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Milé čtenářky, milí čtenáři,

cena 5 Kč

Paní Prchalová, já v Toužimi žiji přes 40 let a za tu dobu
jsem poznal nespočet lidí, kterých si vážím. Patří mezi
ně samozřejmě i ti, kteří vedou různé kroužky, sporty
apod. Potkal jsem ale také lidi, o kterých nemohu mluvit v superlativech. Z Vašeho článku vyplývá, že jste měla
v životě to štěstí, alespoň na Toužimsku, že jste potkala
pouze slušné lidi. Možná je to ale jen proto, že chcete
vidět pouze pozitiva. V našich článcích se podle nás zabýváme podstatnými věcmi z veřejného sektoru. Pokud
paní Franková ochotně pomohla připravit vánoční výstavu a pan Koller neváhal v deset večer pomáhat s úklidem
lavic a stanů, tak pak i my jim za to rádi poděkujeme, ale
neznamená to pro nás, že kvůli tomu budeme přehlížet porušovaní zákonů. Pokud byste ještě chvíli pátrala
ve Vaší paměti, možná byste přišla na to, kolik obyčejných občanů, jako jsem já, se podílí na přípravě projektových žádostí, kolik jich je vidět na dětských výletech, či
na kulturních a vzdělávacích akcích, nebo s mládežníky
na hřišti. Dle Vašeho názoru se mohou vyjadřovat kriticky pouze ti, kteří dělají Vámi uvedené věci.
Musím s Vámi souhlasit, že každý vedoucí pracovník musí
udělat při své práci denně desítky rozhodnutí. Za dobrá
rozhodnutí přichází pochvala, případně odměna a logicky za špatná rozhodnutí přichází trest a třeba i srážka
ze mzdy. Dále s Vámi musím souhlasit, že tito lidé jsou
za svá rozhodnutí zodpovědní a že ta zodpovědnost je
nesmírně důležitá. Právě proto musí nést Vaši příznivci
zodpovědnost vůči svým rozhodnutím i v případech,
na které jsme poukázali! A to mi přijde rovněž nesmírně
důležité.
Jste poměrně odvážná, když si dovolíte tvrdit, že já jsem
se jako člověk zviditelnil tím, že jsem předem zavrhnul,
shodil a zničil vznik Sociálního centra. O přípravách
ke vzniku Sociálního centra, bohužel již v pokročilém stadiu, jsem se dozvěděl na hřišti (tam, kde mě vůbec nevídáte), a to díky paní Soně Šimkové, která mi dala do ruky
článek, který právě v tu dobu vyšel v TN. Tímto jí ještě
jednou děkuji za to, že napomohla zastavit nesmyslný
projekt Sociálního centra. Od této doby jsem se začal
aktivně zajímat o dění na radnici. Já
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zhruba tři roky jsme společně vytvářeli Toužimské
noviny. Byl to čas veskrze bohatý na zážitky a také na nezapomenutelná setkání s milými lidmi. Připravovat každé číslo bylo po většinou příjemnou prací. V posledních
několika měsících se ale atmosféra výrazně změnila. Jako
šéfredaktorka jsem zodpovědná nejen za pestrost příspěvků v měsíčníku, ale také za jeho obsah. Nikdy jsem
se neuchýlila k cenzuře a vydala jsem každý článek, který
přišel do redakce. V současné době však Toužimské noviny nabraly směr, který je pro mě osobně zcela nepřijatelný. A mám-li možnost volby, tedy s nelibostí vydávat
články, které podle mého soudu často překračují hranici
slušného chování a posléze marně čekat na patřičnou reakci, nebo odstoupit z funkce šéfredaktora a přenechat
noviny jiným, novým, mladým a perspektivním nadšencům, volím druhou možnost.
Toto červnové vydání Toužimských novin je tedy posledním číslem, které edituji. Vedení města je s tímto stavem
srozuměno a jistě rádo přivítá zájemce o vedení měsíčníku z řad občanů Toužimi.
Všem, se kterými jsme v posledních letech noviny připravovali velmi děkuji za příjemnou a inspirativní spolupráci.
S přátelským pozdravem,
Kateřina Kolářová

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte mi reagovat na článek paní Prchalové
z předchozího čísla TN. To, že není členem redakční rady je pro mě nepodstatné, ale co podstatné je,
že paní Prchalová připravuje TN pro tisk a distribuci.
Z mého pohledu se podílí na podivných praktikách,
které v jiných mediích nenajdeme. Jde o to, že námi
psané články jsou předkládány dalším osobám, které
navíc od paní Kolářové či Prchalové dostanou možnost
reagovat ještě ve stejném vydání TN. Nám tato vymoženost ale nebyla nikdy dopřána. Ptáme se teda proč?
Nenechte nás čekat do dalšího vydání TN, máte s tím
přece bohaté zkušenosti.
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jsem byl pouze (spolu)organizátorem Petice a také sbírání podpisů pro vyhlášení Referenda, které bylo prvním v historii našeho města. Se vším mi
pomáhala spousta dalších lidí, mimo jiné i ti, se kterými
dnes píši články do TN. Uvědomujete si vůbec sílu lidí při
jednání v sokolovně, kteří stáli na straně zastavení tohoto nesmyslného projektu, který by nás stál další miliony
z městského rozpočtu, a to vůbec nemluvím o tom, pro
koho mělo být toto centrum vystavěno? Ptám se, a použiji Vaše slova, kde je zodpovědnost za tento projekt,
a také se ptám, proč jsme museli zaplatit 1 169 400,- Kč
za projekt? Tyto peníze mohlo město využít daleko lépe.
V čem se život v Toužimi zhoršil, když se, podle Vás potřebné, Sociální centrum nevybudovalo? Uvědomte si, že
jste obvinila ze zničení SC nejen mě, ale také dalších více
než 1100 lidí, kteří vyjádřili nesouhlas se stavbou. Na Vaší
straně stálo cca 90 lidí, což mluví za vše. I nadále mě chcete obviňovat, že jsem to byl já, kdo vše zničil? Chcete snad
zpochybňovat svobodné rozhodnutí občanů? Já bych
jim naopak chtěl ještě jednou poděkovat za zodpovědný
přístup. Projekt SC byl projektem tzv. „z cizího krev neteče“ a výroku „pojďme to vydržet“. Roční provoz měl stát
cca 4 miliony korun!
Nepřísluší mi hodnotit osud těch osobností, kterých se
zastáváte. Myslím si, že každý je svého štěstí strůjcem.
A pokud se jedná o Vaší obavu, že nastane situace, že
na uvolněná místa přijdou lidé, kteří neznají slovo odpovědnost, tak tomu nějak nerozumím. Myslíte si snad,
že jediní zodpovědní lidé z celé Toužimi jsou jen ti, kteří
současně vedou město a jeho organizace?
Na chodu města jsem se chtěl aktivně podílet jako radní, ale nebylo mi to umožněno, důvody zcela jistě znáte,
protože jste si určitě přečetla všechny naše články. Zajímavé je, že zde uvádíte informace o odmítnutí pracovat v různých výborech, když toto nejsou a nebyly veřejně přístupné informace. Vše se projednávalo pouze
mezi 15-ti nově zvolenými zastupiteli, takže si myslím,
že Vám tyto, ale i jiné informace někdo ochotně poskytl.
Ale pravdou je, že tuto práci jsem odmítl a myslím si, že
důvody jsou jasné z povolebních článků. Za současného
stavu nemám důvod být v těchto komisích.
Toužimské noviny by měly být plné informací, ať už pozitivních, nebo negativních. Tento zpravodaj není přece
o tom psát pohádky, ale objektivně informovat občany
o dění na radnici i mimo ní. My používáme pouze informace podložené a nikoliv jedna paní povídala. Z Vašeho
článku cítím, že Vy se chcete podílet pouze na pozitivních článcích, tzv. nasadit lidem růžové brýle, a tím se
vracet k cenzuře, řekněme před rok 1989. Rádi bychom

