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FOTOGALERIE Z JARNÍ VÝSTAVY
DEN ZEMĚ V TOUŽIMI
Na 22.dubna připadá každý rok Den Země, a to už od roku 1970.
Slaví se po celém světě, vznikl jako připomínka důležitosi naší
planety a propagace ochrany životního prostředí.
I žáci naší školy se akivně přidali k této výzvě a s chuí se pusili
do práce. Žáci z prvního stupně šli někteří na ekologické vycházky
do místního arboreta, kde plnili zadané úkoly a řešili tajenky.
Někteří vyrazili se svými třídními učiteli na cyklostezku, kde
posbírali drobné papírky.
Starší žáci uklízeli v okolí školy, pracovali na školním pozemku,
provedli úklid sportovního areálu a okolí Bažantnice.
Žáci 9. B se zase vydali uklidit cyklostezku a příkopy, které ji lemují
a nutno podotknout, že jí vyčisili důkladně. Cestou
posbírali 10 pytlů odpadu, který ještě tentýž den svezly technické
služby.
A jaký je závěr? Všichni žáci, kteří se dnešní akce zúčastnili,
si určitě zaslouží poděkování za jejich akivní přístup. Speciálně
žáci obou devátých tříd, kteří měli téměř stoprocentní účast ve
škole a byl za nimi vidět kus pořádné práce. Každý, kdo pojede
nebo půjde kolem cyklostezky, si určitě všimne, jak nám toto
místo prokouklo a my budeme věřit, že takto čisté nám to vydrží
co nejdéle, minimálně do příšího Dne Země.
Poděkování patří i MAS Kraj živých vod, která nám poskytla
pracovní rukavice, pytle na odpad a malý pamlsek pro žáky.
E. Vlková, N. Bobotová – žákyně 9.B

květen / 2022

PROGRAM NA KVĚTEN

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Knižní novinky na květen

Program Infocentrum Toužim květen 2022

Pro ženy
Caplin Julie
Douglas Louise
Hughes Kathryn
Jeﬀries Sabrina
Jeﬀries Sabrina
Jirglová Petra
Laurens Stephanie
Názlerová Renáta
Wilder Jasinda

St
4.5. 14.00 Digitální odysea
vzdělávání seniorů v oblasi digitální dovednosi
Čt

5.5.

15.00 Tvořeníčko

St 11.5. 18.00 Cestování v bačkorách
THAJSKO s Michalem Žindelem
Čt 12.5.
Čt 19.5.

15.00 Tvořeníčko –
15.00 Tvořeníčko –

Pro muže, detekivky, thrillery, …
Belsham Alison
Balzamovač
Delaney J. P.
Slušní lidé
Grisham John
Vražda na ostrově Camino
Link Charlote
Rozhodnuí
Major C. D.
Mezi dvěma světy

Út 24.5. 17.00 Taneční odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu bude hrát Václav Žákovec a Anna Volínová
Čt 26.5.
So 28.5.

15.00 Tvořeníčko –
14.00

Domek v Irsku
Dům na pobřeží
Tajemství
Kdo by si chtěl brát vévodu
Vévodův utajený plán
Všechno nejlepší, Anno
Ideální manželka
Osudová žena
Domek u jezera

Den děí na zámku

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v Infocentru Toužim, náměsí
Jiřího z Poděbrad 35.
Otevírací doba Infocentra:
úterý - pátek
9.00 - 17.00 hodin
Své dotazy, náměty a připomínky pište na adresu:
infotouzim@seznam.cz

DOŠLO DO REDAKCE

Pro děi a mládež
Anderson Laura
Anderson Laura
Brezina Thomas
Brezina Thomas
Brezina Thomas
Hunter Erin
Hunter Erin
Hunter Erin
Hunter Erin
Olivová Jana
Papoušková Eva
Špaček Ladislav
West Kasie

