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NOVINKY Z INFOCENTRA
Milé čtenářky, milí čtenáři,
V průběhu února jste měli možnost přijít se podívat
na nevšední výstavu zachycující život včely. Expozici
fotografií odstartovala poutavá přednáška s videoprezentací autora snímků a včelaře Pavla Černického. Následně
si přišlo do infocentra povídání o užitečném hmyzu
poslechnout zhruba dvě stě dětí z obou toužimských
základních škol.
Protože se výstava těší velkému zájmu, rozhodli jsme se ji
prodloužit o měsíc a 23. března zopakujeme přednášku
o včelách medonosných pro veřejnost, která bude
rozšířená o ochutnávku.
Březnový kulturní program v Toužimi bude poměrně bohatý. Můžete si přijít zatančit na Rybářský ples, který pořádá
18. března Místní organizace Českého rybářského svazu.
O týden později se opět v Sokolovně můžete pobavit při
vystoupení protagonistů oblíbeného zábavního televizního
pořadu Partička.
A protože už se nezadržitelně blíží jaro, těšit se můžete
také na první ze série Výletů za humna. 1. dubna vás
vyvezeme do Rezervace SOOS a do Geofyzikálního muzea
ve Skalné. Neboje, není to apríl. Rezervovat místa v autobusu si můžete již ted´.
-IC-
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KULTURNÍ PROGRAM - BŘEZEN 2017

INZERCE

Prodej slepiček

Výstava: Život včely – to je název interaktivní výstavy Pavla
Černického.

čt 2. 3. 9.30

Virtuální univerzita třetího věku

čt 2. 3. 15.00

Tvořeníčko – Ptáček z vlny

Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech
barvách z našeho chovu!

Infocentrum – Malý sál
Infocentrum - Malý sál

út 7. 3. 14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky
čt 9. 3. 15.00

Infocentrum – Malý sál

Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks .

Tvořeníčko – Něco dobrého na zub

Infocentrum – Malý sál

út 14. 3. 14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky
čt 16. 3. 9.30

Prodej: 6. dubna 2017

Infocentrum – Malý sál

Toužim – u vlak. nádraží - 16.15 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožekcena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.:601576270, 606550204, 728605840

Virtuální univerzita třetího věku

Infocentrum – Malý sál

čt 16. 3. 15.00 Tvořeníčko
Velikonoční dekorace na dveře

Infocentrum – Malý sál

So 18. 3. 20.00 Rybářský ples

Veselici s bohatou tombolou pořádá ČRS MO Toužim. K
tanci a poslechu zahraje duo Straka - Suchánek. Vstupenky
můžete zakoupit v prodejně Topení – voda – plyn u paní
Poláčkové.
Sokolovna

út 21. 3. 14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky

út 21. 3. 18.00

Infocentrum – Malý sál

Kruh žen – Šárka Ashoor

Dechová cvičení, tanec a vedená meditace. Vstupné 70 Kč.
Infocentrum – Malý sál

čt 23. 3. 15.00 Tvořeníčko – Kuřátko s překvapením

Infocentrum – Malý sál

čt 23. 3. 17.00 Filmová show Život včely

Přednáška a filmová projekce Pavla Černického s ochutnávkou. Vstupné 80 Kč.
Infocentrum

24.3. 20.00 Partička

OZNÁMENÍ

Vystoupení protagonistů populárního zábavného televizního pořadu.
Sokolovna

Finanční úřad
Karlovy Vary oznamuje,
že dne 20.3.2017 bude
v době 8-17 hod.
v zasedací místnosti
Městského úřadu
Toužim vybírat daňová
přiznání.

út 28. 3. 14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky

Infocentrum – Malý sál

út 28.3. 17.00
Taneční odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu bude hrát Pavel Bízek.

čt 30. 3. 9.30

Sokolovna

Virtuální univerzita třetího věku

Infocentrum – Malý sál

čt 30. 3. 15.00 Tvořeníčko – Dekorace na velikonoční stůl

so 1.4.

