedení (starosta Vrána), a to proto,
že se v průběhu minulého volebního období změnilo (navýšilo)
Rozpočtové určení daní, tzn. příspěvek státu městu – mělo by
jít o 6 až 10 miliónů korun ročně. Více peněz má současné vedení také z Městských lesů…
Dále bychom vás všechny chtěli informovat, že v současné
době máme písemně požádáno o následující informace
a podklady, které jistě budou zajímat většinu občanů našeho
města. Takové informace, o které jsme požádali, zřejmě nikdy
nikdo po vedení města nepožadoval. Tímto chceme dosáhnout
průhlednosti jednání ve všech oblastech týkajících se našeho
města.
1. Veškerá dokumentace k fondům Franklin Templeton Investments
a)
Smlouva
b)
Schválení Zastupitelstvem či Radou
c)
Přehled vkladů a výnosů od uzavření smlouvy
d)
Který subjekt poskytl vklad k založení účtu
u společnosti Franklin Templeton Investments a v jaké výši.
Dále žádám o doložení veškerých zaplacených finančních
prostředků na zmíněný účet a výnosy od vzniku účtu. Jak je
s těmito penězi dále nakládáno? Výběry, další investice…?
2. Veškerá dokumentace ke koupi nakladače Caterpillar
pro TSM
a)
Smlouva
b)
Schválení Zastupitelstvem či Radou
c)
Výběrové řízení

Doufáme, že v brzké době dostaneme od vedení města
veškeré požadované informace a budeme tak schopni
se o většinu z těchto informací s vámi podělit…
za HNHRM Toužim - Petr Vlček, Jan Duspiva, Petr Ajšman,
Radek Svoboda, Jan Procházka
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DOŠLO DO REDAKCE
Reakce na novoroční výstup na Třebouňský vrch
V uplynulých letech (8 let zpět), jsme vždy s kamarády z SDH
Třebouň zajišt´ovali z vlastní vůle a nezištně občerstvení při
novoročním výstupu na Třebouňský vrch. Bohužel v letošním
roce tomu již tak nebylo. Byl bych rád, aby se tohoto úkolu ujal
někdo jiný, schopný, mladší či starší.
Tímto se všem omlouvám za to, že jsem při 34. ročníku zklamal natěšené poutníky, kteří museli oželet teplou klobásku a
svařáček. Žádám organizátory této akce (TJ Sokol Toužim,
odbor Klubu českých turistů), aby se v příštích ročnících spojil
s ostatními členy Sboru dobrovolných hasičů Třebouň a zpětně
tak navázal na zaběhlou tradici, aby nedošlo k dalším
zbytečným zklamáním.
S upřímnou omluvou a s přáním všeho dobrého v tomto roce.

Rajské zahrady
Při sledování pořadu Rajské zahrady o Průhonicích, který uvádí
paní Zuzana Slavíková, jsem zaregistrovala jméno hraběte
Arnošta Silvy Taroucy a vzpomněla si na návštěvu Bečovské
botanické zahrady, kterou jsme absolvovali dne 19. 5. 2013
s naším milým toužimským Infocentrem. Tam jsem toto jméno
zaslechla při komentované prohlídce slečny Špakové. Arnošt
Emanuel
hrabě
Silva
Tarouca
spolu
s Janem Koditkem a Jindřichem Beaufort - Spontin založili
Bečovskou botanickou zahradu, o kterou se stará tepelská
společnost Berkut v čele s Jiřím Šindelářem, který za ni dostal
mnohá ocenění.
Je vidět, že výlety za humna účastníkům přináší radost
a poznání. Již se těšíme na výlety a děkujeme.
Zapsala čtenářka TN Dagmar Procházková.

Brychta Pavel alias Johndeer

ZPRÁVY Z OKOLÍ

INZERCE

Vážení čtenáři Toužimských novin,
dovolte, abych Vás takto mimořádně seznámil s několika
novinkami spojenými s provozem a činností naší Mateřské
školy v Krásném Údolí a také Vás spolu s paní ředitelkou pozval na návštěvu a následně k případnému zápisu Vašeho dítěte
do MŠ.
V rámci možností školky se snažíme vycházet rodičům vstříc a
v současné době jim nabízíme:
- pracovní dobu ve školce od 6:30 do 16:00 hodin (dobu individuálního příchodu je možné vždy domluvit)
- nehradí se úplata za předškolní vzdělávání (také používáno
jako „NIV“ nebo „školné“),
- nově od 1.1.2015 je poskytováno bezplatné stravování dětí,
které bude hrazeno zřizovatelem (městem Krásné Údolí)
z jeho rozpočtu.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává
slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá
a Dominant–černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý.
Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří.

Tímto se náklady rodičů na pobyt dětí v naší školce přiblížily
na nulovou hranici (rodiče platí pouze příspěvky na výlety, divadla atd.). Chceme nejen kvalitní pedagogickou, výchovnou a
pestrou činností v malém dětském kolektivu, ale i právě
beznákladovou školkou zaujmout rodiče a děti z našeho
městečka a i případné zájemce z okolí. Již nyní k nám dojíždějí
děti z Brtě, Otročína, Poseče, Přílez i Toužimi.

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu !
Prodej se uskuteční:

Ve středu 4. března 2015
Toužim - u vlak. nádraží
v 16.15 hod.