od Vás slyšeli, které z našich zpráv jsou poplašné, nebo
nepodložené. Již poněkolikáté se stalo, že čtenáři TN dostali odpověď na náš článek ve stejných novinách. I Váš
článek v č. 5 je toho důkazem, kdy jste Vaší reakci otiskla
dokonce na titulní straně TN! Tak toto nemá s novinařinou nic společného!
Nebudeme hodnotit Vaše rozhodnutí při zajištění provozu Infocentra, jelikož nevíme, jak velkým přínosem je
Vaše činnost a neznáme žádné konkrétní případy Vámi
získaných dotací na cokoliv. A jestliže očekáváte, že se
časem Vaše práce projeví jako špatná, tak nemůžete být
partnerem pro naše město, ani pro diskuzi s námi.
Petr Vlček
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Rubrika

OPOZIČNÍ NOVINKY
Vážená paní Franková, vážený pane Žáku,

viníte nás, že naše vyjadřování a kritika jsou sarkasmem, nebo ironií vůči komukoliv. Chtěli bychom Vás
upozornit a občany ujistit, že my používáme pouze podložené informace dodané buď samotným městem (starosta, tajemník, ředitelé městských organizací…), nebo
jako ve Vašem případě, paní Franková, Inspekční zprávu
Čj. ČŠIK-944/14-K. My rozhodně na nikoho neútočíme,
ale zcela správně a objektivně informujeme o věcech,
které z různých důvodů neměly spatřit světlo světa. Paní
Franková, my nepotřebujeme navštěvovat „Vaši“ školu,
máme svého zástupce ve školské radě, který nám předává veškeré potřebné informace, a dále máme tolik informací o dění a potřebách ve všech školách, že je možná
nemáte ani Vy sama. Nerozumíme větě, že veřejnosti
podáváme neobjektivní, mylné či polovičaté informace
vytržené z kontextu, ale zřejmě tím chcete říct, že Česká
školní inspekce lže. My pouze ujišťujeme občany o pravosti našich informací a můžeme kdykoliv zveřejnit celou
Inspekční zprávu. Mimo jiné, tuto Inspekční zprávu přijala i Rada města. Kde oba berete tu drzost, nazývat naše
opoziční novinky špinavou politikou? Pravda někdy bolí,
ale špinavá rozhodně není. My s nikým přes média neválčíme, my pouze informujeme o dění na radnici i mimo
ni a o žádné získávání politických bodů nám nejde. Pane
Žáku, chtěli bychom Vám připomenout Váš volební program, kde nás všechny ubezpečujete o tom, že… citujeme: „Podporujeme průhlednost hospodaření města
i jeho obchodních společností”. Jako splněný bod z minulého období uvádíte zajištění funkčnosti, otevřenosti a objektivnosti Toužimských novin. O tom, jak je toto
Pokračování na str. 3
z Vaší strany dodržováno si může
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každý občan udělat obrázek sám.
Celý váš článek pouze napadá nás, a to zřejmě jen proto, že nemáte žádné argumenty. Lidé ve vašich pozicích
by měli umět argumentovat a případně obhájit jednání,
kterého se dopouští.
Na závěr se chceme zeptat pana Žáka i paní Frankové
na další věc, kterou jsme zaznamenali ve výše uvedené
Inspekční zprávě, citujeme: „Ředitelka školy vykonává
tuto činnost od roku 1992, do funkce byla znovu potvrzena po konkurzním řízení v roce 2012“. Jelikož jsme
na webu města o tomto konkurzním řízení nic nenašli,
prosíme vás tímto o zveřejnění podrobností (datum, počet uchazečů apod.). Předem děkujeme.
za HNHRM Toužim (e-mail: hnhrm@post.cz)
Petr Vlček, Jan Duspiva, Petr Ajšman,
Radek Svoboda, Jan Procházka