Amálie Zubatá a půlměsíční prázdniny
Amálie Zubatá a zloděj paměi
Mumie za volantem
Pobřeží koster
Tajný úkol pro upíra
Kočičí válečníci: nové proroctví. Půlnoc
Kočičí válečníci: nové proroctví. Východ měsíce
Kočičí válečníci: nové proroctví. Rozbřesk
Kočičí válečníci: nové proroctví. Záře hvězd
Zraněné labuťátko
Kosprd a Telecí
Dědečku vyprávěj o Česku
Kluk odvedle

Autobiograﬁe, historické romány, humor, …
Dutka Wojciech
Černá a purpurová
Hacalová Eva
Můj syn feťák
Mohammed Rahaf
Rebelka : moje cesta za svobodou
Pogodová Sandra
Buď v pogodě
Pogodová Sandra
Hoď se do pogody
Viewegh
Děravé paměi:
šedesát báječných let pod psa
Žilková Veronika
Veronika Žilková: dělte dvěma
Bauer Jan
Poutníci ze Svaté země
Vondruška Vlasimil
Královražda na Křivoklátě

Chválíme
Po mnoha letech se dočkala obnovy jedna z mnoha
zapomenutých drobných památek Toužimska, sousoší sv. Josefa
v Kosmové. Sousoší z roku 1830 stávalo u silnice v údolní nivě
Střely, naproi obchodu. Po domluvě se soukromým vlastníkem
pozemku se ho ujalo město Toužim a nechalo těžce poškozené
sousoší zrenovovat, bylo potřeba doplnit chybějící čási. K poctě
sv. Josefa bylo sousoší věnováno roku 1830 manželi Josefem
a Annou Klementových z Kosmové. Po obnově bylo sousoší
instalováno na nové místo vedle návesní kaple. Historické jádro
Kosmové je chráněno jako památková zóna.
Částečné obnovy se dočkalo také sousoší Nejsvětejší Trojice
v Kojšovicích, dílo plzeňského kameníka J. Wildta z roku 1857.
Povalené sousoší, nacházející se na okraji Kojšovic, při silnici
na Bochov, bylo alespoň znovu postaveno. Ovšem i zde chybí
horní část sousoší s hlavami. Třeba se časem dočká, stejně jako
to v Kosmové obnovy.
Zaím spíše můžeme závidět Žluicku, kde se podobné památky
v podobě soch, památníků, křížků a božích muk systemaicky
obnovují již mnoho let.
- JS 2

MĚSTO TOUŽIM
Z jednání Rady města Toužim

- zastupitelstvo schválilo poskytnuí dotace v roce 2022 ve výši
90.000,- Kč, pro Živý zámek Toužim, zapsaný spolek, Na Výsluní
346, Toužim, IČ: 0469 0770, na pořádání kulturních
a vzdělávacích akcí pro občany města Toužim a širšího okolí

Rada schválila
dne 28.3. 2022

- nabídku ﬁrmy Václav Klimeš, Úvalská 604/2, 360 01 Karlovy
Vary, Drahovice, IČ: 6709 3124, na zaměření budovy č. p. 330
v Toužimi v Plzeňské ulici, v cenové relaci 55.000,- Kč (neplátce
DPH), které bude sloužit jako podklad pro zjednodušenou dokumentaci k podání žádosi o dotaci z Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR a Ministerstva životního prostředí ČR (Národní
plán obnovy, popř. ze Státního fondu životního prostředí ČR),
na nové využií budovy a dále jako podklad pro projekt na rekonstrukci objektu

- zastupitelstvo schválilo využít ﬁnanční podporu z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón Ministerstva kultury ČR v roce 2022 ve výši
485.000,- Kč takto:
- na opravu hradeb ve Vodní ulici použít z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón
Ministerstva kultury ČR, částku 385.000,- Kč, se spoluúčasí
města Toužim ve výši 859.525,- Kč
- na opravu venkovní omítky, obnovu vchodových dveří objektu
Restaurace u Čápa v Toužimi – západní část použít z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón Ministerstva kultury ČR, částku 100.000,- Kč,
se spoluúčasí města Toužim ve výši 20.500,- Kč, přičemž majitel
nemovitosi uhradí 91.547,- Kč
Za MěÚ Toužim
Ing. Pavel Charvát, tajemník