Případné zájemce zveme na prohlídku naší malotřídní školky a
kolektivu dětí - kolem 15 dětiček ve věkovém rozpětí
od 3 (popř. 2) do 6 let. Napište, zavolejte a domluvte si
schůzku s ředitelkou p. Čermákovou (tel. MŠ - 721762622),
nebo přímo se mnou (tel. MÚ - 730182849). Rádi Vás
provedeme, zodpovíme Vaše dotazy a Vaše dítě uvítáme
v naší školce. Zápis dětí bude proveden koncem dubna (popř.
začátkem května). Do dění v naší MŠ můžete nahlédnout
i v sekci Mateřská škola na našich stránkách:
www.krasneudoli.cz.
Ing. Martin Frank
Věra Čermáková
starosta města Krásné Údolí
ředitelka MŠ

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena
dle poptávky
Případné bližší informace:
Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601576270, 606550204, 728605840
13
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SPORT

co říkáte? Tři soupeře jsme pustili před sebe, ale další tři nám
koukali na záda. Zlatá střední cesta pro toužimáky. A ještě
jedno
vítězství
jsme
si
přivezli.
Jde
o pochvalu za příkladné vzorné chování jak při zápasech, tak o
přestávkách, kterou jim vyseklo trenérské duo Hejkal Jaroslav
a Mikula Jiří.
A kdo hájil naše barvy? Do svatyně se postavil Šimonek Ertl, v
poli bojovali: Tomášek Kolena, Mareček Hejkal, Matýsek
Mikula, Pavlík Vlček, Samík Fritsch, Domínek Jirsa, Martínek
Hoza a Kubík Staněk. Já vím na co ještě čekáte, na naše
střelce. Tak je tady máte: Matýsek 7, Pavlík 3, Tomášek,
Mareček a Kubík po 1 trefě. A pro ty, co mě kontrolují a myslí
si, že neumím počítat, ano jeden gól chybí, ten nebyl
z toužimské kopačky, ale vlastní.
Pokud chcete naše urputníčky bojovníčky vidět na vlastní oči,
přijd´te jim zafandit na některý domácí turnájek a určitě
nebudete litovat.
Šimková Soňa

Nebyli první i přesto jsou naši zlatí!!!
Naši nejmenší fotbaloví šikulkové zamířili dne 25. 1. 2015 na
halový fotbalový turnaj do Chebu. Již v sobotu muselo
trenérské duo řešit náhradu na postu brankáře. Jindřišek
Korbelář bohužel onemocněl a byla potřeba usadit
na brankářský trůn náhradníka.
Po brzkém ranním nedělním vstávání nás v chebské fotbalové
hale čekalo celkem šest soupeřů. Nejdříve přišlo vyjednávání
s malými fotbalisty o brankářský post. Co vám budu vyprávět,
každý si chce dát góla a z branky to jde špatně. Musíme moc
pochválit a poděkovat Šimonkovi Ertlovi, který kývl na to, že si
oblékne brankářský dres a zkusí nezklamat. A opravdu nezklamal, byl moc šikovný a za svůj úžasný výkon při vyhlášení obdržel ocenění nejlepšího hráče našeho
týmu. V herním systému “každý s
každým” naše bojovníky čekalo šest
soupeřů a šest zápasů. První se nám
do cesty postavila Loko Karlovy Vary,
kterou jsme smetli 4:0. Druhý zápas
skončil remízkou s FK Planá konečným
výsledkem
3:3.
A následující zápas byl nejkrásnějším
a nejdramatičtějším zápasem celého
turnaje. Bojovali jsme s FK Ostrov I.,
který nás bohužel nakonec porazil 3:4.
A proč byl tento zápas takový? Náš
soupeř byl nejlepším mužstvem celého
turnaje
a
po
zásluze
i vítězným. Nejdříve jsme dokonce
vyhrávali 3:1, ale chybičky se vloudily
a zápas dopadl, jak dopadl.
Polovina turnaje byla za námi a naši
drobečci se museli posilnit. Měli čas
na odpočinek a oběd. Možná měli plná
bříška, možná byl soupeř lepší, ale
takovou porážku 0:5 s TJ Jiskra Aš si
opravdu nezasloužili.
Ale co, hlavy vzhůru, ten další zápas bude určitě lepší. A také
byl, naši bojovníci remizovali s TJ Baník Královské Poříčí 1:1.
Krásný výsledek = krásný souboj.
A před námi byl poslední zápas a byla pomalu znát únava, ale
zároveň odhodlání si poslední zápas užít. A opravdu si ho užívali. Hráli s chutí, předváděli krásné přihrávky, žádný souboj
nevypustili. A výsledek? Co myslíte? Správně! Po zásluze
sladká odměna a výhra 3:1 s FK Ostrov II.
A máme to za sebou, v žilách tepe krev a už počítáme body
a možné umístění. Jak to dopadne? Sáhneme si po medailích?
Sáhli si, všichni a dokonce po těch zlatých. Na krčcích všech
hráčů turnaje se houpaly zlaté medaile a tak to má být. Vyhráli
všichni a všichni byli nejlepší. A to, že jsme nakonec skončili
čtvrtí, při skóre 14:14 s 8 získanými body, no úžasný výsledek,
15
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