za 28,07 USD a nyní má hodnotu 29,43 USD. Kde teď má
pan Hrůza zisk oněch 36 %? Podle nás jde o zisk cca 5 %,
přičemž při založení účtu u FT byl zaplacen jednorázový
poplatek ve výši 3 % z hodnoty investice, takže jsme se
dostali na zisk pouhá 2 % za 28 měsíců! Což je čistý výdělek cca pouze 1.200 USD (při kurzu z 14. 5. 2015 cca 28.800
Kč)! Nemůžeme přece jednoduše násobit pohyblivým
kurzem měny, potřebujeme počítat zisk z fondů ve stejné
měně, tzn. navýšení hodnoty podílu z cca 28 na 29,5 USD!
Pan Hrůza použil kurz ČNB 25,963 Kč/USD ze dne 13. 4.
2015 a my jen tak pro zajímavost použijeme výši kurzu ze
dne 14. 5. 2015, která byla 24,038 Kč/USD (ihned má pan
Hrůza o cca 100 tisíc Kč menší „výdělek“). Jak je vidět, kurz
se stále mění a nelze spoléhat na jeho výši. Jinými slovy
se tomuto říká spekulace a to si pan Hrůza může dělat se
svými osobními financemi a nikoliv s veřejnými! Pro dokreslení pohádky pana Hrůzy uvádíme, že tyto finanční
prostředky se chovají podobně, jako by je třeba někdo
vsadil, a to buď na dobrého, nebo špatného koně, zjednodušeně řečeno na jakékoliv sportovní utkání. Je to pouze
o tom, jestli sportovní tým je v daný den, v danou situaci
a v téměř danou hodinu výkonný, nebo naopak. Taková
investice je příliš vysoké riziko a z našeho pohledu nemorální hazard s veřejnými prostředky. I zde zřejmě platí, že
z cizího krev neteče. Neznáme žádné město naší velikosti,
které by podobně nesmyslně „investovalo“. Ale možná je
to i tím, že ne všude mají radního, který je současně i zástupcem soukromé společnosti, která poskytuje tak (dle
nás pouze jednostranně) „výhodné“ produkty.
Mrzí nás, že se pan Hrůza nevyjádřil k podstatným věcem
z našeho článku, když už jako jiní dostal možnost reagovat
ve stejném čísle. Určitě nás všechny zajímalo něco jiného,
např. výše odměny za tuto obchodní transakci.
za HNHRM Toužim (e-mail: hnhrm@post.cz)
Petr Vlček, Jan Duspiva, Petr Ajšman,
Radek Svoboda, Jan Procházka
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Otevřené podílové fondy – realita
Nesouhlasíme s tvrzením radního Bc. Roberta Hrůzy,
že naše články jsou hanící a zpochybňující rozhodnutí
valné hromady městské společnosti, tedy rady města Toužim. Z veřejně dostupných informací k žádnému takovému rozhodnutí nikdy nedošlo. Dokonce nikde nemůžeme
dohledat výběrové řízení, kde se vybíralo ze stovky fondů.
Nemůžeme hodnotit fungování a hospodaření lesní společnosti, kdy byl vytvořen „podstatný“ zisk, protože z našeho pohledu nebyla řádně provedena inventura při předání
majetku od LS Teplá. Máme jisté pochybnosti o přebytku
dřeva, které patřilo LS Teplá. V době, kdy město potřebovalo každou korunu na rekonstrukci náměstí, se pan Hrůza jako radní a zároveň jako zástupce společnosti Franklin
Templeton rozhodl společně s panem Žákem (jednatel
Městských lesů), že uloží finanční kapitál na „horší“ časy.
Horší časy nastaly, alespoň podle nás, již v momentě, kdy
se stejní lidé rozhodli rekonstruovat náměstí. Peněžní prostředky uložené v tomto nástroji jsou podle článku pana
Hrůzy tak výhodné, že se ptáme, proč tam není uložen
celý roční rozpočet našeho města, když tyto finanční prostředky jsou k dispozici do 14 dnů na klasickém účtu města. Podle pohádkových čísel z jeho článku nám vychází, že
z vkladu 1,24 milionu se za 28 měsíců vydělalo 449.945,Kč, což vychází na 36 % čistého zisku! Pokud by tomu tak
bylo, tak by na celém světě nikdo nepracoval a každý by
pouze „fondoval“ a pan Hrůza by si zcela jistě zasloužil postavit sochu v nadživotní velikosti hned vedle Jiřího z Poděbrad. Není potřeba ekonomického vzdělání, aby každý
z vás poznal, že tady je něco špatně… Podíl fondu č. 1 byl
podle článku nakoupen za 28,09 USD a nyní má hodnotu 29,54 USD. Podíl fondu č. 2 byl podle článku nakoupen

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…
Dle našeho volebního programu jsme slíbili, že vyvoláme
veřejnou diskuzi o Městské policii – ponechat, či zrušit.
Musíme si uvědomit, že činnost Městské policie (MP) nás
ročně stojí bezmála 1 milion korun! Víme, že bezpečnost
všech občanů města a přilehlých obcí je velmi důležitá.
Přesto bohužel musíme říci, že strážníci MP našeho města nejsou schopni dostatečně tuto funkčnost pro měsPokračování na str. 4
to a jeho přilehlé obce zajistit, a to
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A zase jedna perlička

z důvodů počtu strážníků, ale také
nedostatečné vybavenosti k výkonu profesionální práce.
Uvědomme si, že na zajištění funkčnosti a pokrytí celé
spádové oblasti bychom potřebovali daleko větší rozpočet pro MP, a na to samozřejmě město peníze nemá!
Městskou policií bylo vybráno na pokutách v roce 2013
celých 6.600,-Kč. V roce 2014 to bylo o něco málo více,
a to 9.300,- Kč. Každý z nás si jistě udělá obrázek o ekonomice naší MP a necháme na každém z vás, jak ohodnotíte její důležitost. V tomto případě musíme upozornit
na to, že stejný komfort služeb MP by měly mít samozřejmě i všechny spádové obce našeho města. Je tomu tak?
Vždyť součástí rozpočtu města jsou i peníze obyvatel
právě zmíněných spádových obcí. Těžko budou strážníci
MP dojíždět do těchto obcí na kole. Copak na kole jezdí
ředitel TSM, či starosta našeho města například ke kontrolám stavu městského majetku, nebo k potřebám výkonu
své funkce? Všichni víme, jak velkým problémem je např.
parkování v našem městě a průjezdnost některých ulic.
Proč město trestá nás občany tím, že sníží kapacitu parkování (náměstí, Zámecká) a zajistí vybírání pokut, které
městu navíc nic nepřinesou, pouze občanům uberou, místo toho, aby nejdříve vybudovalo dostatek parkovacích
míst po celém městě a přilehlých obcích a dále zajistilo
průjezdnost jednotlivých ulic, např. jednosměrným provozem s podélným stáním. Pokud by toto všechno bylo
zajištěno před zřízením MP, ušetřili bychom zmíněný
1 milion korun ročně, jako tomu bylo před rokem 2012,
kdy jsme žádnou MP neměli a vše dostatečně zvládala
policie státní, která slouží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
a 365 dní v roce. Nejsme spokojeni s vysvětlením starosty
města o zřízení MP, kdy tvrdí, že kvůli možnosti mít kamerový systém je nutné mít i MP. Podle našeho názoru se jedná o nedostatečný argument. Kterými městy se vedení našeho města inspirovalo ke zřízení MP? Mají snad MP obce
Teplá či Žlutice? Jsme přesvědčeni, že jediným rozumným
a ekonomicky potřebným krokem je zrušení Městské policie. Ušetřené peníze může naše město použít vhodněji
do potřebných investic v samotném městě a spádových
obcích. Pro příklad uvádíme vybudování pěší a cyklo stezky
Toužim – hřbitov – Kosmová.
Žádáme tímto spoluobčany, aby se vyjádřili k dalšímu setrvání MP a svým názorem pomohli k diskuzi o zrušení,
či k zachování MP v našem městě. Váš názor je pro nás
velmi důležitý a potřebný k naší práci pro město. Pište
prosím na e-mail hnhrm@post.cz. Děkujeme!
za HNHRM Toužim (e-mail: hnhrm@post.cz)
Petr Vlček, Jan Duspiva, Petr Ajšman,
Radek Svoboda, Jan Procházka
Pokračování ze str. 3
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Usnesení č. 9/9/2015: Rada schvaluje zadat montáž celoplošného automatického zavlažování trávníku
na náměstí firmě ACER – Jan Brunclík, Dalovice a schvaluje provedení zemních prací p.o. TSM Toužim. Hlasování: 5/0/0.
No, nebylo by na tomto usnesení vůbec nic divného,
kdyby tato akce byla součástí projektové dokumentace pro samotnou revitalizaci náměstí před dvěma lety.
Proč teď, když už je i travička zelená a náměstí se již vrátilo do života našeho města bez jakýchkoliv stavebních
prací, musíme opět vymyslet něco, co naruší klid a pohodu. To pan projektant v prvotním projektu zapomněl,
nebo chtěl zapomenout, aby měl jistý přísun finančních
prostředků a nám tu a tam prodražoval již tak předraženou revitalizaci náměstí? Ale určitě jako dalším projektem bude vybudování „ohniště“ místa, kde by mohli
kteříkoliv dobrovolníci třeba přenocovat a uhlídat naší
slavnostně postavenou máj až do druhého dne a nemarnit tak časem hasičů a všech lidí, co jsou přítomni
při přípravách, a nakonec i všech diváků… Nechceme
opět psát o fotbalovém hřišti, ale v tomto případě by
rozhodně vhodnější bylo, kdyby se Rada města už jednou usnesla na rozumnějším projektu, a to automatickém zavlažování fotbalového hřiště a třeba i s vlastním
vodním zdrojem (vrtem). Travnatá plocha fotbalového
hřiště zatěžovaná pravidelným provozem, by si to zasloužila určitě více… Ta malá travnatá plocha na náměstí se může zalévat „téměř“ konvičkou, nebo vůbec,
tak jako tomu doposud bylo a nikomu vodotrysk nechyběl… Doufáme, že při výkopových pracích na náměstí
všichni uvidíme v akci náš nový starý kolový nakladač
Caterpillar, ale zároveň si budeme moc přát, aby zase
rychle zmizel, jelikož každou započatou motohodinou
nás bude oslňovat za 2.500 kaček plus mzdu řidiče.
Opravdu jen stěží uvěřit tomu, že pan starosta, z minulosti velmi zkušený vedoucí zaměstnanec místního stavebního úřadu, by neprosadil závlahu zmíněné travnaté
plochy při původním projektu a prvotního zhotovení,
nebo alespoň neudělal přípravu pro případnou budoucí instalaci. Vždyť známe několik nově vybudovaných
náměstí v různých městech, kde nedílnou součástí jsou
okrasné tzv. zelené pásy a okrasné dřeviny, které jsou
automaticky zavlažovány, jen s tím, že se jedná většinou o lázeňská města, nebo o místa, kde není vhodný
přístup pro zavlažovací vozy, nebo jinou zavlažovací
techniku. Navíc u nás jde pouze o nenáročný trávník.
V našem případě můžeme vytáhnout hadici z Infocentra a kropit pažit celý den. Necháme
Pokračování na str. 5
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Úpadek Toužimských novin?