Infocentrum – Malý sál

8.30 Výlet za humna –
Skalná a SOOS

Při prvním jarním výletu navštívíme městečko Skalná,
jeho Geofyzikální muzeum, muzejní expozice na hradě
Vildštejn a přírodní rezervaci SOOS.
Nám. Jiřího z Poděbrad
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MĚSTO TOUŽIM
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA TOUŽIM

Stavební činnost města
Jelikož počasí nyní příliš nedovoluje venkovní stavební
činnosti, zabývá se město Toužim v zimních měsících
administrací různých dotací, zadáváním projektů,
vyřizováním umístění a povolení staveb apod.

První letošní jednání městského zastupitelstva
se koná
8. března od 17.00
v budově Městského úřadu.
Program zastupitelstva bude zveřejněn
na začátku března na webových stránkách
města a na úřední desce.

Z dotačních programů na památky město žádalo Ministerstvo kultury ČR o dotaci na Zámecký pivovar – oprava zdiva
a podlahy ve sklepení a o dotaci na Dolní zámek – oprava
střešních konstrukcí barokních přístaveb podia.
Dále město žádalo Karlovarský kraj o dotaci na dokončení
opravy fasády kostela Narození Panny Marie v Toužimi.
Další z žádostí na památkově chráněný objekt byla žádost
o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR na výměnu dožilé
šindelové střešní krytiny kaple Panny Marie Bolestné
v Třebouni. Mimo památek město Toužim požádalo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o dotaci
na rekonstrukci všech hřišt´ ve sportovním areálu
v Toužimi.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Příspěvky pro Toužimské spolky
Město Toužim podpoří v roce 2017 činnost sportovních
oddílů a zájmových sdružení částkou 144 tisíc korun.
SK Toužim – oddíl stolního tenisu
10 000,- Kč
TJ Sokol Toužim
35 000,- Kč
Jezdecký klub Toužim
10 000,- Kč
Tenis Club Toužim
8 000,- Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami
15 000,- Kč
Přátelé toužimské mládežnické dechovky
30 000,- Kč
SDH Toužim – Mezinárodní setkání mládeže 20 000,- Kč
SDH Toužim – Halová soutěž mladých hasičů 3 000,- Kč
SDH Toužim – Noční soutěž o erb města Toužim 3 000,- Kč
SDH Toužim – věcné vybavení pro činnost SDH 10 000,- Kč

Z projektů město Toužim zadalo zpracování projektové
dokumentace na výstavbu parkovišt´ v areálu Mateřské
školy v Toužimi a před Městským úřadem a dále zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci „anglického
dvorku“ v areálu ZŠ Toužim.
Nějaká stavební činnost v zimních měsících ve městě přece
jenom probíhala a sice sanace betonových konstrukcí části
bývalé kotelny v Základní škole v Toužimi.
Z rozpracovaných akcí z minulého roku by měla být letos
dokončena výstavba parkovacích ploch u bytových domů
v levé části Plzeňské ulice směrem k nádraží a oprava
kapličky na návsi v Komárově.
Mimo výše uvedených stavebních akcí města by měla
v letošním roce proběhnout oprava chodníku kolem autobusového nádraží směrem k PENNY, zrušení servisního
chodníku podél parkoviště u bytových domů č.p. 455 -459,
zateplení budovy zubního střediska a rekonstrukce
„anglického dvorku“ v areálu ZŠ. Město Toužim se bude
i finančně spolupodílet na výstavbě vodovodu ToužimKrásný hrad-Kojšovice. Další nerozpočtované akce
se mohou popř. zrealizovat na základě zapojení zůstatku
finančních prostředků z minulých let.
O dalším průběhu stavební činnosti ve městě Vás budeme
informovat i v příštích číslech Infolistů.
Jiří Kokeš
stavební technik města Toužim

Rada města projednávala také žádosti dvou organizací,
které požadují dotaci vyšší než 50 tisíc korun.
Tyto žádosti bude projednávat zastupitelstvo města
Toužim.
SK Toužim – oddíl kopané - požadavek: 115 000,- Kč
návrh rady města Toužim: 57 000,- Kč
Živý zámek Toužim - požadavek: 52 000,- Kč
návrh rady města Toužim: 25 000,- Kč

Změna ve složení zastupitelstva
Toužimské zastupitelstvo se rozhodla opustit Růžena
Darulová. Jejím náhradníkem je z kandidátní listiny Hnutí
nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst Marek
Daněk.