- rada vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Toužim, p. o.,
Plzeňská 395, Toužim, o navýšení cen obědů o 5,- Kč, s platnosí
od 1. 9. 2022

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- prezentaci města Toužim v hodnotě 10.000,- Kč + DPH, formou
reklamy umístěné na Sociálním automobilu dětem, který je
určen pro činnost spolku SOS dětské vesničky, z. s., Strakonická
98, 159 00 Praha 5 - Lahovice, IČ: 0040 7933, pobočky Karlovy
Vary, kterou zprostředkuje ﬁrma KOMPAKT spol. s. r. o., Jiráskova
1424, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady, IČ: 4955 1027

dne 12. 4. 2022

Jak je to s poplatky za skládkování, kdo
je poplatníkem a jak důležité je třídit
odpad?!

- zadat zpracování projektové dokumentace na akci:
„PD – Smíšená cyklostezka a chodník Toužim – Kosmová,
II etapa“ Ing. Jiřímu Oboznenkovi, nábřeží Jana Palacha 1024/26,
360 01 Karlovy Vary, IČ: 0197 8918, za částku 193.000,- Kč (neplátce DPH)

Město Toužim v roce 2021 hradilo z rozpočtu města za celkové
náklady na odpadové hospodářství částku 8,25 mil. Kč,
v porovnání s rokem 2018 je tato částka o 2,31 mil. Kč vyšší. Rok
2020 vyčíslil náklady na odpadové hospodářství v částce 7,54
mil. Kč. Tyto náklady se každým rokem zvyšují a příjmy
od občanů, původců odpadů, smluv uzavřených s podnikateli
a příjmy od společnosi EKO KOM dosahují přibližně na polovinu
výše uvedených nákladů.
U komunálních odpadů, jejichž původcem je obec, se musí hradit
poplatek za uložení na skládku. Tzv. „poplatek za skládkování“
hradí vždy obec bez ohledu na to, kdo odpad předává na skládce
(např. technické služby) a měl by být tedy považován
za vlastníka.
Základní změnou v oblasi odpadového hospodářství je navýšení
„poplatku za skládkování" využitelných odpadů z původních 500
Kč na 800 Kč za tunu odpadu. Tato částka by se pak podle nové
právní úpravy měla každý rok zvyšovat. Za rok dojde k podražení
o další stovku. Zvyšování by se mělo zastavit až v roce 2029,
kdy by cena měla zůstat na 1850 Kč za tunu.
Stále pro nás všechny vyplývá, že čím více odpadu vytřídíme do
složek papíru, skla, plastů, kovů a bio odpadů, ím méně
komunálního odpadu odvezeme na skládku a ím méně
zaplaíme za poplatky.
Cílem ministerstva životního prostředí je skládkovat v r. 2035
pouze deset procent komunálního odpadu produkovaného v ČR,
přičemž hlavními producenty komunálních odpadů jsou občané,
proto je nutné neustále připomínat třídící systém a využívat jeho
všechny tříditelné složky.

- přijeí účelově určeného daru ve výši 6.000,- Kč pro ZŠaMŠ
Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, od ﬁrmy OZAP, a. s., Plzeňská
388, 364 01 Toužim, IČ: 2521 3512, na ﬁnancování rozvoje
vzdělávání, školství a podpory mládeže ve smyslu § 20 odst.
8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů
- zprávu o hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce: „Rekonstrukce Karlovarské ulice v Toužimi“,
na jejímž podkladě byla vybrána ﬁrma ALGON, a. s., Ringhoﬀerova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5, IČ: 2842 0403, s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 15.879.515,29 Kč bez DPH