se překvapit, kolik nás opět bude
tato komedie stát peněz. Poslední zajímavostí je to, že
taková věc nemusela projít zastupitelstvem.
za HNHRM Toužim (e-mail: hnhrm@post.cz)
Petr Vlček, Jan Duspiva, Petr Ajšman,
Radek Svoboda, Jan Procházka
Pokračování ze str. 4

Rubrika

V poslední době se mluví o jakémsi úpadku našeho obecního zpravodaje, Toužimských novin. Zejména
po uveřejnění několika posledních článků toužimské
radniční opozice. I když byly tyto články poměrně ostré a možná i kontroverzní, nemyslím si, že je to úplně
špatně. O tom, že je něco shnilého ve státě dánském, si
cvrlikají i vrabci na střeše, takže pro mnohé šokující informace mě až tak nepřekvapily. To do obecního zpravodaje
patří více než reklamy. Vždyť jde o informovanost občanů o dění v samosprávě, o veřejných věcech, které však
často naši politici záměrně tají. Proč asi? Otázka informovanosti o dění „na radnici“ je dlouhodobým problémem
Toužimských novin, ovšem je nutno dodat, že ne problémem redakční rady či zpracovatelů. Za informování veřejnosti o dění na radnici ze zákona zodpovídá starosta
města. Když už tedy mlčí starosta, proč mlčí i ostatní zastupitelé? Informace, které jdou "z radnice" do Toužimských novin, jsou velmi strohé, často neaktuální a do jisté
míry „přefiltrované“. O skutečně důležitých věcech radnice často mlčí, třeba o proběhlém řízení ve věci výstavby
velkokapacitní drůbežárny v těsné blízkosti sídliště a rodinných domků. Nakládání s veřejnými prostředky je také
tabu, zejména pokud jde o odměny funkcionářům. Jako
občan chci v Toužimských novinách čerstvé a zásadní informace o tom, co radnice připravuje a řeší, abych mohl
včas reagovat a být aktivním občanem. Také mě samozřejmě zajímá další dění ve městě, z oblasti kultury, sportu či spolků. Prostě mi chybí opravdu pestré, vyvážené
a aktuální zpravodajství z celého města. Rozumím tomu,
že některé informace jsou některým politikům a jejich
kamarádům nepříjemné, ale to neznamená, že kvůli nim
musíme Toužimské noviny zlikvidovat. Spíše by se měli
všichni zodpovědní zamyslet a přemýšlet, jak je zlepšit.
Kvalitní informace zamezí zbytečným spekulacím, dohadům, podezřením a fámám a povedou k opravdu věcné
a konstruktivní kritice, která je solí demokracie.
Jiří Schierl, Toužim

DOŠLO DO REDAKCE
Bude v Toužimi nová naučná stezka?

S dalším zajímavým nápadem pro Toužim přišel tým
odborníků z Fondu dalšího vzdělávání, který navrhuje
vybudování velmi zajímavé naučné stezky okolím města, která by představila přírodní i historické zajímavosti.
11. a 12. června je naplánovaný terénní průzkum budoucí trasy, do projektu se může zapojit i širší veřejnost.
Předpokládá se i veřejná prezentace výsledků pracovní
skupiny. Bližší informace budou zveřejněny v toužimském infocentru.

70. let od konce II. světové války v Toužimi
Na začátku května jsme si tradičně připomínali výročí ukončení druhé světové války a osvobození naší
země od nacismu. Jedinou letošní akcí k tomuto výročí v Toužimi byl průjezd kolony amerických vojenských historických vozidel Prachomety Convoy 2015,
nadšenci vojenské historie dokonce připravili ukázku
„boje o kašnu“, tedy přestřelku mezi americkými a německými vojáky a domobranci. O akci bohužel nikdo
nevěděl, a tak na náměstí dorazilo po střelbě jen několik desítek lidí, kteří si mohli prohlédnout už jen vojenskou techniku. Nadšence již tradičně nikdo oficiálně
za město nepřivítal a ani jim nepoděkoval. V kontextu
70. výročí je to opravdu ostuda!
Jiří Schierl, Toužim

Osvobození 2015 v Toužimi? Ostuda!
Většina obcí přistoupila k letošnímu 70. výročí s patřičnou péčí, Toužim ovšem mezi ně rozhodně nepatřila. Žádná oficiální akce se zde nekonala,
a nebýt „zatajené“ aktivity nadšenců organizujících
Prachomety Convoy 2015, neproběhlo by zde vůbec
nic. Zřejmě se informace o konání této akce na toužimské radnici nějak ztratila? Za to, jak se toužimská radnice postavila k tak významnému výročí, se jako občan
Toužimi opravdu stydím.
Jiří Schierl, Toužim

