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FOTOREPORTÁŽ Z POdZImNích akcí
ÚVOdNík
Vážení čtenáři, počínaje listopadem jsme pro vás připravili
v našem infocentru několik nových pravidelných akivit coby
inspiraci pro podzimní a zimní dny.
Nabídku a podrobnosi si přečtěte v článečku Nová akční
inspirace Infocentra Toužim. Počasí již nepřeje delšímu pobytu
venku, ať na zahrádkách či v přírodě, tak vás určitě novinky osloví
a aspoň některou navšívíte a oblíbíte si ji.
Vzácná chuťová akce Japonské čaje se bude konat již ve středu
6. 11. v 18 hod – nutno se nahlásit předem!
Pravidelné Cestování v bačkorách začíná již v úterý! 12. 11.
v 17 hod- procestujeme Gruzii.
I.Květ.

Odpolední setkání plné her
Přijďte si odpočinout, odreagovat a zahrát si s přáteli nějakou
pěknou stolní hru nebo karbánek. Udržíte ještě nervy na uzdě
a dáte si s někým člobrdo? Začínáme již ve středu 6. listopadu
ve 14 hodin v malém sále Infocentra Toužim. Na tomto setkání
se podle účasi domluvíme, jestli se opět uvidíme za týden nebo
později.
Srdečně Vás zve tým Infocentra Toužim

Nová akční inspirace Infocentra Toužim
Od listopadu budou probíhat nové pravidelné akce:
1. Společenské hry – deskové, karty atd. dle zájmu a přání,
společná zábava pro dospělé.
Každou středu 14 – 17 hod v sálu infocentra.
Vstup zdarma s dobrou náladou.
2. Vyráběnky pro dospělé – každý
poslední čtvrtek v měsíci 15 – 17
hod., vede p. Chlupová z Nečin.
Začínáme 28. 11. výrobou adventního věnce. Z důvodu nákupu materiálu
je
nutno
se
v infocentru nahlásit do soboty 23.
11. včetně.
Platba 250,- Kč při výrobě 28. 11.
3. Trénování paměi hloubkový
kurz – 5 lekcí, každý čtvrtek od 21.
11. do 19. 12. 17.30- 19 hod. Vede
p. Götzová.
Nutné přihlášení předem.
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Vernisáž výstavy obrazů Nikolaje Kozlova v infocentru.
Tvořeníčko - vařeníčko je připraveno pro děi každý čtvrtek.

kULTURNí PROGRam - LISTOPad 2019

mĚSTSkÁ kNIhOVNa
knižní novinky na listopad 2019

St
6.11.
14.00 Společenské hry – deskové, karty atd.
Společná zábava pro dospělé
Infocentrum – Malý sál

18.00

Pro ženy
Bach Tabea
Bach Tabea
Beverley Jo
Harrison Nicola
Howell Hannah
Jakoubková Alena
Kleypas Lisa
Olofsson Elin
Steel Danielle
Weir Alison

Japonské čaje

Přednáška a degustace Ing. Zdeňka Nepusila
Infocentrum – Malý sál
Čt
7.11.
15.00 Tvořeníčko - šperk z kůže
Infocentrum – Malý sál
Út
12.11. 17.00 Cestování v bačkorách GRUZIE
Se svými zážitky z cest se podělí Michela Široká
Infocentrum – Malý sál
St
13.11. 14.00 Společenské hry
Infocentrum – Malý sál
Čt
14.11. 9.30
VU3V Obklopeni texilem
4. Pletené nejsou jen svetry
10.30 VU3V Gian Lorenzo Bernini
4. Fontány
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko - něco dobrého na zub
Infocentrum – Malý sál

Pá

15.11.

Ostrov kamélií
Ženy z ostrova kamélií
Pán půlnoci
Osudové léto
Šlechetný lord Ashton
Hledám manžela … děi vítány
Chladnokrevný ničema
Klikaté cesty
Vévodkyně
Šest tudorovských královen.
Kateřina Aragonská

Pro muže, thrillery, detekivní romány, …
Coben Harlan
Na útěku
Deaver Jeﬀery
Hodinář
Fields Helen
Dokonalá smrt
Galbraith Robert
Smrící bílá
Jackson Lisa
Jako o život
Lagercrantz David
Dívka, která musí zemřít
Lapena Shari
Nevítaný host
Marsons Angela
Ďábelské hry: případy Kim Stoneové
Nesbo Jo
Nůž
North Alex
Našeptávač
Penny Louise
Pohřběte své mrtvé: případy
vrchního inspektora Gamache
Šindelář Vladimír
Kriminální příběhy ze staré Šumavy 4

17.00 30 let po revoluci
– přijďte zavzpomínat

Lidský stolní fotbálek, diskotéka 80. let, kulinářská show
Sokolovna Toužim
St
20.11. 14.00 Společenské hry
Infocentrum – Malý sál
Čt
21.11. 15.00 Tvořeníčko - vánoční dekorace
Infocentrum – Malý sál

17.00 Taneční odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu budou hrát Slamáci

St

27.11.