Ze zasedání Zastupitelstva města
Toužim konané 7. 4. 2022
- zastupitelstvo schválilo poskytnuí dotace v roce 2022 ve výši
120.000,- Kč, pro Sportovní klub Toužim, zapsaný spolek, Školní
492, Toužim, IČ: 4769 6176, na zabezpečení sportovní pohybové
a tělovýchovné činnosi děí, mládeže a dospělých
- zastupitelstvo schválilo poskytnuí dotace v roce 2022 ve výši
215.000,- Kč, pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor
dobrovolných hasičů Toužim, pobočný spolek, Sídliště 428,
Toužim, IČ: 6355 7312, na zajištění činnosi SDH Toužim
a na zajištění kulturního programu v průběhu oslav výročí sboru
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

POLICEJNÍ SLOUPEK

Elixír života-třináctý pramen

Počasí nás láká ke sportovním aktivitám

Lázeňské město Karlovy Vary nabízí nepřeberné množství
zajímavých míst každému, kdo toto město navšíví. Město se
pyšní dlouholetou lázeňskou tradicí, vřídelní kolonádou
a místem, kde se koná každoročně mezinárodní ﬁlmový fesival.
Každý, kdo navšíví toto město, si jistě nenechá ujít návštěvu
Muzea Jana Bechera, kde se dozví vše o výrobě tradičního bylinného likéru. Muzeum a jeho návštěvnické centrum Becherovka
se nachází na hlavní třídě, a právě zde začala naše cesta
za poznáním tajemství 13. pramene.
Po úvodní čási z historie rodiny Becherů jsme se přesunuli do
malého kinosálu, kde jsme viděli ﬁlmový dokument, který
popisuje historii výroby likéru. V muzeu jsme viděli původní láhve
Becherovky a jedinečné předměty, které patřily rodině Becherů,
jako je kniha receptů, ocenění z výstav, účetní knihy a mnoho
dalších exponátů. Interakivní část expozice umožňuje prohlédnout si a nasát vůni bylinek a koření, ze kterých se Becherovka
vyrábí. Je zde i možnost ochutnat karlovarskou vodu, která se
používá k výrobě likéru. Díky virtuální realitě se během chvilky
ocitnete přímo na stáčecí lince. V závěru prohlídky si žáci udělali
plno zajímavých foteček, nalepili samolepky do mapy, rozloučili
jsme se s naší paní průvodkyní a vyrazili na zpáteční cestu
do Toužimi.
Společná akivita se žákům líbila, byla vhodným doplněním učiva
v rámci výuky zeměpisu.
Mgr. M. Málková, J. Váňová – žáci 8.A, 8.B

KARLOVARSKÝ KRAJ – Na silnice vyrážejí i motocyklisté.

Bezpečný cyklista

Vaše kolo musí mít:
• Dvě na sobě nezávislé brzdy (jízdní kola pro děi předškolního
věku nemusí mít ve výbavě přední brzdu, pokud je na to
konstrukčně uzpůsobeno),
• červenou zadní odrazku,
• bílou přední odrazku,
• odrazky oranžové barvy musí být umístěny ve výpletu
předního i zadního kola a na obou stranách šlapek,
• páčky brzd a konce trubek řídítek musí být zaslepeny.

Sluneční paprsky nás po zimě vybízí vytáhnout svá jízdní kola,
koloběžky či kolečkové brusle a vyrazit sportovat. Musíme však
myslet na to, že i při použií tohoto sportovního vybavení
je potřeba dodržet určitá bezpečnostní pravidla, či dbát
na pravidelnou údržbu, abychom předešli úrazu nás samotných
či úrazu někoho v našem blízkém okolí.
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole či koloběžce je
potřeba zejména před první jízdou ověřit, zda máte toto
sportovní vybavení zcela v pořádku. Pravidelná kontrola během
celé sezóny je však samozřejmosí. Je nutné zkontrolovat hlavně
dotažení šroubů kol či koleček, ověřit funkčnost brzd, napnuí
řetězu kola či nahuštění pneumaik. Důležité je také mít při všech
sportovních akivitách sportovní oděv k tomu určený a stejně tak
důležité je mít i řádné obuí, aby nemohlo dojít k úrazu, případně
aby následky byly co nejmenší.
Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost, proto
doporučujeme užií ochranné helmy, přestože její užií je
povinné jen pro cyklisty mladší osmnáct let.
Další důležitou součásí Vašeho jízdního kola je povinná výbava.
Máte vše v pořádku?