Vzpomínka
Chtěla bych touto cestou zavzpomínat na člověka, kterého jsem
potkala ve svém životě a strávila
s ním několik pracovních let.
Tímto člověkem byla paní Vlasta Pírová, která spoustu let pracovala jako
pečovatelka v Pečovatelské službě
Toužim. Bohužel, dnes už o ní budeme mluvit vždy jen v čase minulém.
5
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- v pracovní době správního orgánu… 500 Kč
- v mimopracovní době v pracovních dnech… 1 000 Kč
- ve dnech pracovního volna a klidu… 2 000 Kč

Pokračování ze str. 5

„Jak tiše žila, tak tiše odešla. Skromná ve svém
životě, velká ve své lásce a dobrotě.“

Poplatek je vybírán po ukončení místního šetření či ohledání na místě hotově na MěÚ Toužim, bez ohledu na výsledek rozhodnutí městského úřadu.
Pokud není místní šetření či ohledání na místě nařízeno,
poplatek se nevybírá.
Klára Michalová, MěÚ Toužim, OŽP

Tyto verše vyjadřují osobnost paní Vlasty. V práci byla
vždy obětavá, svědomitá, vstřícná a ochotná. Měla velké
pochopení pro své klienty, dokázala jim naslouchat a trpělivě pomáhat. Nikdy jsem z jejích úst neslyšela slůvko
NE. Pracovní den pro ni nekončil koncem pracovní doby,
byla ochotna pomoci našim klientům ve svém vlastním
volnu, nad rámec svých pracovních povinností.
Chtěla bych Vám, paní Vlasto, poděkovat za roky strávené s Vámi, za Vaši moudrost a rady. Za lásku a úsměvy,
které jste rozdávala. Děkuji…
Někteří lidé projdou naším životem bez povšimnutí, někteří zůstanou v našich srdcích a s úctou na ně vzpomínáme. Nikdy nezapomenu na to, jak jste mi pomáhala
a předávala své zkušenosti a moudra.

Stavební akce města Toužim v roce 2015
V letošním roce město Toužim naplánovalo několik akcí,
které vám chci více přiblížit.
Jednak bude dále probíhat několik „etapových“ akcí, jedná
se o opravu střechy ZŠ Toužim, rozšíření hřbitova v Kosmové a dokončení akce posílení parkovací kapacity Sídliště,
Plzeňská.
V areálu ZŠ Toužim bude opravena střecha pavilonu A (II.
stupeň) ve stejném duchu jako pavilon B (I. stupeň). Akce
rozšíření hřbitova spočívá v letošním roce ve vybudování
nových urnových míst, výstavbu kolumbária, nové veřejné osvětlení, parkové a sadové úpravy. Vše bude probíhat
v levé části hřbitova v místě vykácených stromů. V příštím
roce by proběhlo dokončení akce výstavbou obřadní kaple
a rozptylové loučky. Z výstavby posílení parkovací kapacity
dojde k rozšíření stávajícího parkoviště u bytových domů
č.p. 452, 453 a č.p. 417, 418.
Z dalších plánovaných akcí stojí za zmínku oprava
chodníku v obci Třebouň (pravá strana od vjezdu do obce
ke křižovatce na Bezděkov), pokračování v opravě střechy
Horního zámku (celé západní křídlo a část východního
křídla objektu), oprava omítky a výměna oken části západní
strany Zámeckého pivovaru, oprava opěrné zdi v ulici Pod
Brankou, rozšíření veřejného osvětlení ve třech lokalitách
v Toužimi, u vlakového nádraží, za č.p. 377, 378 a na konci
Školní ulice. Tuto akci provede TSM Toužim, která na to již
má potřebné strojové vybavení, čímž městu Toužim ušetří
finanční prostředky.
Největší a nejrozsáhlejší letošní plánovanou akcí, v případě
získání dotace z operačního programu ROP severozápad,
bude rekonstrukce vozovek a chodníků ve čtyřech lokalitách v Toužimi. Informace k této akci byly v TN 4 a 5/2015.
Z plánovaných akcí v roce 2015 již proběhla oprava dlažeb
a omítek v budově Městského úřadu Toužim. Právě probíhá
budování polyuretanových dopadových ploch k některým
herním prvkům na dětském hřišti u bytového domu č.p.
452, 453 v Toužimi.
Jiří Kokeš, stavební technik města Toužim

… Hledejte mě v lidech, které jsem znala a milovala.
Pokud nedokážete žít beze mě, pak mě nechte žít
ve vašich očích, myslích a činech laskavosti.
Milujte mě tím, že se vaše srdce budou dotýkat.
Láska neumírá, to jen lidé. A tak, když ze mě zbývá
už jen láska… rozdejte mě…
Děkuji všem, kteří se mnou zavzpomínali na člověka,
po kterém v naší mysli a srdci zůstanou jen krásné vzpomínky.
Šimková Soňa

Rubrika

ZPRÁVY Z MĚSTA

Upozornění občanům ve věci povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les
Dle správního řádu je orgán státní správy k tomu, aby
si opatřil dostatečné podklady pro vydání rozhodnutí,
oprávněn nařídit ústní jednání spojené s místním šetřením či ohledáním na místě.
Za místní šetření či ohledání na místě je stanoven správní
poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, vybíraný správními orgány ČR dle
sazebníku správních poplatků (položka 20), který je přílohou výše uvedeného zákona.
Za místní šetření či ohledání na místě, pokud je nařízeno
dle zvláštních předpisů nebo se koná z podnětu účastníků řízení, je účtováno za každou započatou hodinu:
Toužimské noviny | červen 2015
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^ƚĂǀĞďŶşƐĞǌſŶĂϮϬϭϱ͙
^ƚĂǀĞďŶşƐĞǌſŶĂϮϬϭϱ͙

ƚƐĐ








ƚŽƵǎŝŵƐŬĠƐƚĂǀĞďŶşĐĞŶƚƌƵŵ
ƚŽƵǎŝŵƐŬĠƐƚĂǀĞďŶşĐĞŶƚƌƵŵ




••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

ƉƌŽĚĞũƐƚĂǀĞďŶşŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵ 
ƉƌŽĚĞũƐƚĂǀĞďŶşŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵ
ĚŽƉƌĂǀĂŵĂƚĞƌŝĄůƵ
ĚŽƉƌĂǀĂŵĂƚĞƌŝĄůƵ
ƉƌŽĚĞũƐƚĂǀĞďŶşĐŚĞŵŝĞ
ƉƌŽĚĞũƐƚĂǀĞďŶşĐŚĞŵŝĞ
ŵĂůşƎƐŬǉƉƌŽŐƌĂŵ
ŵĂůşƎƐŬǉƉƌŽŐƌĂŵ
ĞůĞŬƚƌŽŝŶƐƚĂůĂēŶşŵĂƚĞƌŝĄů
ĞůĞŬƚƌŽŝŶƐƚĂůĂēŶşŵĂƚĞƌŝĄů
ƉƌŽĚĞũƉƌŽĨŝĞůĞŬƚƌŽŶĄƎĂĚşK^,
ƉƌŽĚĞũƉƌŽĨŝĞůĞŬƚƌŽŶĄƎĂĚşK^,
ƉƌŽĚĞũŶĄƎĂĚşƉƌŽƎĞŵĞƐůŶşŬǇ 
ƉƌŽĚĞũŶĄƎĂĚşƉƌŽƎĞŵĞƐůŶşŬǇ
ƐƚĂǀĞďŶşƉƌĄĐĞ
ƐƚĂǀĞďŶşƉƌĄĐĞ
ŝŶƐƚĂůĂƚĠƌƐŬĠƉƌĄĐĞ
ŝŶƐƚĂůĂƚĠƌƐŬĠƉƌĄĐĞ
ƉƌŽũĞŬēŶşēŝŶŶŽƐƚ
ƉƌŽũĞŬēŶşēŝŶŶŽƐƚ
ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş
ƉŽƌĂĚĞŶƐƚǀş








