TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XIX. číslo 3/2015* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
před pár dny, přesně 18. února, začalo popeleční středou
postní období, které bude vrcholit o Velikonocích. Za sebou
máme školkové karnevaly i tradiční maškarní bál Babí hop.
Nacházíme se ted´ tedy v postní době. Z pohledu křest´anství
jde o období, kdy má člověk pracovat na proměně a obnově
svého života, aby mohl žít opět plně jako křest´an. Má v této
době obnovit autentické vztahy, navázat znovu dialog
s druhými, odpočinout si a vrátit se k tomu, co činí život
křest´ana křest´anským.
Nejspíš správně předpokládám, že věřících je mezi námi
po málu a tak nás nejspíš postní doba nijak zvláš spirituálně
nezasáhne. Podívejme se na tento čas pragmaticky. Za sebou
máme Vánoce, svátky plné sladkostí a hodování a čekají nás
za pár týdnů Velikonoce, které v našich reáliích znamenají prakticky totéž. Můžeme tedy tradičně postního období využít k
očištění spoustou jídla namáhaného organizmu a využít také
léčebných účinků půstu. Absolvování dvou až čtyřdenního
půstu totiž vyvolá v těle proces regenerace bílých krvinek. Existující krvinky jsou nejprve hladovějícím organismem recyklovány. Po obnovení přísunu potravy začne tvorba nových
bílých
krvinek
z
kmenových
buněk.
Postění
je také doprovázeno s redukcí hladiny IGF-1 hormonu, který
je spojován se stárnutím, růstem nádorů a rizikem vzniku
rakoviny.
A kdo by se bál na několik dní si odříct jídlo a vystačit si jen s
dostatečným přísunem tekutin, může si půst přizpůsobit svým
možnostem. Vyměnit sladkosti za ovoce, maso za zeleninu a
odpoledne u televize za procházku s přáteli na čerstvém vzduchu. Inspirací vám může být například tradiční akce Vítání
jara v Bečovské botanické zahradě, která se bude konat
v sobotu 28. března. Malou upoutávkou na tuto událost je výstava fotografií žlutického fotografa Jana Boreckého, které
prezentují dosavadní výsledky práce spolku Berkut na obnově
Bečovské botanické zahrady. Součástí vernisáže výstavy byla
také poutavá přednáška o historii a současnosti zahrady.
Kateřina Kolářová

Rekonstrukce řeznictví
V průběhu měsíce března bude prováděna rekonstrukce
prodejny Řeznictví – uzenářství na náměstí Jiřího z Poděbrad
v Toužimi. Předpokládané otevření prodejny je konec března
2015.
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DOŠLO DO REDAKCE

V Toužimi začala výstavba
nové čerpací stanice
Nová čerpací stanice pohonných hmot byla
vyprojektovaná již před několika lety, její
výstavba však nabrala tempo až nyní.
U obchvatu silnice č. I/20 ve směru na Plzeň,
v sousedství areálů závodu OZT (OZAPky)
a velkoskladu SD JEDNOTY, jsou již patrné
provozní stavby nové benzinky.

Na okraji města vyrostlo
nové servisní centrum
V loňském roce byla zahájena výstavba nového
obchodně servisního střediska firmy STROM
Praha a. s. Novostavba areálu vznikla na
pozemcích města Toužimi, které město firmě
dříve prodalo. Původně byla tato travnatá
plocha, nacházející se na západním okraji
Toužimi, mezi „Veterinou“, silnicí č. I/20
a Karlovarskou ulicí, podle územního plánu
vyčleněna na obytnou výstavbu.
Stavba byla povolena místním stavebním
úřadem již 10.5.2012 pod č. j. Výst./
E/01348/2012 s termínem dokončení
31.12.2015, ale vlastní realizace byla zahájena až v červenci 2014. Na ploše vyrostla
především montovaná hala, která je svou hmotou i výškou nepřehlédnutelnou dominantou západní části města.
Firma STROM Praha a. s. působí v Toužimi již
delší dobu v areálu bývalé „veteriny“. Zdejší
středisko patří do Regionu Sever. Firma se
zabývá především prodejem a servisem
zahraniční zemědělské techniky americké firmy
John Deere.
Výstavba reprezentativní ho střediska firmy
STROM Praha a. s. je jistě vítaným oživením
ekonomických aktivit v Toužimi i dalším
potvrzením významu našeho města v rámci
širšího regionu.
Jiří Schierl
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DOŠLO DO REDAKCE

ého jádra města Toužimi je to nesporně další políček podstatě
historického jádra města, který zapadá do sice veřejně moc
často
nevyřčeného,
ale
zjevně
vytrvale
a důsledně uplatňovaného, a mlčící většinou bohužel
tolerovaného, plánu toužimské radnice na totální likvidaci kulturního dědictví města Toužimi. Těžko totiž hledat jiné
vysvětlení pro to, co se v posledních dvaceti letech na poli
ochrany kulturního dědictví našeho města ze strany
odpovědných orgánů a institucí událo.

