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FOTOREPORTÁŽ Z POdZimních akcí
ÚVOdník
Vážení čtenáři,
měsíc říjen zahájí 3. 10. řadu výstav v našem infocentru,
a to vernisáží obrazů a graﬁk Nikolaje Kozlova. Ten den také
začíná i zimní semestr přednášek Univerzity třeího věku,
do 22. 10. je ještě možno se přihlásit.
Protože od listopadu plánujeme souvislou řadu setkávání
Trénování paměi, více do hloubky, přijďte se navnadit úvodní
ukázkou základních technik 17. 10. Vždyť kdo by si nechtěl
pamatovat lépe a snadněji? V říjnu ve sváteční den 28.10. se též
uskuteční poslední letošní Výlet za humna do Krs. Na všechny
akce jste srdečně zváni!
- red Zářijový výlet za humna nás zavedl do Nečin, kde kromě hrobky
účastníci navšívili také místní zámek, muzeum a stezku.

Děi se v infocentru každý čtvrtek baví při tvořeníčku a vaření.
Ještě můžeme přibrat další!

Průvodcem po Nečinských zajímavostech byl místní badatel Jiří
Kapr. Jeho výklad byl velmi poutavý a zajímavý. Děkujeme.

Bohatý kulturní program po celé léto byl připraven také pro
návštěvníky Skoků.

Toužimskej puchejř se tentokrát konal již po čtyřicáté.
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kULTURní PROGRam - ŘíJEn 2019
Čt

mĚSTSkÁ knihOVna
knižní novinky na říjen 2019

3.10.
9.30 VU3V Obklopeni texilem
1. Od bavlny po hedvábí
10.30 VU3V Gian Lorenzo Bernini
1. Život a dílo
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko
Něco dobrého na zub
Infocentrum – Malý sál

Pro ženy
Benková Jana
Beverley Jo
Cantor Jilian
Court Dilly
Deveraux Jude
Erskine Barbara
Fenwick Liz
Fielding Joy
Gillerová Katarína
Howell Hannah
Jeﬀries Sabrina
Kemmerer Brigid
Körnerová Hana Marie
Mlynářová Marcela
Moriarty Liane

17.00 Nikolaj Kozlov V Přízemí
Vernisáž výstavy obrazů a graﬁky
Čt

10.10. 15.00 Tvořeníčko
Svíce s kvěinou
Infocentrum – Malý sál
Čt 17.10. 9.30 VU3V Obklopeni texilem
2. Všemocná chemie aneb chemická vlákna
10.30 VU3V Gian Lorenzo Bernini
2. Práce pro kardinála Scipione Borghese
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko
Něco dobrého na zub
Infocentrum – Malý sál
17.30 Trénování paměi
Přednáší Š.Götzová
Infocentrum – Malý sál
Čt 24.10. 15.00 Tvořeníčko
Dušičková vazba- svícen
Infocentrum – Malý sál

Po 28.10.

9.30

Musíme zůstat spolu
Temný hrdina
Ztracený dopis
Vánoční pohlednice
Splněné sny
Strom duchů
Návrat do Cornwallu
Nic mi neprozrazuj
Zvláštní příběh
Statečná lady Catryn
Tajemství ﬂirtu
Dopisy ztraceným
Znamení hada
Kdo neharaší, není chlap
Na co Alice zapomněla

Pro muže, detekivní romány, thrillery,…
Berry Steve
Okamžik pravdy
Coben Harlan
Mrtvá z Nevady
Marsons Angela
Němý křik: případy Kim Stoneové
Marsons Angela
Zlámané kosi:
případy Kim Stoneové
Penny Louise
Oživlý kámen: případy vrchního
inspektora Gamache
Riggs Ransom
Sirotčinec slečny Peregrinové.
Kniha čtvrtá
Pro děi a mládež
Andersen Jan
Andersen Jan
Andersen Jan
Butler Dori

Výlet za humna

Vostrý Mirek

Dusty. Kamarádi navždy
Dusty. V nebezpečí
Dusty. Vrať se
Strašidelná knihovna.
Duch přichází v pět
Letopisy Podzemě.
regor a zlověstné proroctví
Vítejte u veverek
Stella a noční skřítkové.
Šmodrchalky
Kreslené vipy pro děi