Čt

28.11.

Ne

1.12.

Sokolovna Toužim
17.30 Trénování paměi hloubkový kurz 1.
Infocentrum
14.00 Společenské hry
Infocentrum – Malý sál
9.30
VU3V Obklopeni texilem
5. Texilní zkoušení
10.30 VU3V Gian Lorenzo Bernini
5. Soukromé kaple
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko - něco dobrého na zub
Vyráběnky pro dospělé- adventní věnec
Infocentrum – Malý sál
17.30 Trénování paměi hloubkový kurz 2.
Infocentrum

Pro děi a mládež
Brezina Thomas
Cass Kiera
Cass Kiera
Cass Kiera
Kratschmarová Jindřiška
Pospíšilová Zuzana
Teslíková Kamila
Teslíková Kamila
Vaněčková Jana

Klub tygrů * Samurajův meč
Elita
První
Selekce
Šašek Hopsajda a jiné pohádky
Rybářské pohádky
Draci v hrnci
Draci v hrnci chrlí nové nápady
Co má poznat správný Čech

Historické
Vondruška Vlasimil

Právo první noci

Zajímavosi
Hocek Jan

17.00 Rozsvěcení vánočního stromu

Syruček Milan
Vašíček Arnošt

Nám. J. z Poděbrad

OTEVíRací dOBa

Nejhezčí dobrodružné výpravy
po Česku a Slovensku
Záhady brdských lesů
České tajemno: neuvěřitelná fakta,
tajemné nálezy, překvapivé hypotézy

Děkuji Lucii Jankuliakové za vzornou spolupráci
Lenka Hudečková

Po letní sezóně se mění pracovní doba infocentra.

STŘEDA - PÁTEK
9.00 - 17.00 hodin
V ostatní dny je zavřeno.
T: 353 226 431
E: infotouzim@seznam.cz
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mĚSTO TOUŽIm

POLIcEJNí ZPRaVOdaJSTVí

Z jednání Rady města Toužim

Čekají nás dušičky, pozor na lidské
hyeny a sváteční řidiče.

Rada projednala a schválila dne 23. 9. 2019

Vzhledem k tomu, že počasí stále více připomíná podzim, začíná
se brzy stmívat a stále častěji se setkáváme s mlhami, můžeme
říct, že nastává dušičkové období. Památka zesnulých neboli
Dušičky připadají na datum 2. listopadu, lidé však navštěvují
místa posledního odpočinku i s týdenním předsihem a mnohdy
i několik dní poté. I v tomto smutném období je však potřeba si
uvědomit, že musíme myslet na svou bezpečnost a hlídat si své
osobní věci.
Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje by rádi
apelovali na občany, aby si při návštěvě hřbitovů či dalších pietních míst dávali pozor na své osobní věci a zejména, aby
nenechávali cenné věci, jako jsou kabelky, peněženky či mobilní
telefony ve svých automobilech. K vykradení vašeho vozidla stačí
zkušených pachatelům této trestné činnosi jen několik málo
vteřin a návštěva hřbitova Vás může vyjít i na několik isíc korun.
Ke krádežím však nedochází jen na přilehlých parkoviších
městských a obecních hřbitovů, ale i přímo na samotných
místech posledního odpočinku. Zloději se nestydí okrádat
návštěvníky hřbitova, ani odcizit smuteční dekoraci či kvěiny
přímo z hrobů zemřelých a ty následně dále prodávat.
Během těchto pochmurných dní však vyjíždí i sváteční řidiči.
Senioři, kteří svá vozidla vytahují z garáží právě jen za účelem
návštěvy hřbitova nebo v případě dalších svátečních okamžiků.
Sváteční řidiče může překvapit hustota provozu, nepříznivé
povětrnostní podmínky či agresivita ostatních řidičů. Právě ito
řidiči pro Vás mohou být v dnešní uspěchané době další hrozbou.
V případě, že se s nimi v silničním provozu potkáte, dodržujte od
něj náležitý odstup a buďte obezřetní.
Dušičkové období je také vhodnou dobou přípravy Vašeho
vozidla na zimu. Každoročně máme povinnost mít na svých vozidlech od 1. listopadu do 31. března zimní obuí, pokud se na
pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo
námraza anebo to zle předpokládat. Zimní pneumaiky pak musí
mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nejméně 4 mm.
Myslete také na výměnu provozních kapalin za nemrznoucí,
abyste tak předešli pozdějším komplikacím.
Přejeme příjemné prožií barevného podzimu bez nehod.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