Skvělé, ale….
Vznik nového a moderního obchodně servisního střediska
STROM Praha a. s. v Toužimi je pro město i region nesporně
velkým přínosem. Ovšem z širšího pohledu se to tak úplně jevit
nemusí. Jde především o jeho umístění v rámci zastavěného
území města v kontextu k některým jeho, rovněž nesporným,
hodnotám. Zdá se, že v tomto případě selhalo nejen město,
ale i státní správa, když tyto umožnili a povolili takovouto
stavbu v těsném sousedství historického jádra města, které
je chráněnou památkovou zónou, na místě, které lze hodnotit
jako mimořádně exponované z hlediska vlivu na vnímání
charakteru chráněného území. Starý územní plán s tímto
počítal, ale zřejmě nebyl respektován.

Atˇ již za tímto postojem správců věcí veřejných stojí cokoliv,
lhostejnost, snaha prosadit vlastní ego, pomsta, hloupost,
vlastní prospěch, korupce či prostá nekulturnost
a nekultivovanost, je to věc, která by opravdovým toužimským
patriotům a všem kulturním lidem neměla být lhostejná.
V kontextu se světovým děním se tu také vkrádá otázka
k vážnému zamyšlení, jak chceme ochránit naší kulturu před
sílícími hrozbami, třeba těch islámských radikálů, když
si nevážíme vlastní kultury a vlastního kulturního dědictví?
I přes všechny ty rány osudu a naší ignoranci, je tohle místo
pořád úžasné a skvělé, a může ještě pořád být tím místem,
kde stojí za to žít, a tedy stojí za něj i bojovat. Nebo snad ne?
Jiří Schierl, Toužim

Staveniště se nachází na vyvýšené hraně údolí vodního toku
říčky Střely, takže jakákoliv vyšší stavba, natož stavba, která
se svým objemem vymyká obvyklému měřítku okolní zástavby,
působí logicky dominantně a v podstatě rušivě. Původně zde z
důvodu ochrany v podstatě už jediných dochovaných hodnotných dálkových pohledů na historické jádro města neměla vzniknout žádná nová výstavba, nakonec se však zvolilo v územním
plánu kompromisní řešení v podobě individuální obytné zástavby, jejíž hmotové členění i výška, včetně typu zastřešení, by
nepůsobila tak rušivě.

Toužimské infocentrum
hledá brigádníky!
Na měsíce červenec a srpen přijmeme
do toužimského infocentra brigádníky.

Novostavba, která zde vznikla, působí rušivě i svým
netradičním tvarem, jde o prosté hranoly, tedy lidově řečeno,
o relativně obrovské „krabice“, a také svým měřítkem, tedy
svými rozměry, kdy se dramaticky vymyká dosavadní okolní
zástavbě a vytváří v západní části historického jádra nechtěnou
a nevhodnou protiváhu do té doby dominantní historické hmotě
zámeckého areálu, který leží na opačné straně údolí.
Z hlediska zachování a regenerace kulturních hodnot historick-

Náplň práce:

Poskytování turistických informací návštěvníkům infocentra
Prodej vstupenek na kulturní akce
Očekáváme:
Příjemné vystupování
Znalosti o kulturních a přírodních zajímavostech na Toužimsku
Základní znalost práce na PC
Ochotu pracovat o víkendech
Práce v infocentru je vhodná i pro studenty, kteří hledají letní brigádu.

Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu: infotouzim@seznam.cz
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KULTURA

Velikonoční věnec.
Infocentrum
čt 19. 3 . 9.00 hod.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pokračování kurzů.
Infocentrum
čt 19. 3. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Travák – figurka z osení.
Infocentrum

PROGRAM NA BŘEZEN 2015
VÝSTAVA:

ZNOVUZROZENÍ BEČOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADY

út 19. 3. 18.00 hod. KUBA

Úchvatné záběry fotografa Jana Boreckého z oživlé botanické
zahrady v Bečově nad Teplou.
Infocentrum
út 3. 3 . 17.00 hod. IN TRANSITION
Film o hnutí proměny. O tom, jak obyčejní lidé dělají neobyčejné
věci. Žijeme v době proměny a tento film je sérií příběhů z
celého světa o lidech, kteří v době globalizace tvořivě a
inspirativně mění sebe i své lokální komunity. Příběh o naději,
vynalézavosti a síle dělat netradiční věci na netradičních
místech. Pojdˇte se inspirovat, jak jiní mění pozitivně své
lokální komunity, městečka, vesnice, podebatovat o tom, co
by se dalo dělat v Toužimi, abychom se v ní cítili lépe. Film v
původním anglickém znění se slovenskými titulky. Uvádí Bohuslav Holček - dvp.s.cz. Vstupné dobrovolné.
Infocentrum
čt 5. 3 . 9.00 hod. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pokračování kurzů.
Infocentrum
čt 5. 3. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Velikonoční zápich.
Infocentrum
pá 6. 3. 17.00 hod. KINOKAVÁRNA – PŘESTUPNÍ STANICE
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. Vstup zdarma.
Infocentrum
čt 12. 3. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI

Cestopisný pořad ing. Františka Krejčího.
Vstupné dobrovolné.