Historické romány
Vondruška Vlasimil

Letopisy královské komory VI

Collins Suzanne

Den živých vod KRSY

Duchková Jana
Hay Sam

Nám. J. z Poděbrad
Čt 31.10. 9.30 VU3V Obklopeni texilem
3. Tkaniny jak je známe i neznáme
10.30 VU3V Gian Lorenzo Bernini
3. Dílo pro chrám sv. Petra ve Vaikánu
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko
Něco dobrého na zub
Infocentrum – Malý sál

Zajímavosi
Kašáková Veronika

OTEVíRací dOBa

Šimková Hana
Šuman-Hreblay Marián

Po letní sezóně se mění pracovní doba infocentra.
Toušlová Iveta

STŘEDA - PÁTEK
9.00 - 17.00 hodin
V ostatní dny je zavřeno.
T: 353 226 431
E: infotouzim@seznam.cz
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Zpověď: z děcáku až na přehlídková
mola
Dobroty pro diabeiky
Hasičská vozidla: česká a slovenská
hasičská technika od roku 1904
do současnosi
Toulavá kamera 28

mĚSTO TOUŽim

POLicEJní ZPRaVOdaJSTVí

Z jednání Rady města Toužim

Začíná se stmívat buďte vidět.

Rada projednala a schválila dne 26. 8. 2019

Policisté Karlovarského kraje upozorňují na nastávající podzimní
situaci, kdy se již brzy začíná stmívat a ráno se začíná pomalu
rozednívat. Pomalu dochází k ochlazení a brzy budeme muset
počítat i s častějším výskytem mlhy. Opatrní by měli být zejména
chodci a cyklisté, kteří se za snížené viditelnosi pohybují na
pozemních komunikacích, neboť jsou bráni za nejzranitelnější
účastníky silničního provozu.

- zadat vypracování analýzy možnosí využií komplexu areálu
domova mládeže v Toužimi ﬁrmě Ing. Václav Kouba, Krále Jiřího
1151/31, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 1004 5511, za částku
295.000,- Kč bez DPH.
- zadat vypracování zaměření areálu domova mládeže v Toužimi
na st. p. č. 472, v k. ú. Toužim, č. p. 318, včetně geodeického
zaměření přilehlých pozemků p. č. 1412/1 a 1421/2 ﬁrmě
Ing. Miloš Trnka, Vrchlického 16, 360 20 Karlovy Vary, IČO: 0494
6898 za částku 554.200,- Kč (není plátce DPH).

Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosi na pozemních
komunikacích, které plaí pro všechny účastníky provozu. Za
snížené viditelnosi toto pravidlo plaí dvojnásob, proto buďte
vidět a používejte reﬂexní prvky. Reﬂexní doplňky ve světlech
projíždějících vozidel výrazně září a můžou Vám tak zachránit
život. Když budete vidět na dostatečnou vzdálenost, řidiči mohou
včas zareagovat, vyhnout se a předejít tak střetu s tragickými
následky.

dne 9. 9. 2019
- žádost ředitelky ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim,
o čerpání ﬁnančních prostředků z rozpočtu zřizovatele
na zajištění kurzů plavání pro žáky 2. – 5. ročníků ZŠ Toužim,
ve školním roce 2019/2020 v předpokládané výši 10.000,- Kč
na jeden kurz.

V případě, že z domu vycházíte za snížené viditelnosi, noste
oblečení jasných barev. Budete lépe vidět v šeru, ve tmě i za
mlhy. Vhodným používáním reﬂexních prvků lze zabránit střetu
vozidla s chodcem. Dnes je možné pořídit si mimo reﬂexních
pásek či vest i mnoho přívěsků, nášivek či dalších reﬂexních
doplňků. Reﬂexní prvky doporučujeme umísit viditelně, zejména na končeiny směrem do komunikace. Chodec musí být
viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy
zepředu i zezadu.
Chodci by měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže
zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli nebo
pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.

- přijeí účelově určeného ﬁnančního daru pro ZŠaMŠ Toužim,
p. o., Plzeňská 395, Toužim, od spol. Women for Women, o. p.
s., IČ: 2423 1509, Vlasislavova 152/4, 140 00 Praha 4, v celkové
výši 85.800,- Kč, na úhradu stravného ve školní jídelně pro
18 žáků ve školním roce 2019/2020 a to v období od 9. 9. 2019
do 31. 12. 2019 ve výši 34.320,- Kč a v období od 2. 1. 2020
do 30. 6. 2020 ve výši 51.480,- Kč.