ŬĐĞ͗ZŽǌǀŽǌŵĂƚĞƌŝĄůƵƉŽdŽƵǎŝŵŝĚŽϭƚǌĚĂƌŵĂ͘
ŬĐĞ͗ZŽǌǀŽǌŵĂƚĞƌŝĄůƵƉŽdŽƵǎŝŵŝĚŽϭƚǌĚĂƌŵĂ͘
dŽǀƓĞsĄŵŶĂďşǌşŵĞŶĂĂĚƌĞƐĞ<ĂƌůŽǀĂƌƐŬĄϮϴǀdŽƵǎŝŵŝ;ƉŽĚďĞŶǌŝŶŽƵͿ
dŽǀƓĞsĄŵŶĂďşǌşŵĞŶĂĂĚƌĞƐĞ<ĂƌůŽǀĂƌƐŬĄϮϴǀdŽƵǎŝŵŝ;ƉŽĚďĞŶǌŝŶŽƵͿ
ǀƉƌĂĐŽǀŶşĚŶǇŽĚϳ͗ϬϬĚŽϭϳ͗ϬϬĂǀƐŽďŽƚƵŽĚϵ͗ϬϬĚŽϭϮ͗ϬϬ͘
ǀƉƌĂĐŽǀŶşĚŶǇŽĚϳ͗ϬϬĚŽϭϳ͗ϬϬĂǀƐŽďŽƚƵŽĚϵ͗ϬϬĚŽϭϮ͗ϬϬ͘
WŽƚĞůĞĨŽŶŝĐŬĠĚŽŵůƵǀĢũĞŵŽǎŶǉŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƉƌŽĚĞũ͘
WŽƚĞůĞĨŽŶŝĐŬĠĚŽŵůƵǀĢũĞŵŽǎŶǉŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƉƌŽĚĞũ͘


<ŽŶƚĂŬƚ͗sĄĐůĂǀůĂǎĞŬϲϬϮϭϵϯϳϱϱ
<ŽŶƚĂŬƚ͗sĄĐůĂǀůĂǎĞŬϲϬϮϭϵϯϳϱϱ
ǁǁǁ͘ƚͲƐͲĐ͘Đǌ
ǁǁǁ͘ƚͲƐͲĐ͘Đǌ
ƚƐĐΛƚͲƐͲĐ͘Đǌ
ƚƐĐΛƚͲƐͲĐ͘Đǌ


>ŝĚĠ͕^dsdƐĞƵŶĄƐ͙
ƐĞƵŶĄƐ͙
>ŝĚĠ͕^dsd
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Rubrika

VEZMĚTE
VEZMĚTE
VEZMĚTE
VEZMĚTE
VEZMĚTE
TO
TO
TO
TOTO
ZZZZ GRUNTU
Z
GRUNTU
GRUNTU
GRUNTU
GRUNTU
SS
SS WÜSTENROT
S
WÜSTENROT
WÜSTENROT
WÜSTENROT
WÜSTENROT
PŮJČKOU
PŮJČKOU
PŮJČKOU
PŮJČKOU
PŮJČKOU
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
BYDLENÍ!
BYDLENÍ!
BYDLENÍ!
BYDLENÍ!
BYDLENÍ!
ZÍSKEJTE
ZÍSKEJTE
ZÍSKEJTE
ZÍSKEJTE
ZÍSKEJTE
AŽ
AŽ
AŽ
AŽ500
AŽ
500
500
500
500
000
000
000
000
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Pila starý mlýn Potín s.r.o.

Stavební řezivo, střechy, krovy, pergoly, fošny, hranoly, prkna a latě. Palivové a krbové štípané dřevo, délka
dle přání.

Dřevařské výrobky
Otevřeno v týdnu i soboty .
Pilařství

Www.pilamlyn.cz

Tel: 775133747, email: pilamlyn@gmail.com

Rubrika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM

Gratulujeme všem výhercům, našim sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a sponzorům
za krásné ceny a dárky (KÚ Karlovarského kraje, Hollandia Karlovy Vary, s.r.o., Marbes Consulting s.r.o.,
ČEZ, a.s., Varnea, a.s.).

Sportovní a společenské události
v ZŠ a MŠ Toužim
Naše škola organizuje pro děti, žáky i rodiče během celého školního roku mnoho aktivit. Chtěli bychom se pochlubit těmi nejzajímavějšími za poslední tři měsíce.
Na jaře jsme uspořádali pro chlapce z celého Karlovarského kraje tradiční soutěž FLORBAL 2015, které se
zúčastnilo sedm družstev. Putovní pohár a hodnotné
ceny vybojovala karlovarská ZŠ. Naši kluci se umístili
na krásném 2. místě.

Děti a žáci se účastní i soutěží organizovaných
jinými školami:
Umíme to s počítačem (žáci 7. – 9. ročníků prokazují
své znalosti a vědomosti na PC), LETNÍ SPORTOVNÍ
HRY v Mariánských Lázních (pro postižené žáky jsou
upravené atletické disciplíny – běh, skok daleký, hod
na cíl, jízda na koloběžce), Olympiáda v Bezvěrově
(zápolení dětí ve třech atletických disciplínách: hod, skok
daleký, běh).
Pro děti v MŠ i pro žáky ZŠ připravujeme učivo
v zajímavých projektech:
Čarodějnice (výroba čarodějnic, rozdělávání, údržba
a uhašení ohníčku), Ajax (jízda zručnosti, znalost dopravních značek), Jsem dobrý chodec, cyklista (plnění
úkolů dopravní výchovy), Ochrana životního prostředí
(spojeno s exkurzí do firmy John Deere), Jak správně
hospodařit s penězi, finanční gramotnost (žáci se učí
znát hodnotu peněz a hospodařit s nimi).

Letos jsme poprvé zorganizovali netradiční soutěž
SILOVÝ ČTYŘBOJ, na který přijelo 22 soutěžících ze šesti
škol Karlovarského kraje. Silový čtyřboj se skládá z těchto
disciplín: šplh na laně bez přírazu, trojskok z místa, shyby
a leh-sedy. Pohár pro nejsilnější školu Karlovarského kraje si převzala ZŠP a ZŠS OSTROV.