Infocentrum

út 24. 3. 17.00 hod.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání s hudbou. Pavel Bízek. Vstup zdarma.
Sokolovna
čt 26. 3. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Velikonoční kuřátka - cukroví.
Infocentrum
čt 26.3. 16.30 hod. DÁMSKÝ KLUB
Rukodělné práce v ženském kruhu.
Infocentrum
út 31. 3. 18.00 hod. FILMOVÝ KLUB – JE TO JEN VÍTR
V roce 2008 se v Madˇarsku odehrála série otřesných rasových
útoků na místní romskou komunitu. Vyžádala si šest mrtvých
včetně dvou malých dětí a desítky zraněných. Útočníci zapalovali domy a stříleli brokovnicí na rodiny, které se útěkem z
hořících budov snažili zachránit život sobě a svým dětem. Vstupné: 30, Kč, členové Filmového klubu – zdarma.
Infocentrum
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jabloně a hrušky je vhodná vzdálenost od sebe u štíhlých vřeten
1 - 1,5m, u palmet 2 - 3m a zákrsky pak vyžadují 3,5 - 4,5m. Peckoviny sázíme zákrsky 4 - 5m od sebe a čtvrtkmeny pak 5 - 7m.
Pro keřový rybíz a angrešt vám postačí 1 - 2m,
u stromkového 1 metr. Ostružiník potřebuje 1 - 3m a maliník jen
zhruba půl metru.
Po zasazení stromky úměrně zkrátíme v koruně. Necháme jen asi
3 - 4 postranní výhony přibližně stejné a zkrátíme je na 1 - 3 pupeny, koncový pupen musí směřovat ven z koruny. Střední výhon
zkrátíme na 3 - 4 pupeny.
Ošetření stromů: Máme-li zasazeno a ořezáno, pak nám zbývá
ovocné stromy ještě ošetřit.

ZAHRÁDKÁŘŮV ROK
BŘEZEN
Březen dokáže ozdobit zahradu mnoha krásnými barevnými květy,
jako jsou sněženky, prvosenky, bledule, ladoničky a další. S
prvními posly jara však na zahrádkáře čeká spousta práce.
Nastává období řezání ovocných stromů, růží i živých plotů,
výsadba ovocných a okrasných dřevin. Je čas i na první výsevy zeleniny na venkovní záhony.
Březen v okrasné zahradě
U keřových a záhonových růží nejprve odstraníme odumřelé dřevo
a přestárlé a zmrzlé výhony, zbylé výhony zkrátíme na 4 - 6 pupenů
(u méně vyrostlých odrůd na 2 - 3 pupeny). Stromkové růže řežeme
v koruně silněji, abychom zmenšili objem a korunu vytvarovali.
Naši péči vyžadují i záhony trvalek. Mimo odstranění ochrany před
zimou, je třeba co nejdříve odstranit zbytky suchých natí
a záhony pohnojit. Březen je také období výsevu trvalek. Některé
vyséváme přímo na záhon, jiné do misek nebo truhlíků.
Řez si v tomto období vyžádají i živé ploty. Ploty z listnáčů jsou na
řez dosti náročné. Po výsadbě keře časně zjara na výšku silně
zkrátíme a v dalších letech zkracujeme bujné a velmi slabé svislé
výhony a úměrně i ty po stranách.
Zahradě je třeba vdechnout i nový život. Březnové počasí nám již
dovoluje výsadbu ovocných a okrasných dřevin.
Řez ovocných stromů: Do poloviny měsíce skončíme s řezem angreštu a rybízu a také s řezem vinné révy. Jádroviny řežeme už od
února a peckoviny od začátku do konce kvetení. U všech ovocných
stromů zkracujeme především ty starší větve a ty se slabým a
špatným růstem. Řezem poskytujeme stromu správný tvar a
pevnost větví při plození.
Jednoduchým pravidlem pro tvarovací řez je provést ho tak, aby
koruna zůstala světlá a provzdušněná a plodila tak kvalitní ovoce.
Tvarování stromů trvá zhruba 3 - 5 let po výsadbě.Omlazovací řez
je nutný především u stromů s ochablým růstem a plozením.
Výsadba ovocných stromů: Výsadba stromů vyžaduje především
dodržet vzdálenosti mezi jednotlivými stromy a hranicemi
pozemku. Jinak je výsadba přehoustlá, stromy méně plodí, jsou
více napadené chorobami a škůdci a i ovoce je horší kvality. Pro