V případě, že se stanete účastníkem dopravní nehody, volejte na
bezplatnou telefonní linku 158.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
Oddělení isku a prevence Krajského ředitelství police
Karlovarského kraje.

Toužim 17. 9. 2019
Za MěÚ Toužim
Pavel Charvát

dOŠLO dO REdakcE
V jednoduchosti je krása

Takto krásně osázené je parkoviště u OD COOP v našem městě.
Lenka Hudečková
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ZŠ TOUŽim
adaptační pobyt

Tandemová výuka – sport

V době od 19. - 20. září 2019 byl zrealizován adaptační kurz pro
žáky 7. ročníků, který se uskutečnil v AC Betlém u Teplé. Cílem
kurzu bylo stmelení třídního kolekivu, naučit se vzájemné
komunikaci, sebepoznání, spolupráci a také se společně poznat
mimo školní prostředí. Pěší přesun z tepelského nádraží až na
místo určení v délce 3 km zvládli všichni bez problémů a aby se
jim lépe šlapalo, nechali jsme jejich veledůležité věci k přežií
odvézt autem.
Třídní učitelky připravily pro žáky adaptační hry na vzájemné
poznávání, empaii, nezapomnělo se ani na sportování a ve volném čase skupina děvčat pletla náramky. Při společné skupinové
práci v lese, kde děi poskládaly nádherné mandaly z nalezených
přírodnin, si žáci otestovali sami na sobě svojí vzájemnou
spolupráci a domluvu na daném úkolu, který jim byl zadán
vyučujícími.
Přestože už byla půlka září, počasí nám vcelku přálo a všichni
jsme si užili společně strávený čas,který jsme prožili mimo školu
v krásném přírodním prostředí zdejšího autokempu.
Jsme rádi a zároveň i děkujeme vedení školy, že nám umožnilo
tuto akci uskutečnit a podle slov, jak ji hodnoili žáci, se pobyt
vydařil.
J. Váňová, Mgr. Š. Hajduchová – třídní učitelky 7. ročníků

Tandemové výuky – Šablony II, které vyhlásilo MŠMT, využila
naplno i naše škola. Tandem rozvíjí u pedagogů sebereﬂexi,
osobnostní rozvoj a systemaické plánování.
A co je tandemová výuka?
Tandem není hospitace, ale jedná se o společnou výuku, kdy oba
pedagogové vyučují ve vzájemné spolupráci.
Tentokráte si užili společné tandemové výuky žáci 6. a 7. ročníků,
kteří mezi sebou odehráli turnaj smíšených družstev ve vybíjené.
Úplně na samém začátku akivity je společné naplánování, organizace, příprava celého turnaje a v neposlední řadě i rozlosování
do družstev.
Přestože byli žáci v družstvech namícháni z obou ročníků, do hry
se zapojili všichni s velkou chuí. Hra měla rychlý spád, vzájemně
si nahrávali, spolupracovali , občas i slovně a v průběhu hry se
také silně povzbuzovali. Hrálo se 2 x 10 minut, s ím, že po
uplynuí herního času došlo k výměně hrací plochy.
Na dodržování pravidel hry dohlížely obě vyučující, zápas pískala
vyučující tělesné výchovy N. Michálková.
Po ukončení zápasu bylo vyhlášeno vítězné družstvo, všichni žáci
obdrželi za svůj výkon sladkou odměnu. Obě vyučující zhodnoily
sportovní výkon žáků a upozornily na chování fair- play při
sportu.
J. Váňová, N. Michálková- vyučující, žáci 6. a 7. ročníku

Svět tančí
6. září 2019 navšívili žáci 6. a7. tříd 24. ročník Mezinárodního
folklorního fesivalu, který se konal v LD SPA Thermal.
Svoje taneční umění předvedly soubory nejen z Evropy, ale i ze
vzdálené Indonésie, konkrétně z Jakarty /ostrov Jáva, hl. město
Jakarta./ Také dětský taneční soubor z Karlových Varů předvedl
svoje vystoupení se svými tanečníky, za který děi sklidily velký
potlesk. Kyperší tanečníci předvedli svoje taneční umění se
skleničkami na hlavě se zajímavou choreograﬁí. I toto vystoupení
sklidilo velký aplaus. Indonéší tanečníci se přestavili
v nádherných krojích, kterými reprezentovali svoji zemi a kulturní
tradice.