Na tom našem dvoře (výlet na domácí farmu v Nežichově), Chodíme bezpečně (návštěva policejní stanice),
Jmenuji se strom (návštěva botanické zahrady v Bečově),
Indiánské léto (výlet do přírody), Mamince (vystoupení
pro rodiče a veřejnost spojené s tvůrčí jarní dílnou).
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výchova. Díky ní u dětí podporujeme vztah, péči a respekt
k přírodě. Velmi častými aktivitami jsou vycházky a činnosti
v blízké přírodě.
V průběhu roku využíváme projektové vyučování a tématické projekty. V letošním roce jsme se věnovali dopravní
gramotnosti a bezpečnosti v projektu „Chodíme bezpečně“.
Součástí tohoto tématického bloku byla pro děti atraktivní
a dobrodružná exkurze na policejní služebnu. V týdenním
projektu „ Jmenuji se strom“ jsme se prostřednictvím návštěvy Bečovské botanické zahrady přiblížili hravou a aktivní formou životu stromů. Bezprostřední kontakt s živoucími tvory
a jedinečné zážitky nám přinesl projekt „ Na venkově“ při návštěvě vesnické farmy v Nežichově. Konec školního roku je
ve znamení výletu s projektem „Indiánské léto“ a sportovní
zápolení na olympiádě v Bezvěrově. A jako každý rok se rozloučíme s předškoláky, kde je čeká pasování na školáky a přenocování ve školce. Zdaleka to není vše, čím je náš školní rok
naplněn. Pravidelně navštěvujeme divadelní a kulturní akce,
spolupracujeme s MŠ Sluníčko, Infocentrem Toužim, Základní školou Toužim a dalšími organizacemi ve městě. Nezapomínáme ani na spolupráci s rodiči, zveme je na příležitostná
vystoupení a tvůrčí dílny.
Zaujali jsme Vás??? Více o nás a naší práci se dozvíte na nových webových stránkách: www.zsamstouzim.cz
Srdečně Vás všechny zveme na Den otevřených dveří dne
9. 6. 2015 od 9:00 do 10:30 do MŠ Domeček, Sídliště 429,
Toužim.
Učitelky MŠ Domeček

A co nás ještě čeká do konce školního roku?
Krajské soutěže v Karlových Varech – DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
MLADÝCH CYKLISTŮ, MALÁ KOPANÁ, VYBÍJENÁ. Školní
výlet do Ostrova (se zaměřením na historii a ekologii),
rekreační plavání v Mariánských Lázních, výlet předškoláků do Plzně (spojen s projektem Chodíme bezpečně).
Rozloučení s předškoláky a rozloučení s deváťáky.
Zaujali jsme vás? Pokud ANO, navštivte naše nové
webové stránky: www.zsamstouzim.cz, nebo se přijďte osobně podívat 9. června 2015 na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ.

Život dětí v MŠ Domeček
Historie MŠ Domeček při ZŠ a MŠ Toužim se začala psát
v roce 1995, kdy byl zkušebně otevřen přípravný ročník pro
děti s odkladem školní docházky. O rok později byla otevřena jedna třída MŠ, v roce 1998 se rozrostla o další třídu pro
děti s více vadami. Byly umístěny v Domě dětí v Kostelní ulici.
Nyní se školka nachází uprostřed sídliště v prostorách bývalé
ordinace dětské lékařky a rehabilitace. V současné době má
2 třídy - jednu třídu speciální pro děti se zdravotním postižením a třídu běžnou s heterogenní skupinou dětí.
Posláním speciální třídy je integrace dětí se zdravotním postižením do běžného života, rozvíjení samostatnosti, rozumových schopností a posilování sebevědomí.
V běžné třídě se zaměřujeme především na rozvoj komunikačních dovedností a logopedickou prevenci. Další možností je skupinová výuka angličtiny metodou Wattsenglish.
Nové prostory herny a keramické dílny nám umožňují rozvíjet děti pohybem a tvůrčím způsobem.
Novým výukovým pomocníkem, který děti baví a zároveň
učí, je Magic box – interaktivní projektor, díky němuž se děti
zábavnou formou seznámí s moderními technologiemi. Jako
mávnutím kouzelného proutku dovede proměnit podlahu
školky ve strhující interaktivní svět pro malé předškoláky.
Součástí našeho vzdělávacího programu je environmentální
Toužimské noviny | červen 2015
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VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
DEN OTEVŘENÝCH
DVĚŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

9. června 2015
9. června 2015

od 9:00 do 10:30 v MŠ Domeček
od 8:00 do 11:40 v ZŠ, ZŠP, ZŠS
od 9:00 do 10:30 v MŠ Domeček
od 8:00 do 11:40 v ZŠ, ZŠP, ZŠS
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Poděkování rodičů postižených dětí

S mistrem odborného výcviku p. Petrem Švecem a učitelkou odborných předmětů Bc. Simonou Málkovou
se v brzkých ranních hodinách všichni vydali s odhodláním uspět, zúročit nabyté vědomosti a úspěšně reprezentovat naši školu. Janu čekal velký poznávací test
surovin a koření, vědomostní test, výpočty kalkulace,
normování pokrmů a test z hygienického minima. Kristýna měla za úkol v časovém limitu 240 minut uvařit
5 porcí plněného vepřového závitku dušeného na smetaně a špekové knedlíky.
Naše žákyně si vedly skvěle! Svými znalostmi a dovednostmi dokázaly porazit i soutěžící ze středních hotelových škol a celkově se umístily na prvním místě.
Na stupně vítězů se vedle nich postavili celkově druzí
soutěžící ze Střední školy Bor a na třetím místě zástupci Hotelové školy z Mariánských Lázní. SOU Toužim tak
díky nim stojí opět na nejvyšším stupínku v moderní
gastronomii.

Jsme rodiče postižených dětí, které navštěvují speciální třídu v ZŠ a MŠ Toužím. Škola pro nás není jen
místo, kam naše děti docházejí kvůli vzdělávání, ale má
mnohem hlubší význam - děti vyrůstají v kolektivu mezi
svými vrstevníky. Nebýt vstřícnosti a obětavosti paní ředitelky Frankové, která zřídila pro postižené děti speciální třídu, museli bychom řešit vzdělávání našich dětí
individuální domácí výukou, neboť dojíždění do nejbližší speciální školy do Karlových Varů by pro nás bylo
jak finančně, tak i časově náročné. Moc dobře víme,
kolik práce a starostí se zřízením třídy paní ředitelka
měla, a moc dobře víme, kolik času strávila obcházením
a oslovováním sponzorů, aby mohla za získané peníze
vybavit učebnu kompenzačními pomůckami a zakoupit
schodišťovou plošinu, která dělá školu bezbariérovou.
Dnes mají naše děti v ZŠ a MŠ Toužím skvělé zázemí,
kde mají prostor a klid na výuku a jsou tu šťastné a spokojené. Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní ředitelce, ale i učitelkám a asistentkám pedagoga, které
se o naše děti tak dobře starají.

SPORT

Rubrika

Přijeli, bojovali, zvítězili!!!