Březen v zelinářské zahradě
Výsev zeleniny: Časně zjara vyséváme na venkovní záhony zeleninu s dlouhou dobou klíčení a vývoje. Je to hlavně kořenová zelenina – mrkev, petržel, pastinák, černý kořen – která se sklízí na
podzim. Kromě ní sejeme na jaře pro ranou sklizeň
i ředkvičky, ředkev, vodnici, špenát, hrách a bob.Tyto druhy zeleniny vyséváme obvykle v březnu a počátkem dubna. Na upravené
záhony vyséváme zeleninu podle potřeb jednotlivých druhů. Do
menší hloubky vyséváme v případě těžší půdy.
Nejprve je dobré si vyznačit řádky třeba šňůrou a vysévat z dlaně
nebo opatrně přímo ze sáčku. Po vysetí rýhy zahrneme zemí
a půdu udusáme lopatou. Je-li sucho, oseté záhony zkropíme
vodou, aby nám semena neuschla. Po vzejití co nejdříve rostlinky
vyjednotíme. Během vegetace záhony plejeme, kypříme
a zavlažujeme.
Vhodné je také přihnojování roztokem s hnojivem. Hnojením
pomáháme rostlinám ke správnému růstu a vývoji. Živiny v půdě,
jako je dusík, fosfor, draslík, hořčík a vápník se ztrácejí a to jak
sklízením vypěstovaných plodin, tak i přirozeným úbytkem.
Chybějící živiny je pak nutné doplňovat a nejlépe organickými hnojivy. Je to například chlévský hnůj, rašelina, kompost, a další. Organické hmoty se rozkládají působením půdních mikroorganismů
na různé živiny. Během rozkladu také vzniká oxid uhličitý a humus.
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INZERCE

KNIHOVNA

Knižní novinky na březen

Nabízím prodej domu
v Útvině
po velké rekonstrukci
o vel. 5+1 s pergolou
a garáží, dům je zařízený
v retro stylu.
Bez realitky,
více info na tel: 776676106

Pro ženy
Athwal Sarbjit Kaur
Beverly Jo
Buresch Luisa
Clark Mary Higgins
Deveraux Jude
Fatima
Dreyer Eileen
Haran Elizabeth
Hercíková Iva
Hoover Colleen
Janouchová Kateřina
Javořická Vlasta
Javořická Vlasta
Lark Sarah
MacKenzie Sally
McCreight Kimberly
Moyes Jojo
Roberts Nora
Putney Mary Jo
Saillo Warda
Steel Danielle

Prodám zahrádku s garáží
a zděnou chatou, energií
o rozloze 200 m2
na Plzeňské u „Fafčáku“
Cena: 180 000 Kč
Tel. 721071970

Pro muže
Bačovská Petra
Cornwell Patricia
Dorn Wulf
Grisham John
Follett Ken
Hillenbrand Laura
Hrdlička Pavel
Hoag Tami
King Stephen
Lallentoft Mons
Link Charlotte
Patrick Seth
Preston Richard

Zajímavosti
Däniken Erich von
Hausdorf Hartwig

Ve jménu cti
Nestoudná hraběnka
Když je láska slepá
Nikdy není pozdě
Navěky
Otrokyní v 11 letech
Neohlížej se
Planoucí eukalypty
Stín spánku
Život jedna báseň
Nalezenec
Poslední ratolest
Pyšný dům
Ostrov tisíce pramenů
Jak překvapit lorda Jacka
Případ Amelia
Stříbrná zátoka
Závrat´ všedních dnů
Lord v nesnázích
Pláč v poušti
Vítězové

Počmárané nebe, aneb
vražedné stíny
Mrtvá beze jména
Temné šílenství
Platanová alej
Muž s podivnou minulostí
Nezlomný
Kdo s ohněm zachází
Devátá dívka
Dlouhý pochod
Zimní obět´
V údolí lišek
Oživovatel
Zákeřná ebola

Neznámé z vesmíru
Otazníky kolem
původu člověka

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové
Lenka Hudečková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Celé akci předcházely, tak jako každý rok, velké přípravy.
Sháněly se peníze na nákup sladkostí, výzdobu sokolovny, na
balónky a ceny do soutěží. Rodiče přiložili ruku k dílu nejen při
výzdobě sokolovny, ale také při balení tašek s dobrotami
a překvapením a samozřejmě výrobě úžasných masek pro své
malé ratolesti.
Sladké občerstvení, které nám připravili v kuchyni MŠ bylo nejen
pro ně zaslouženou odměnou.
Díky rodičům našich dětí a sponzorům proběhlo karnevalové
rejdění v radosti, smíchu a dětské spokojenosti.

Karneval
Hlavní pořadatel SRPDŠ při MŠ Sluníčko Toužim
“Pojďte dál, pojd´te dál, už začíná karneval.
Už troubějí trumpety, šašek dělá přemety.
Pojd´te dál, pojd´te dál, už začíná karneval.”
Dne 10.2.2015 propukl v
toužimské
sokolovně
veselý a pestrobarevný
dětský karneval. Zatančit
a pobavit se přišli piráti,
kovbojové, spidermani,
želvy
ninja,
krásné
princezny, víly, čarodějky,
berušky,
nejrůznější
zvířátka a mnoho dalších.
O soutěže pro děti se
postarali pan Pohoda se
S o n i č k o u
z divadla z Karlových
Varů, kteří nás celým
odpolednem provázeli
a některé maminky, které se proměnily v šašky šášuly
a náramně si to užívaly. Soutěžilo se ve skákání v pytli,
přetahování lanem nebo třeba v probíhání pod roztočeným
provazem.