Bezpečná cesta do školy
První zářijový týden je každoročně ve znamení návratu děí
rozjařených z prázdnin do školních lavic, a proto dohled nad
dětmi přebírají strážníci.
Malým prvňáčkům pomáhají s přechodem, zastaví auta a děi
tak mají možnost bezpečného pohybu na frekventované vozovce. Rodiče by měli vědět, kudy jejich dítě chodí do školy, projít
si s ním trasu a upozornit jej na možná nebezpečí, přičemž by se
měli řídit heslem, že nejkratší cesta nemusí být ta
nejbezpečnější. Podceňovat by neměli ani viditelnost děí ,dbát
na reﬂexní prvky na oblečení nebo na školní tašce. Za určitých
okolnosí mohou i tyto zdánlivé maličkosi dítě ochránit .
Na besedu mezi žáky 1. a 6. ročníků zavítali toužimší strážníci,
kteří žákům připomněli pravidla bezpečného pohybu na vozovce, jízdu na kole, IZS a co dělat, když se stanu účastníkem
popřípadě svědkem dopravní nehody. Beseda byla oboustranná,žáci živě reagovali na otázky strážníků a někteří kladli i zajímavé dotazy, na které jim strážníci ochotně odpovídali. Na
závěr dostali všichni žáci reﬂexní přívěsky, které si zavěsili na
svoje školní tašky .
Strážníkům děkujeme za spolupráci, za reﬂexní prvky a těšíme
se na další setkání.
J. Váňová, Mgr. H. Dornicová – metodici prevence

Svoje vystoupení prezentovali tanečníci nejen v Karlových
Varech, ale během týdenního fesivalu je bylo možné spatřit
i v Mariánských Lázních, kde jejich taneční umění obdivovali
nejen lázeňší hosté, ale i místní obyvatelé. Během fesivalu
přicházejí účinkující do přímého kontaktu s diváky, nehledě na
národnost, rasu, či náboženské vyznání. Fesival tak otevírá
prostor pro mezinárodní kulturní dialog.
Díky ﬁnanční podpoře Karlovarského kraje, který přispěl na dopravu a vstupné, se akce zúčastnili téměř všichni žáci.
J. Váňová, Mgr. Š. Hajduchová, M. Bízková – žáci 6.a7. ročníků
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inFOcEnTRUm

TURiSTika

Podzimní Výlet za humna

Toužimskej puchejř

Třeí zářijový víkend jsme vyrazili na letošní třeí Výlet za humna
do Nečin. V Nečinech se nás ujal pan Jiří Kapr a věnoval nám
tři hodiny svého času, provázel nás, vyprávěl historii a s ní
související příběhy. Ukázal nám nečinské muzeum, Nečiny,
Cestu andělů a hrobku rodu Mensdorﬀ-Pouilly. Prohlídku ocenili
i účastníci, kteří byli v Nečinech již poněkolikáté.
Poté jsme na zámku Nečiny shlédli ve věži výstavu rodu
Mensdorﬀ-Pouilly a zavzpomínali na bývalé zemědělské učiliště,
které bylo později sloučeno do Toužimi, kde později zaniklo.
Cestou zpátky jsme zkontrolovali chod největších slunečních
hodin na světě – ukazovaly přesně /dle zimního času/, čemuž
přispěl i fakt, že zrovna byly dny rovnodennosi.:-) Počasí nám
přálo, tak jsme si užili krásný den.
Květ.

Letošního výročního již 40. ročníku se tentokrát i za nepříznivého
počasí zúčastnilo 83 turistů. Z toho vyrazilo na trať tentokrát
pouze 6 cyklistů. Letos nás podpořila opět více než polovina
přespolních účastníků. Zavítali k nám turisi z Bečova nad Teplou,
Nejdku, Holýšova, Plzně, Chomutova a Rakovníka.
U příležitosi tohoto výročí byla vydána turisická známka
a turisická nálepka, které máte možnost zakoupit v Infocentru
Toužim. Tak zase ahoj na nějaké další turisické akci.
Za KČT TJ Sokol Toužim Bohuslav BOB Prchal.
Zdrávi došli.
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ŽiVÝ ZÁmEk
Léto na zámku

15.12. – Vánoční setkání na zámku
Letos, kromě svařáku si budete moci se svými ratolestmi vyrobit
v malé dílničce vánoční ozdoby. Odpoledne nám zpříjemní
vokální skupina ČTYŘiTETy.
Každý kousek cukroví k ochutnávce vítáme s povděkem.