Rubrika

A ptáte se kdo? No přece naši malí urputníčci, ti
nejmenší, kteří hájí barvy SK Toužim.
Naše mladší přípravka se zúčastnila v pátek dne 8. 5. 2015
fotbalového turnaje v Ostrově. Do turnaje se přihlásilo
6 mužstev, hrál každý s každým 1x15 minut. Naším soupeřem
byli: FK Ostrov, Loko Karlovy Vary, FK Baník Sokolov, FK ČL Neštěmice a FC Chomutov. Zdají se vám soupeři s hvězdnými
názvy silní, neporazitelní? No neklame vás zrak, i my jsme
měli trošičku respekt. Ale řekli jsme si: „Nestahujme kalhoty,
když brod je ještě daleko“, a šli do boje.
A teď už k samotným zápasům a jejich výsledkům. Jako první
se nám do cesty postavil FK Baník Sokolov. Ani se nestačili
rozkoukat a už tam měli sedm kousPokračování na str. 10

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Borská vařečka – Vítězství SOU Toužim!!!

Ve středu 20. května se SOU Toužim zúčastnilo odborné gastronomické soutěže v Boru u Tachova. Šest
středních škol vyslalo své zástupce do boje o medaile. Dvoučlenná družstva se utkala nejen po teoretické
stránce, ale i praktické.
SOU Toužim reprezentovaly tentokrát Jana Kublová
a Kristýna Vlčková, žákyně 2. ročníku obor kuchař-číšník.
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ků. A naše branka? Neskončil v ní žádný gól a my slavili vítězství 7:0. Konec oslav a soustředit se
na další zápas s Loko Karlovy Vary. No, branek padlo méně,
ale vítězství 3:0 nám stačí. A už se těšíme na domácí tým FK
Ostrov, který skončil našim těsným vítězstvím 3:2. Čekala nás
delší pauzička a pekelné soustředění. A kdopak bude našim
předposledním soupeřem, FC Chomutov. Jaký bude soupeř, přijel z daleka, jakou má taktiku? Kdepak, na nás neměli
a výhra 2:0 mluví za vše. Před námi je poslední zápas, hlavně
neusnout na vavřínech, nepodcenit soupeře z FK ČL Neštěmice. A další výhra 3:0. S hvizdem píšťalky je tu závěr dnešních bojů. Není o čem pochybovat, 1. místo s maximálním
možným počtem bodů 15 a celkovým skóre 18:2.
Je potřeba ještě představit toužimský výběr. V poli bojovali: Kolena Daneček, Kolena Tomášek, Mikula Matýsek, Vlček
Pája, Jirsa Domínek, Fritsch Samík, Tvrdík Tomášek a Staněk
Kubík. Do brány se hrdinsky postavil Korbelář Jindříšek.
Copak jim to naše trenérské duo Hejkal Jaroslav a Mikula
Jiří za výhru asi slíbilo? No neprozradili, je to asi „toužimská
vítězná taktika“ a ta se přece neprozrazuje.
Zapomněla jsem na něco? Zapomněla, vždyť vy neznáte

ty naše ostrostřelce, kteří si obuli zlaté střelky. Tak už je tu
máte: Pája Vlček vystřílel nádherných 10, Matýsek Mikula
přidal 5, Tomášek Tvrdík se trefil 2x a jeden krásný gól přihodil Tomášek Kolena. Nejlepším hráčem za SK Toužim byl
Tomášek Kolena a nejlepším střelcem Pája Vlček.
Krásné počasí, úžasná fotbalová atmosféra, zasloužené
první místo, žádné zranění, co víc si přát.
Tak kluci, děkujeme a jen tak dál...
Šimková Soňa

Pokračování ze str. 9

MYSLIVECKÉ ZDRUŽENÍ BAŽANTNICE

Rubrika

První setkání dětí a myslivců
Dne 16.5.2015 proběhlo historicky první setkání
myslivců a dětí, první dětský
den pořádaný Mysliveckým
sdružením Bažantnice ve spolupráci s městem Toužim...
a bylo si co užít.
Výborné občerstvení, herní
disciplíny, střelba vzduchovkou, jízda na koni, hasičské
cvičení, výstavní exponáty,
myslivecká výuka, tento zábavný program přilákal více
než 100 dětí a rodičů, děti si
program pro ně určený užívaly
až do pozdních odpoledních
hodin. Všem zúčastněným
tímto děkujeme za návštěvu.
Poděkování patří též členům
Mysliveckého sdružení Bažantnice, městu Toužim
a Sboru dobrovolných hasičů Toužim, jejich snaha, celodenní píle a práce byla odměněna tím nejcennějším,
tj. úsměvem a radostí našich dětí.
Toužimské noviny | červen 2015

Za Městský úřad Toužim – K.Michalová
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INZERCE

Rubrika

Plzeň – Borská pole
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Kotlový gril Montana
na dřevěné uhlí,
grilovací plocha cca ∅ 46 cm,
smaltovaný povrch,
rozměry: 48 x 55 x 85 cm

1.150,Kotlový gril
Los Angeles
na dřevěné uhlí, grilovací plocha
cca ∅ 47 cm, víko smaltováno,
teploměr v poklopu,
rozměry: 59 x 53 x 91,5 cm

Zahradní nábytek Maja/ Neila
stůl Maja, 160 x 90 cm, konstrukce z hliníku odolného
proti korozi, povrchová úprava práškově lakováno, deska stolu polywood
stohovatelné křeslo Neila, ocelová konstrukce, výplet PE-ratan

3.390,-

5.490,895,-

Modulový rošt

Plynový gril Sydney
3 nerezové hořáky,
práškově lakovaný
povrch, hlavní
grilovací plocha:
60 x 45 cm, rozměr:
127 x 60 x 112 cm

6.990,-

Zahradní nábytek Jasmín
konstrukce z hliníku odolného proti korozi, práškově
lakováno v antracitové barvě, eukalyptové dřevo
s certifikátem FSC, roztahovací stůl 180 – 240 x 100 cm,
stohovatelná židle, polohovací křeslo

1 x stůl
6x židle
2x poloh. křeslo
9-dílný set
ušetříte

8.490,-/ ks
2.290,-/ ks
3.590,-/ ks
29.410,27.410,2.000,-

Plzeň – Borská pole, Stavební 1
(u ul. Folmavská) • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné
domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

15-06 Touzim 195x270 CMYK.indd 1

K nákupu
nad 500,- Kč získáte
s tímto kupónem
3 kg dřevěného uhlí

ZDARMA!
13

1 ks/ 1 osoba/
1 den
Platnost
kupónu
do 30. 6. 2015
Toužimské
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Začátek 15:00 hod.

AJETO (country)
JÁ JEŠTĚ NEVIM (pumel z kosmu)
ARTUR (rock)
MAWSON (rock)
GOLD BAND (taneční muzika)
zahrají:

a
překvapení

Sobota 20.6.2015 areál hřiště Toužim
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TOUŽIMSKÉ HUDEBNÍ
ODPOLEDNE

SK Toužim a Město Toužim
Vás společně zvou na kulturní akci
TIRÁŽ
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