Za všechny
učitelky

maminky, pořadatele,
Bc. Lucie Dvořáková

Sponzoři a partneři, jímž patří největší
poděkování :
Město Toužim / OZT – obchodní zařízení
Toužim, a.s.
OK STS Toužim, a.s. / František Staněk,
Febostav s.r.o.
Český západ, o.p.s. / Hollandia Krásné
Údolí
Vera - Gurmet – Kasia vera, s.r.o.,
Bc. Robert Hrůza
Zdeněk Jíša / Manfred Scherbaum
Pedikúra-manikúra, Futrová - Řeháková
Restaurace u Čápa / Petr Ajšman ml.
Košlerovi / Hosnedlovi
Zdeněk Šimek / Jindřich Korbelář

Zápis dětí do Mateřské školy
Sluníčko
Sídliště 429, Toužim
se uskuteční ve dnech
15. dubna
od 9,00 hodin do 11,30 hodin ve třídě Kuřátek
a
16. dubna
od 13,00 hodin do 15,00 hodin ve třídě Berušek
Zapisují se děti, které budou nastupovat
do mateřské školy ve školním roce 2015/2016
Nezapomeňte na rodný list dítěte.
Těšíme se na vás!
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kukuřici a sušené pečivo.
Vycházka do přírody se nám moc líbila, počasí nám vyšlo a my
se těšíme na další pozorování přírody v nastávajícím období.
ZŠ Toužim – J. Váňová, žáci 4.A

Zápis do prvního ročníku
v ZŠ Toužim
Zápis do prvního ročníku se uskutečnil 3. a 4. února 2015.
Dostavilo se 46 dětí: 21 dívek a 25 chlapců, které opět doprovázeli jejich sourozenci, rodiče i prarodiče.

Mokré vysvědčení na závěr
plaveckého výcviku
Plavecký výcvik, na který se vždy všechny děti tak moc těšily,
je u konce a s ním i našich pět výukových bloků, které jsme
všichni společně absolvovali v krásném prostředí plaveckého
bazénu v karlovarské KV Aréně.
V průběhu výcviku se děti naučily základům plavání, nebát se
vody a postupně rozvíjet svoje
možnosti, dovednosti
a schopnosti. V závěrečném bloku byly všechny děti za svojí
snahu a píli odměněni mokrým vysvědčením, které si vylovily z
vody a na něm bylo jejich jméno se symbolem kapříka nebo
delfína, podle toho, do jaké skupiny byly zařazeni v průběhu
výcviku.
Velké poděkování za svojí práci a profesionální přístup
k dětem si zaslouží všichni instruktoři – Bc. M. Vážanová,
L. Baloun, M. Petránek, I. Kreitová - kteří se nám věnovali
po celou dobu výuky a s dětmi výborně spolupracovali.
Už dnes se děti těší na další kurz plaveckého výcviku a my
pevně věříme, že i v následujícím školním roce budeme
pokračovat v jejich dalším zdokonalování plaveckého umění.
ZŠ Toužim - L. Matoušová, J. Váňová, J. Bublová,
Mgr. A Lišková, žáci 3., 4., a 5. ročníků

I letos jsme pro budoucí prvňáčky připravili dvě zápisové třídy,
ve kterých pracovalo devět učitelek. Děti si hravou formou vyzkoušely školní práci a ukázaly nám, co již všechno dovedou.
Malovaly, počítaly, vyprávěly pohádky, některé děti znaly i písmenka. S plněním úkolů jim pomáhaly paní učitelky. Všechny
děti byly úspěšné. Za odměnu si odnesly drobné dárky, které
pro ně vyrobili žáci prvního a druhého stupně. Aby jim čas rychleji utíkal, tak pro ně žáci 5. a 9. tříd připravili na chodbě hry a
soutěže. Poděkování patří žákyním: Lucii Charvátové, Kamile
Vlčkové, Kristýně Kublentové, Šárce Blehové a Elišce Čapkové.
Další poděkování je pro všechny paní učitelky, které se zápisu
zúčastnily nebo pomáhaly, hlavně s výrobou dárků.
Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme a přejeme hodně
úspěchů v nové etapě jejich života.
Učitelky a učitelé ZŠ Toužim

Les v zimě
Propojit teorii s praxí – to bylo tématem zimní vycházky
do přírody se zaměřím na pozorování přírody, stromů
a vyhledávání stop lesní zvěře.
Žáci 4. A společně s vyučující navštívili v průběhu měsíce
února 2015 arboretum, kde se seznámili s kultivary
jehličnatých stromů, které jsou zde vysázené.
Od klasických jehličnanů, až po opadavé listnáče, tak měli žáci
možnost porovnávat
jednotlivé rozdíly mezi listnatými
a jehličnatými stromy. Nejvíce je zaujal ale modřín, který
přestože patří mezi jehličnany, má v zimě jehličí opadané,
jeho krásu a vůni jehličí je možné obdivovat až v letním období.
Prase divoké – typická černá zvěř pro náš region a plochy,
které jsou po něm zryté , vypadají jako když je přeorá traktor.
Tak i tato místa jsme viděli a hlavně v blízkosti lidských obydlí,
kde po jejich práci zůstávají neuvěřitelně velké plochy s
přerytou půdou. Prase zde vyhledává obživu, svým rypákem
vyhledává různé kořínky a jiných druh potravy.
V poslední části vycházky jsme navštívili krmiště, kam jsme
přinesli zvířátkům drobné pamlsky jako jablíčka, mrkev, obilí,
8