Upozornění pro majitele psů

Změna v parkování na Sídlišti

Městský úřad Toužim připomíná spoluobčanům, že místní
poplatek ze psů na rok 2017 je splatný 31. března 2017.
Poplatek ze psů nečiní-li více než 500 Kč ročně, je splatný
do 31. března běžného roku, činí-li více než 500 Kč ročně,
je splatný ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31. března
a 30. listopadu běžného roku.
V tomto termínu je též splatné nájemné z pozemků (např.
zahrádky, sekání trávy), a to do 31. března běžného roku.

Rada města rozhodla, že stání na levé straně parkoviště
v areálu na Sídlišti č. p. 424 bude vždy od pondělí do pátku
v době od 7.00 do 15.00 vyhrazeno pro návštěvníky
lékařských ordinací.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Projekt Ovoce do škol
– měníme stravovací návyky dětí

Lyžařský výcvik

Správná skladba jídelníčku dětí je velmi důležitá pro jejich
další rozvoj. Děti se už od malička učí stravovacím návykům
a důsledky špatného stravování v dětství se pak mohou
projevit i v dospělosti. Proto je nutné dbát už od malička
na jejich výživu nejen doma, ale i ve škole. Dítě by mělo
mít pravidelný příjem energie a současně i složení
jídelníčku bychom měli přizpůsobovat i věku dítěte s ohledem na jeho zdravotní stav a sportovní aktivitu - příjem
závisí i na výdeji. V dnešní době bohužel pohybových aktivit
dětí ubývá, děti stále častěji sedí u počítače a místo běhání
venku hrají počítačové hry.
Jak přesvědčit děti, aby se seznámily s tím, co pro ně může
být chutné a zároveň i zdravé?
Projekt Ovoce do škol už na naší škole běží několik let, žáci
dostávají zdarma různé druhy ovoce, sezonní zeleniny
a v poslední době se seznamují s ochutnávkovými koši
plného ovoce a zeleniny. Přesto se občas setkáme
s vyhozenými pomeranči nebo i jiným ovocem v odpadkových koších, které tam žáci vyhodí, aniž by ho ochutnali.
V rámci Pracovních činností jsme se společně se žáky 5.B
rozhodli vyzkoušet jak chutná čerstvě vylisovaná šťáva
z pomerančů, které jsme den předtím dostali do třídy.
Někteří žáci přiznali, že nejí pomeranče, ale džusy v krabici pijí.
Z 23 kusů pomerančů jsme vylisovali 2,5 l čerstvé , sladké
št´ávy, plné vitamínů a senzační chuti a vůně. V průběhu
ochutnávky si každý žák vypil svůj příděl št´ávy a poté dostal
2 dcl koupeného džusu. A co myslíte, že dětem více chutnalo? Stoprocentně jsme se všichni shodli na čerstvé ochutnávce z vylisovaných pomerančů a navíc bez konzervantů
a přidaných sladidel. Někteří žáci se shodli na tom, že dají
přednost čerstvému ovoci před kupovanými koncentráty.

Jak už bývá zvykem, tak i v tomto letošním roce
se uskutečnil lyžařský výcvik žáků Základní školy Toužim
pod vedením učitelů pana Princla, pana Hudece a paní
učitelky Princlové.
Lyžařský výcvik má na naší škole již dlouhou tradici
a každoročně se na něj těší spoustu žáků.
V tomto roce se opět uskutečnily dva termíny výcviku, jako
tomu bylo už loni, kvůli velkému zájmu žáků.
1. termín byl 15.1.-20.1., kdy se žáci se svými učiteli vydali
na týden do města Železné Rudy na Šumavě, kde
podstoupili lyžařský výcvik.