- zadat zakázku s názvem „Zateplení soklů ZŠ Toužim – pavilon
B“ ﬁrmě Ing. Milan Kadera, Karlovarská 28, Toužim,
ČO: 1136 5218, za částku 720.889,- Kč vč. DPH.
- zadat zakázku s názvem „PD – rekonstrukce mostu v Karlovarské
ulici v Toužimi“ ﬁrmě S.A.W. Consuling, s. r. o., Prašná 2324,
407 47 Varnsdorf, IČO: 2871 8836, která nabídla nejnižší cenu
308.550,- Kč vč. DPH.
dne 7. 10. 2019
- doﬁnancování dotace na nákup nového vozidla zn. Toyota Aygo,
1,0 VVT-i, 53 kW, verze x-cite, ve výši rozdílu mezi cenou vozidla
a poskytnutou dotací, která činí 111.111,- Kč a zároveň schvaluje
pořízení tohoto vozidla od spol. Toyota Dolák, s. r. o., Podnikatelská 1237/30, 301 00 Plzeň, která nabídla nejnižší cenu
251.515,- Kč.
- zadat opravu schodiště u ZŠ Toužim, u pavilonu „C“, ﬁrmě Ing.
Milan Kadera, Karlovarská 28, Toužim, IČO: 1136 5218, za částku
32.000,- Kč bez DPH.

Toužim 23. 10. 2019
Za MěÚ Toužim
Pavel Charvát

Sběr jedlých olejů a tuků
V souladu s Vyhláškou č. 210/2018 Sb., o rozsahu a způsobu
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
vzniká datem 1. ledna 2020 povinnost obcím zajisit místa pro
odkládání jedlých tuků a olejů. Obec je povinna zajisit celoročně
místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Jedlé
oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.
Jak tedy likvidovat olej a tuk po smažení? V první listopadové
dekádě bude sběr olejů a tuků zavedený ve městě Toužim
v rámci uzavřené smlouvy se společnosí EKO-PF s.r.o. K 6-i
kontejnerovým stanoviším budou přistaveny speciální separační
nádoby o objemu 240 litrů. Společnost EKO-PF se zabývá sběrem
potravinářských olejů již 7 let.
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po
zpracování (zahřáí, ﬁltrace) může sloužit pro výrobu metylesteru
jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou
být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský,
dřevařský průmysl).
Upotřebené jedlé oleje a tuky velmi často končí v kanalizacích
a následně na čisírnách odpadních vod, kde způsobovaly
rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například
ucpávání potrubí a další). Důvodem k nastavení této povinnosi
byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále
také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.

Jako u všech tříděných odpadů (papír, plast, sklo) je důležité,
aby občané dodržovali povinnost nevhazovat do nádob
na jedlé tuky a oleje jiné odpady.
Sběrná místa na kontejnerových stanoviších ve městě Toužim:
1.
Plzeňská ul. mezi č. p. 308
2.
Plzeňská ul. č. p. 372
3.
Tepelská ul. mezi č. p. 392
4.
Sídliště č. p. 418
5.
Na Zámecké č. p. 503
6.
Plzeňská ul. č. p. 470 (Hájenka)
Klára Michalová
MěÚ Toužim - OŽP
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ZŠ TOUŽIm
Tandemová výuka – chovatelství koní

Dále se zmínila i tom, jakým způsobem se hříbata rodí a co následuje po narození.
Říká se, že nejkrásnější pohled na svět, je z koňského hřbetu. Kdo
si někdy vyzkoušel práci u koní, popřípadě se věnuje jezdectví,
zcela tomuto koníčku propadne. Samozřejmě je tato práce velice
náročná na čas, ale nemalou roli zde hrají i ﬁnance. Z nadšeného
vyprávění s. učitelky Nikoly bylo vidět, jak jí tato práce baví
a přináší velké uspokojení – jak sama říká, u koní si vyčisí hlavu
od běžných každodenních starosí.
Žáci přinesli koníkům i dobrůtky, jablíčka a mrkev, na kterých si
určitě koníčci pochutnají. Nikole děkujeme za prakické ukázky
a přejeme hodně radosi u koní a mnoho jezdeckých úspěchů.
J. Váňová, N. Michálková , žáci 7.A., 7.B