SOU TOUŽIM

Krajské kolo florbalového turnaje
středních škol
Florbalový tým SOU Toužim ve složení Lukáš Prager, Tomáš
Adamický, Filip Kolena, Jan Poláček, Patrik Staněk, Patrik
Berki, Jaromír Čučela, Daniel Mašek a Richard Kozic vybojoval
v krajské eliminaci mládežnického turnaje středních škol
krásné 2. MÍSTO!
Tomáš Adamický byl zároveň vyhlášen i nejlepším střelcem turnaje a spolu s Lukášem Pragerem byli nominováni do All Star
týmu celého turnaje. Všem moc gratulujeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci školy!!!

Projekt – Zdravé zuby
Projekt Zdravé zuby je součástí výchovy ke zdraví na 1. stupni
naší základní školy.

Gastronomická soutěž
Naše kuchařinky -Jana Kublová, Míša Žd´árská, Kristýna
Vlčková a Katka Vacková - žákyně 2. a 3. ročníku obor Kuchařčíšník se zúčastnily 28. ledna 2015 gastronomické soutěže
v Domažlicích. Čtyřčlenné družstvo mělo za úkol během dvou
a půl hodin postavit a prostřít podle gastronomických pravidel
svou slavnostní tabuli na téma První republika. Slavnostní
menu se skládalo z oblíbených pokrmů prvorepublikového
prezidenta T. G. Masaryka. Na jmenovkách se objevila jména
tehdejších politiků a Masarykových přátel, včetně Karla Čapka.
Tabule u příležitosti Pátečního setkání T.G. Masyryka s přáteli
respektovala barvy prvorepublikového znaku, t.j. khaki zelenou
a bílou. Květinová výzdoba z bílých růží a zelených anturií
podtrhla noblesu celé tabule, která působila velmi stylově.
Děkujeme celému organizač-nímu týmu, který se podílel na
přípravě soutěžní tabule pod vedením mistrové odborného
výcviku paní Pavlíny Korunkové,
ale i vlastním soutěžícím, které
předvedly skvělý výkon. S
celkovým ziskem 88 bodů je od
prvního místa dělily pouhé 2
body. Děkujeme!!!

Škola má tak možnost systematicky
a dlouhodobě působit na postoje dětí
k zubnímu zdraví. Cílem tohoto programu
je zlepšení zubního zdraví u dětí, ale i prevence ochrany zdraví. I naši školu navštívili
v nedávné době studenti Stomatologické
fakulty v Plzni, kteří si připravili pro děti
výukový pořad na téma - Jak správně pečovat
o svoje zuby.
Ve škole jsou pro děti připraveny pracovní
listy, které interaktivním způsobem přiblíží
problematiku zubního zdraví/ omalovánky,
soutěže, kvízy, hry, diplomy, ale i internetové
stránky – www.zdravezuby.cz/. Na těchto stránkách najdou
rodiče veškeré bližší informace ohledně této soutěže.
Cílem soutěže Zdravé zuby je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí mladšího školního věku na preventivní
vyšetření. Soutěžní karty, které děti vyplňují svým tipem/ kolik
dětí se zapojí do soutěže v rámci aktuálního ročníku/, musí
také obsahovat razítko stomatologa, které je důkazem, že dítě
absolvovalo preventivní prohlídku.
Pro vítěze jsou připravené zajímavé atraktivní ceny a uzávěrka
soutěže končí 1. května 2015. Do té doby musí žák odeslat
svoji potvrzenou kartičku o návštěvě svého stomatologa na
uvedenou adresu na soutěžní kartě.
Žáci si společně se svými paní učitelkami vyplnili svoje pracovní listy, sdělovali svoje poznatky a zkušenosti s návštěvou
zubního lékaře a už nyní někteří hlásili, kdy jdou na pravidelnou
kontrolu ke svému ošetřujícímu lékaři. A tak to má být – prevence je nejlepší ochranou našeho zdraví.

„Ne“tradiční
karafiát
Ve středu 28. ledna 2015 reprezentovaly naši školu i zahradnice Petra Streschnáková, Aneta Ťoupalová a Zuzana Dušková
na soutěži ve vazbě a aranžování květin
"Ne"tradiční karafiát v Plzni. Jejich úkolem
bylo vytvořit kravatu pro primátora jako
šperk z květin a reprezentativní kytici, která
bude s kravatou ladit, pro jeho manželku.
Celý den se nesl ve znamení tvůrčí kreativity.
Naše
květinky
Aneta,
Petra
a Zuzka popustily uzdu své fantazii a na
soutěžní přehlídce v Klatovech vytvořily
nádherné modely květinových kravat. Také
předvedly své umění vázat kytice a vedly
si při tom velmi dobře. Na stupínky vítězů
to tentokrát bohužel nestačilo.