Všichni se během týdne naučili díky skvělým učebním
technikám učitelů lyžovat a ti, co už to uměli z předchozích
let, si své lyžařské schopnosti ještě vylepšili. Byli tam s námi
i odvážlivci, kteří jezdili na snowboardu.
Přestože byl tento rok pro nás sněhově velmi příznivý,
bohužel se v půlce týdne rozbila lanovka, a tak si žáci
zkusili, jak to chodí i na jiných sjezdovkách.
Během týdne jsme také navštívili centrum města a byli
jsme si zahrát i na bowlingové dráze, kde si všichni
odpoledne moc užili.
2. termín se konal 22.2.-27.2. a žáci se s učiteli opět vydali
na krásnou Šumavu, učit se lyžařskému umění.
Týden probíhal stejně jako předchozí. Svah byl opět plný
nadšených lyžařů, at´ už začátečníků nebo těch
zkušenějších. Znovu během týdne proběhla prohlídka
města i návštěva bowlingu.
Všichni se vrátili nadšení, jak tomu bývá každý rok zvykem.
Žáci už se těší na další ročník, kdy si budou moci užít tento
tradiční kurz. A ti, kteří byli na svém lyžařském výcviku
na základní škole naposledy, na něj budou ještě dlouho
vzpomínat.
Děkujeme panu učiteli Princlovi, panu učiteli Hudecovi,
paní učitelce Princlové a také paní ředitelce, že nám tento
nezapomenutelný zážitek umožňují a věříme, že tomu
bude tak i nadále.
K. Chmelařová, B. Janáková
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A zkusili jsme ještě jednu ochutnávku, tentokráte s mrkví.
Víme, že děti mrkvičku také zrovna dvakrát nemusejí, at´
vařenou či v syrovém stavu, ale naše ochutnávka všem
chutnala. Děvčata z 8.A připravila pro děti pomazánku
z čerstvě nastrouhané mrkve, která byla jemně namixovaná
s máslem do pěny.
Hotovou pomazánkou namazala kolečka celozrnných
rohlíků a střed ozdobila plátkem jablíčka, která jsme den
před tím také dostali v rámci projektu Ovoce do škol.
Přestože někteří tvrdili, že mrkev nejí, tato pomazánka všem
chutnala a druhý den si někteří řekli o recept. Ne vždy
a všechno dětem chutná, ale pokud se žáci přesvědčí na
vlastní oči , prakticky si vyzkouší a ochutnají, svoje názory
mnohdy přehodnotí, což někteří žáci v 5.B sami přiznali.
J. Váňová a žáci 5.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Besedy pro prvňáčky
První ročníky by chtěly touto cestou poděkovat paní Janě
Lísové z IZS Toužim za velmi naučnou a výstižnou besedu
o poskytování první pomoci. Tato beseda se uskutečnila
dne 16. února 2017, děkujeme:-)))
Mgr. Helena Dornicová, Mgr. Marie Křížová

V týdnu od 21. února do 24. února 2017 uspořádal pan
Černický ml. přednášky pro 1. a 2. stupeň o životě včel.
Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Žáci si odnesli
spoustu zajímavostí ze života včel. Děkujeme Infocentru
Toužim za zprostředkování této přednášky.
Mgr. Helena Dornicová, Mgr. Marie Křížová
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KNIHOVNA TOUŽIM
Pro děti

Knižní novinky na měsíc březen 2017
Pro ženy

Boučková Tereza
Callen Gayle
Carrington Ashley
Carrington Ashley
Fielding Joy
Hartl Patrik
Pawlowská Halina
Pospíšilová Jarmila
Riley Lucinda

Pro muže

Bryndza Robert
Coben Harlan
Cook Robin
Gordon Noah
King Stephen
McBain Ed
Riggs Ransom
Riggs Ransom

Lebeda Jan
Lebeda Jan
Pospíšilová Zuzana

Život je nádherný
Zkrocení vévody
Jesika: u pramenů touhy
Jesika: zkouška lásky
Zmizení Samanthy Shipleyové
Okamžiky štěstí
Tři metry vášně
Skořápky na vodě
Tajemství černé orchideje