Tým silniční bezpečnosi vyhlásil pro žáky 1. a 2. stupně opět
další soutěžní téma z dopravní výchovy, tentokráte na téma
Bezpečný cyklista.
Dříve než děi vyjedou a vydají se na stezky a silnice, je důležité
hlavně dětem připomenout zásady bezpečného pohybu
v silničním provozu. Zbrklé a neuvážené chování děí způsobí
ročně stovky dopravních nehod cyklistů, a to i těch dětských.
Do soutěže se zapojilo několik žákyň z 6. a 8. tříd, které si zvolily
hlavně výtvarnou formu a dvě žákyně literární formu. Jejich
práce jsme odeslali v řádném termínu na PČR Karlovy Vary
a věříme, že i letos budou někteří úspěšní, tak jako tomu bylo
v minulém období.
Všechny žákyně si jistě zaslouží pochvalu za svůj akivní přístup
a poděkování za to, že svůj volný čas věnovaly soutěžním pracím.
J. Váňová, Mgr. M. Málková

V případě snížené viditelnosi musí být kolo opatřeno bílým
světlem vpředu a zadním světlem červené barvy v zadní čási
kola. Na kole se dále doporučuje mít např. blatníky, zvonek,
zámek na kolo, reﬂexní prvky nebo lékárničku.
Další důležité pravidlo vidět a být viděn plaí však pro všechny,
ne jen pro cyklisty či sportovce. Proto noste oblečení jasných
barev, nejlépe v kombinaci s reﬂexními prvky.

Velikonoční aranžování – projektový
den ve škole
Velikonoční tradice a zvyky, aranžování, prakická výroba
závěsných věnců-tak to byla pestrá nabídka projektového dne ve
škole, kterého se zúčastnili žáci 6.A v závěru měsíce března
r. 2022. Oslovili jsme paní M. Chlupovou, která vede již dlouhá
léta rukodělné dílničky v toužimském Infocentru a ta naše
pozvání přijala. Společně jsme se domluvili na tom, co se bude
vyrábět a nakonec zvítězily závěsné jarní věnce. V průběhu
dopoledne si žáci sami vyrobili drobné přízdoby z recyklovaného
materiálu a záleželo už jen na jejich fantazii, jak si věnce nazdobí.
Svůj věnec si zvládli všichni vyrobit sami a při závěrečném zhodnocení akivity je paní lektorka pochválila za jejich krásné
výtvory. Celé dopoledne se neslo v poklidné pracovní atmosféře
a bylo vidět, že děi práce těšila a ze svého výrobku měly velkou
radost. Děkujeme paní M. Chlupové za skvělou spolupráci
a věříme, že se opět někdy společně sejdeme.
Mgr. S. Málková, J Váňová-žáci 6.A

Při jakékoliv sportovní akivitě dávejte pozor při užívání sluchátek
k poslechu hudby, neboť nemusíte slyšet blížící se nebezpečí.
Následky úrazů mohou pak být mnohdy i tragické.
Přejeme Vám krásné prožií sportovních zážitků a ať se vždy
ve zdraví vráíte domů.
kpt. Bc. Zuzana Týřová

6

POZVÁNKA

7

POZVÁNKA

TIRÁŽ

INFOlisty - Toužimský informační občasník, vychází 10x ročně, místo vydávání Toužim. MK ČR E 23481.
Cesta z města, z.s.; sídlo redakce: Náměsí J. z Poděbrad 35, 364 01 Toužim, IČ: 27057020, tel.: 353226431,
e-mail: infotouzim@seznam.cz; isk: AZUS Březová; distribuce: Cesta z města, z.s.
Vyšlo: 1.5. 2022