ZŠ Toužim - J. Váňová, L. Matoušová
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patří právě těm, kteří mají s okolní přírodou co do činění.
Městským lesům Toužim a Lesům ČR za poskytnutí sponzorského daru, DĚKUJEME!!
Jitka Carvová – MŠ Domeček

Kouzelná skříňka
Ježíšek k nám byl letos opravdu štědrý. Děti našly pod
stromečkem kouzelnou skříňku - Magic box. Ta promění jako
mávnutím kouzelného proutku podlahu školky ve strhující interaktivní svět. Nejpřirozenějším místem pro hru dětí je právě podlaha a tam na pracovní ploše o velikosti 200 x 125 cm děti
objevují a poznávají. Mobilní skříňka v sobě ukrývá špičkový interaktivní projektor, výkonný počítač s Wifi a ozvučením.
Naším cílem bylo podpořit u dětí vzdělávání se v anglickém
jazyce. A to se daří! Práce s novou audiovizuální technikou je
pro děti velice lákavá. Samy si vyžadují práci na novém Magic
boxu. Interaktivní činnosti jsou pro ně zábavou. Jsou „hrou“ zaujaté, jsou soustředěné a aktivní.
Magic box využíváme i pro rozvoj jiné oblasti než jazykové. Slouží
dětem také pro rozvoj myšlení, řeči, matematických představ,
paměti, pozornosti, postřehu, schopnosti rychlé
reakce, rozvíjí rytmické a hudební dovednosti, sluchové rozli-šování... Děti díky výukovým programům
získávají širší povědomí o okolním světě. Zajímají se
o dopravní výchovu, často si přejí pracovat s programy zabývající se enviromentální tématikou.
Hravou a nenásilnou formou se učí pečovat o životní
prostředí, chránit jej a objevovat mnohé krásy
přírody.
Děti necháváme ještě při tom, že nás tímto krásným
dárečkem obdaroval Ježíšek, ale naše poděkování

Co se děje ve škole
Naše škola se již tradičně zapojila do projektu „Sněhuláci pro
Afriku“ kterým jsme podpořili nákup jízdních kol pro africké děti.
Žáci prvního stupně a speciální třídy společnými silami postavili
dva nádherné sněhuláky. Počasí nám přálo a děti si stavění moc
užily.
Na začátku února jsme se začali připravovat na blížící
se Masopust. Žáci si vyrobili masky na maškarní karneval
a vyzdobili třídy. Ve čtvrtek 18. února jsme dětem připravili den
plný sportovních soutěží a her, kterých se zúčastnily
v připravených maskách. Odměnou byly malé sladkosti.
Pro všechny to bylo příjemné a veselé dopoledne.
Po jarních prázdninách nás čeká
účast na různých soutěžích: Atletický
čtyřboj,
Umíme
to
s počítačem, Florbal, Praktická
dívka a Malá kopaná. Pilně se
připravujeme, trénujeme a všichni
se, už tedˇ těšíme.
učitelky ZŠ A MŠ TOUŽIM
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V Plánu zimní údržby TSM je tato cesta označena jako priorita
1, ale zkuste tudy v zimě chodit do práce. A to v této firmě
pracuje přes 300 lidí!

HNHRM TOUŽIM

OPOZIČNÍ NOVINKY

Petr Vlček: Nyní nastal čas postupně se s občany dělit o informace a podklady, které jsem získal jako zastupitel z městské
radnice.
V tomto čísle vám všem ukážeme přehled vyplacených odměn
v tísících korun ředitelům příspěvkových organizací, starostovi
a místostarostovi v období 2010 – 2014:

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…
Informace z radnice – jednání zastupitelstva aneb mlčení
a prázdná slova…
Pohled občana (Petr Ajšman/HNHRM):
Ve středu 4. února 2015 proběhlo mimořádné jednání zastupitelstva, kterého se zúčastnilo 11 zastupitelů, zaměstnanci
městského úřadu a 5 občanů. Průběh jednání od samotného
začátku byl pro zastupitele v podstatě poslechem monologu
pana
starosty
a
pro
přísedící
občany
o ničem. Po 2h přednášce pana starosty o prioritách
připravovaných akcí (parkoviště a opravy různých cest
v našem městě), se nikdo nic nedozvěděl a už vůbec
z přítomných lidí nikdo ani neměl šanci cokoliv změnit. Tedy
přesněji řečeno jsou zastupitelé, kteří se zajímají o dění
a ptají se (MUDr. Richard Hlous, Petr Vlček, Jan Duspiva, Václav Pavlík, Karel Štumpa) a ostatní (defakto celá ODS) po
celou dobu jednání mlčí a pouze zvedají ruce se souhlasem.
Aby za dvě hodiny z přítomných zastupitelů 7 vůbec nepromluvilo, beru jako nezájem pracovat a řešit problematiku týkající se našeho města. Za některé zastupitele by na jejich
místech mohla sedět jakákoliv němá tvář, byla by to alespoň
pro němou tvář hezká chvilka v teple v tak mrazivém zimním
období. Na zmíněném zastupitelstvu se řešilo pouze blaho
Toužimi, nikoli ostatní spádové obce či městské části!!! Vždyt´
v těchto spádových obcích a městských částí také žijí lidé a
zaslouží si pozornost radnice. Chodníky, parkoviště
a jiné potřebné investice jsou i v těchto lokalitách zapotřebí!!!
Určovat priority různých venkovních akcí od stolu z radnice je k
ničemu, možná vám moderně poradíme jak zjistit hranice
našeho města a spádových obcí, zkuste „Google“ nebo
www.mapy.cz. Nebo ještě jednodušeji, vyražte do ulic
a koukejte se i na to, co nechcete vidět. Tak třeba
k zamyšlení, jak se našemu vedení líbí třeba cesta
tzv. tepelskou silnicí? Vždyť pod „tepelákem“ také žijí lidé
a je to velmi frekventované místo, kde by byl vhodný chodník
a různé bezpečnostní prvky, dalším místem je cesta z města
k firmě Elektromodul, nebyl by i v těchto místech vhodný chodník? O cyklostezce ke hřbitovu, případně dále do Kosmové, ani
nemluvě! Co takhle udělat chodníky ve větších obcích Třebouň, Kosmová, ale i ostatních obcích spadajících pod MÚ
Toužim a více se zajímat o investiční potřeby pro zlepšení života v těchto obcích. A právě toto vše nám při jednání zastupitelstva chybí, proč čekáte, až vám to občané napoví? Jednotlivý
zastupitelé by měli chtít sami o všech těchto záležitostech mluvit, jednat a hlavně konat! Ještě krátce k cestě k firmě Elektromodul.