Historické romány

Bauer Jan
Vondruška Vlastimil

Medovníček a Medulka
S Medovníčkem do pohádky
Záchranářské pohádky

V tajných službách otce vlasti
Dobronínské morytáty

Zajímavosti

Coelho Paulo
Dow Mike

Vyzvědačka
Jasná mysl:
získejte zpět svou pozornost
Herman Marek
Najděte si svého mart´ana
Hnízdil Jan
Cvičení při bolestech zad
Francis-Cheung Theresa Rozhovory s nebem
Lapáček Jiří
Notebook pro seniory
Vašíček Arnošt
Labyrint záhad:
největší tajemství Čech
Vondruška Vlastimil
Breviář pozitivní anarchie
Wiedemann Andreas
Pojď s námi budovat pohraničí
Zibura Ladislav
40 dní pěšky do Jeruzaléma

Dívka v ledu
Smrt v zádech
Hostitel
Poslední žid
Konec hlídky
Ukolébavka
Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti
Sirotčinec slečny Peregrinové 2

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové
Lenka Hudečková

ZŠ A MŠ TOUŽIM

POZVÁNKA

Život včel
Přestože příchod jara přece jen ještě chvíli
potrvá, první známky probouzení přírody
už jsme zaznamenali. V pátek 17. února
jsme se zúčastnili filmové projekce
a přednášky pana Černického s názvem
Život včel v Infocentru Toužim. Bylo vidět,
že pan Černický je nejenom vášnivý
včelař, ale i výborný fotograf, protože fotografie i krátká videa ze života včel byla
neskutečně zajímavá. Vidět včelu do sebemenších detailů, v pohybu, v úlu i na
louce, při slétání do roje i čištění buněk
bylo fascinující. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých informací, viděli jsme
dokonce i ,,pravčelu", 3 mm malinkatou
předchůdkyni naší včely medonosné, pan
Černický nám vyprávěl i o včelím
příbuzenstvu - vosách a sršních,
přednáška byla inspirující a dotazy žáků
pršely jak jarní déšt´. Možná budeme mít
pořád ještě před včelím žihadlem strach,
ale určitě jim nikdo z nás už nebude
úmyslně ubližovat. Žákům z V. třídy tato
přednáška vhodně obohatila celoroční
projekt Rok v hájovně.
Děkujeme!
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Historicko-přírodní unikát za humny
Ochránci přírody pečují o Lhotské
rybníky
ČSOP - Český svaz ochránců přírody - v polovině roku 2016 ve
veřejné soutěži zakoupil od státu čtyři malé rybníky jihozápadně
od Toužimi, aby je v rámci své kampaně Místo pro přírodu
uchránil jako přírodně cennou lokalitu.
Ta není ochráncům přírody neznámá, již v letech 2009 a 2011
ji prozkoumali pod vedením biologů studenti Gymnázia Přírodní
škola, o.p.s., kteří zde zjistili výskyt zajímavých živočichů i rostlin.
V následujících letech se sem biologové vraceli a když se v roce
2016 naskytla příležitost získat část zdejších rybníků do vlastnictví,
neváhali.
Sedelsko-lhotská rybniční soustava, jejíž součástí uvedené plochy
jsou, je jednou ze tří významných historických rybničních soustav
v okolí Toužimi (patří sem ještě Oborská a Toužimská).
Lov ryb má na Toužimsku velmi starou tradici, ještě před
založením prvních rybníků se zde běžně lovil pstruh a losos, což
dokládá také historický název dnešní Střely – Lososnice. Tehdy
byla Střela a její přítoky plná raků a perlorodek. Také rybníkářství
má na Toužimsku dlouhou tradici, nejstarší z rybníků zde patrně
založili již ve 14. století premonstráti z jihočeského Milevska,
např. Oborská soustava je připomínána v písemných pramenech
v roce 1467. K rozmachu rybníkářství zde došlo v průběhu 15.
a 16. století, kdy se také zdokonalil chov tradičního českého
kapra. Chov ryb a jejich následné zpracování (sušení, uzení
a nakládání do soli) hrálo v 16. a zejména v 17. století, jak
dokládají dochované archivní materiály, významnou úlohu
v hospodaření toužimského režijního vrchnostenského velkostatku
i v hospodaření toužimských měšanů (jedna ze tří městských bran
se nazývala také
Rybářská).
Zpracovaná konzervovaná
ryba se z Toužimi
vyvážela do Saska
i Bavorska.
Sedelsko-lhotská
rybniční
soustava
patrně existovala již
před rokem 1536,
kdy Velký Sedelský
rybník již sloužil
k napájení toužimského
panského
vodovodu. Zdejší rybníky leží v povodí
levobřežního přítoku
říčky Střely, na Sedelském potoce (ten
také dal této soustavě část názvu) a také na jeho přítocích,
zejména v okolí zaniklé vsi Lhoty (po ní druhá část názvu soustavy). V celé soustavě bylo původně 17 rybníků, kterou doplňuje
patrně mnohem mladší soustava chovných nádrží. Po roce 1945
k nim přibyly další dvě nádrže na dolním toku potoka (rybník
Za Veterinou a malý bezejmenný rybníček jihozápadně nad ním).
U větších rybníků známe i jejich původní historické názvy (viz
mapka):
1.
Návesní či Hornosedelský (v Sedle)
2.
Sedelský či Dolní Sedelský
(největší rybník soustavy má rozlohu 7,5 ha)
3.
Sít´kový
4.
Plůdkový
5.
Hluboký