29.6. – Oslavy 550 let od založení města Toužim
Letošní léto jsme odstartovali velkolepými oslavami 550 let od
založení města Toužim 29.6. na zámku jsme pro Vás připravili
nabitý program, který odstartoval průvod kolem toužimského
náměsí. Celý den k poslechu a tanci hrála Eva & ﬂašinet,
historická hudba Cavalla Canor a taneční skupiny Shahinez, naše
nejmenší bavilo pohádkami Divadlo poutníka Hrocha. Šermíři
Zlatý grál a kovář Kordyka nám ukázali, jak to tu kdysi mohlo vypadat. Sokolník Teir nám předvedl, že i dravci mohou být velice
přítulní a není potřeba se jich bát. Na závěr se nám předvedli
Fireﬂies s jejich ohnivou show.

Těšíme se na Vás na dalších setkání.
S pozdravem za spolek Živý zámek Toužim z.s.
předseda Michal Nedvídek

20.7. – Fesival na zámku III
Po dvou ročnících, které vzbudily zájem, jsme se posunuli zase
o kousek dál a letos se nám představili tyto kapely: MIMO-TO rock/ Ostrov, LIBERATE - melodic metal / Sokolov, FATBAT - metal
/ Chomutov, BOOTERS - rock / Praha, G-ROCK - rock / Vimperk,
SEVEN - metal-progressive / České Budějovice. Počasí nám skoro
jako zázrakem letos přálo, sluníčko svíilo, pivo chutnalo a nic nebránilo povedenému III. ročníku. Na zámku se za celý den
prostřídalo spoustu lidí, kteří vytvořili nádhernou atmosféru.
Po celé léto byl již tradičně zámek otevřen veřejnosi, letos nově
byla zpřístupněna také část hradu. Tam je největší chloubou
konírna s krásnou žulovou podlahou a jedna komnata, kde je z
velké čási dochovaná cihlová podlaha. O vybraných víkendech
pro Vás pořádala Pohádkové léto naše členka Alena Šlajerová.
Díky přesunuté PUNKOVICI na začátek září, nám vznikl časový
prostor pro budování plánovaného zastřešení. Během tří víkendů
se podařilo vybudovat a natřít základním nátěrem konstrukci a
položit střechu. Ještě na nás čeká několik zpevňovacích úprav,
dokončení okapů a odvodňovacích kanálů a 2 nátěry. Velký dík
patří všem zúčastněným co nám se stavbou pomohli: Tomáš K.,
Jiří N., Tomáš V., Pepa H., Lukáš V., Jarda Z., Kuba Č., Olga M.,
Radek S., Tomáš K., Hozna P., Vojta H., pokud jsem na někoho
zapomněl, ímto se mu omlouvám.
7.7. – PUNKOVICE
Již snad tradičně při PUNKOVICI bylo sychravé počasí, které
nikoho neodradilo a na zámek si našlo cestu cca 200 fanoušků
místních a regionálních kapel: Špuntqaně - ďábelský punk z
Andělské hory, Vypitý lahváče - šanson metal, Plesnivý fazole punk-rock, Do řady! - rock-punk, Já ještě nevim - punk-rock

co nás ještě letos čeká?
12.10. 10:00 – 72 hodin / CITO
Podzimní akce, kterou provází krásné počasí a nás čeká z velké
čási spadané lisí, renovace lavic z „kina do kina“ úklid a čištění
dalších prostor na hradě, zastřešení na podiu a třeba i hromada
hlíny.
Každá ruka a noha co přijde, moc pomůže
16.11. – zkušební promítání
Někteří si možná všimli, ve spolupráci s Nadací VIA a programem
DARUJME.CZ jsme pro Vás rozjeli další projekt. A to návrat kina
do Toužimi, který bez zájmu nás spoluobčanů určitě nevznikne.
Proto Vás zveme k diskuzi a na první a snad ne poslední
promítání v zámecké konírně. Čas akce bude upřesněn.
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