ZŠaMŠ Toužim

2010
120

2011
90

2012
70

2013
90

2014
65

ZŠ Toužim
MŠ Toužim

88,5
29

50
29

60
40

70
35

70
40

ZUŠ Toužim
30
TSM Toužim
15
BH Toužim
Teplárenství Toužim
Starosta

25
45

30
52

20

20

25
52
10
3
25

35
55
15,5
4,5
25

Místostarosta

20

20

25

25

Uvedené odměny ředitelů příspěvkových organizací jsou
v plné výši poskytnuty z přidělených mzdových prostředků
a jejich výši schvaluje rada na základě hodnocení práce
ředitele v daném období.
Odměny p. starosty a p. místostarosty v roce 2011 a 2012
jsou finanční dar z prostředků města a v roce 2013 a 2014 to
jsou odměny jednatelů společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
Z důvodu poskytnutí menšího prostoru v tomto čísle TN, a to
pouze formátu A4, nejsme schopni v tomto vydání poskytnout
více informací. Další velmi zajímavé informace vyplývající
z naší žádosti poskytneme v dalším čísle TN.
Bohužel musíme konstatovat, že ne všechny požadované informace jsme dostali, a proto si o ně musíme napsat znovu
na jiná místa. A to z důvodu, že lidé na radnici údajně nejsou
kompetentní některé informace poskytnout. Přitom stačilo po
obdržení naší žádosti obratem na toto upozornit a tím by nedošlo ke zbytečnému prodlužování našich požadavků. Stejně
tak si myslíme, že všechny námi požadované podklady mohl
zajistit přímo pan starosta, jako nadřízený ředitelům organizací
zřízených městem. Ale je vidět, že když se nechce, tak se
prostě nechce. To je zřejmě další ukázka toho, jak
to místní ODS v předvolebním programu v roce 2014 myslela
s tou průhledností hospodaření města i jeho obchodních
společností (Technická služba, Městské lesy).
za HNHRM Toužim - Petr Vlček, Jan Duspiva, Petr Ajšman,
Radek Svoboda, Jan Procházka
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Separovaný odpad

Prodej slepiček

Nákladová částka 409 377,- Kč se skládá z měsíčních paušálních částek dle smlouvy se společností RESUR, s.r.o., za období 1/2014 až 8/2014 (33.396,- x 8 měsíců) + 9/2014 až
11/2014 (35.466,- x 3 měsíce) + 12/2014 (35.811,-), v
závislosti na počtu přistavěných kontejnerů. Fakturační náklady
na separovaný odpad za rok 2014 byly finančním ohodnocením
od
společnosti
EKOKOM
pokryty
z 90%, zbylých 10%, tedy částka 38 544,- Kč, byla financována z rozpočtu města Toužim.

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.

V předchozích letech byly vždy náklady vyšší, a to o desítky tis.
Kč, pouze rok 2013 je rokem ziskovým, kdy příjmy za
vytříděnost převýšily náklady na separaci o 48 561,- Kč.

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu !
Prodej se uskuteční:

Ve čtvrtek 2. dubna 2015

Výše uvedené tabulkové přehledy jasně zobrazují skutečnost,
že třídíme, ale v roce 2014 o dost méně, nebot´ se svou produktivitou a množstvím v tunách nejvíce přibližujeme roku
2011, a to je pro nás krok zpět.

Toužim - u vlak.nádraží

– 16.15 hod.

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

Výše uvedené finanční zhodnocení separovaného odpadu je
vytvořeno pro období leden až prosinec 2014, není zde
přihlédnuto ke skutečnému datu připsání fin. částek na
bankovní účty a aktuálnímu rozpočtu města.
Klára Michalová, MěÚ Toužim
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