Malý (Hodovský) Lhotský
Velký (Hodovský) Lhotský
Nadlhotský (Nadhodovský)
n.
n.
Křivý
Křivý haltýř
n.
Sladovnický
Suchý
Sevřený Dolní
Sevřený Horní
sádkové nádrže
Za Veterinou
n.

Rybníky byly kaskádovitě uspořádané na toku Sedelského potoka
a jeho drobných přítocích, které je napájely vodou, Návesní či
Horní Sedelský rybník byl tzv. nebeský (tj. napájen vodou ze
srážek). Rybníky sloužily jako hlavní, výtažní, komorové či sádkové
nádrže. Kromě vlastních nádrží zde najdeme také náhon
(přivádějící vodu ze Sedelského potoka do Sedelského rybníka).
Z původního rybničního díla se dochovaly především sypané
zemní hráze, výpusti jsou dnes většinou již modernizované.
Rybniční hospodářství v období socialismu obhospodařovalo
státní rybářství nebo státní statky, postupně však upadalo.
Měnilo se také okolí rybníků, ty dříve byly obklopeny poli,
loukami nebo pastvinami, dnes většinu z nich můžeme charakterizovat jako lesní rybníky.
Zejména menší nádrže přestaly být obhospodařované a udržované, takže je postupně pohltila okolní příroda. Díky tomu zde
najdeme velmi pestrou skladbu ruzných rybničních biotopů
(každý z rybníků má jiný charakter, daný různým stupněm
zániku), na které jsou vázány i vzácné rostliny a živočichové.
Mimo jiné zde žijí početné populace obojživelníků, vzácná blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan krátkonohý (Pelophylax
lessonae) a ostronosý (Rana
arvalis), dále čolek obecný (Lissotriton vulgaris) a velký (Triturus cristatus). Z rostlin se zde
vyskytuje třeba masožravá
bublinatka (Utricularia) či
chráněná prha arnika (Arnica
montana).
Nutno ovšem poznamenat, že
lokalita je zajímavá nejen
přírodně. Kromě rybníků, které
jsou zajímavou historickou
technickou památkou, zde
najdeme i další stopy po
činnosti našich předků, třeba
archeologické
pozůstatky
po zaniklé vsi Lhotě, stopy
těžby hlíny a výroby cihel, obnovenou kapličku, pomníky či
záhadné místo s Rudým křížem.
O čtyři výše uvedené nádrže (tj. o rybníky Křivý Haltýř, Sevřený
Dolní a Horní a bezejmenný mezi nimi) se nyní stará ZO ČSOP
Kladská, v budoucnu zde ochránci plánují zřízení naučné stezky
s informačními panely, která by navazovala na již existující trasy
Skokovské stezky a Cesty za pověstí.
Jarní období je pro návštěvu lokality ideální, není totiž ještě
zarostlá bujnou vegetací, je však potřeba mít vhodnou obuv
do mokra. Přístup k rybníkům usnadní obnovovaná polní cesta
od Veteriny.
-js-
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