Kůň je zvíře, které má po isícileí neodmyslitelný vliv na vývoj
lidstva. Koně sloužili především v dopravě, ve válkách
a v zemědělství. Technickým pokrokem kůň svá dřívější poslání
postupně ztrail, ale získal zase nová. Tomu předcházela krize
v chovu koní a významné snížení jejich počtu. Dnes se koně
uplatní především v agroturisice a sportu, velký význam má
rovněž hipoterapie a hiporehabilitace.
V rámci další společné tandemové výuky žáků 7. ročníků jsme
navšívili místní Jezdecký klub Toužim, kde nás sl. učitelka
N. Michálková vzala mezi koně,objasnila všem stavbu koňského
těla, prakicky ukázala dětem, co je to sláma, seno a jakým
způsobem se získávají. V průběhu jejího vyprávění si žáci mohli
zblízka prohlédnout, ale také i pohladit koně, který nám po celou
dobu stál modelem. Nikola všem připomněla i jméno
nejznámějšího českého žokeje p. J. Váni, který žije nedaleko od
nás na Žluicku – Mlýnce.
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ZŠ a mŠ TOUŽIm
My jsme si tentokrát s sebou vzali keramickou hlínu, abychom si
mohli udělat oisky stop zvířat, které jsou rozmístěny na povalovém chodníčku. Někdy nám dalo dost práce je najít, protože
některé jsou už hodně setřelé, ale přesto jsme si jich přivezli plný
košík. Díky informačním tabulím jsme také mohli zodpovědět
většinu otázek, které pro nás naše paní učitelky spolu
s průvodkyní paní Prchalovou připravily. Na závěr a jako vyhodnocení akce instalujeme výstavu jako poděkování všem, kteří pro
nás takovéto výlety připravují.

Orientační běh Ostrov 2019
Orientujete se v Ostrově? Naši žáci ano, a dokonce velmi, ale
opravdu velmi dobře. Tým vyslaný letos na tuto již tradiční
krajskou soutěž ve složení Milan Poprocký, Tadeáš Lipavský,
Gábina Walterová a Míla Walter nenechali nikoho na pochybách,
že jsou skutečnými přeborníky a posbírali od každé medaile
jednu: Milan Poprocký za 3. místo, Míla Walter za 2. místo
a Gábina Walterová za 1. místo.
Upřímně jim blahopřejeme a držíme palce
do další soutěže, kterou bude…

…Schodoběh v karlových Varech.
Že umíme běhat Ostrovem, to už naši čtenáři vědí. My ovšem
umíme běhat i v Karlových Varech, a to dokonce do schodů a o
závod. Druhé místo naší žákyně Gabriely Walterové je toho
pádným důkazem. Běh to nebyl jednoduchý - přestože pořadatel
schody řádně zametl, vlhko udělalo své a schody místy
připomínaly spíše kluziště. Ale naši sportovci závod úspěšně
dokončili. Tímto jim blahopřejeme a doufáme, že i nadále budou
naši školu tak vzorně reprezentovat.

kladská
Letos již podruhé jsme se zúčastnili akivity implementace MAP
v rámci projektu ,,MAP Karlovarsko II" s názvem ,,Putování krajem živých vod" v Kladské u Mariánských Lázní. Než jsme ale
dorazili na určené místo, měla naše průvodkyně paní Prchalová
pro nás překvapení - Smraďocha!!! Být nazýván Smraďochem
není moc lichoivé. Náš Smraďoch je však hrdým nositelem
svého označení, neboť není mnoho takových míst, kde byste
mohli dopřát svým smyslům pocíit tajemství ukrytá v hlubinách
Země. Sirné plyny a oxid uhličitý, které zde unikají mezi zlomy
rozpraskané zemské kůry můžete nejen cíit, ale také spatřit, jak
probublávají v tůňkách plných různě zbarvených řas.
Naučná stezka v národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny je
umístěna v jednom z nejmalebnějších míst ve Slavkovském lese.
Začíná u Domu přírody, kde jsme byli na jaře a vede po dřevěném
povalovém chodníku kolem rybníka Kladská, přechází silnici
vedoucí do Pramenů a pokračuje po hrázi mezi rybníky Horní
a Dolní Bahňák. Lesem se pak stezka vrací na parkoviště před
loveckým zámečkem. Celá naučná stezka, na níž je instalováno
12 informačních cedulí, je dlouhá 2,4 km. Návštěvníka seznamuje s historií vzniku osady a významnými přírodními fenomény.
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ŽIVÝ ZÁmEk
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POZVÁNKA
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POZVÁNKA

TIRÁŽ
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