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TOUŽIMSKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
540 let města Toužim 1469 – 2009
V pátek 19.června vystoupila skupina Beat Club 68 z Horního Slavkova a dále
Šárka Vaňková. Poté se na náměstí objevil velký krtek a večerníček. Tyto dvě
pohádkové postavičky dominovaly v čele lampiónovém průvodu, který došel na
náměstí. Tento den byl zakončen krásným hudebním ohňostrojem.
Hlavní den, sobotu 20. června, zahájil starosta města Antonín Vrána. Velmi
příjemná moderátorka uváděla bohatý kulturní program. Po celý den bylo na
náměstí mnoho stánků s občerstvením i různé jiné druhy prodejů. U pivovaru bylo
ještě možno děti povozit na různých pouťových atrakcích. Kolem pódia byla
umístěná výstava fotografií od 60 let po současnost. V tento den u příležitosti výročí
navštívili Toužim občané narození v Toužimi a okolí, žijící nyní v zahraničí.
V neděli zahrála 3 členná skupina Musica Dolce Vita v místním kostele. Počasí se
vydařilo a všichni kdo se tohoto výročí zúčastnili si mohli vybrat z bohatého
programu něco pro sebe.
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Soutěžení žáků ZŠP a MŠ Toužim
Závěrečné školní měsíce - květen a červen - pro nás byly velmi úspěšné.
Dne 27.května 2009 jsme pozvali na přátelský miniturnaj ve florbale žáky z Bochova a
Mariánských Lázní. Přestože zápasů nebylo mnoho, hrálo se s plným nasazením. Naše mužstvo,
složené z žáků pátého až devátého ročníku, si vybojovalo druhé místo a odměnou nám byl dobrý
pocit z pěkné hry. Velký dík patří panu V.Grosserovi, který se ujal nezáviděníhodné funkce
rozhodčího a zvládl ji na výbornou.
Následující den 28.května 2009 nás čekala Dopravní soutěž mladých cyklistů v Karlových
Varech. Zúčastnilo se asi 60 soutěžících z celého Karlovarského kraje. Naše družstvo, ve složení
P.Kuča, J.Janoušková, P.Kublent a L.Švejkovský, muselo prokázat praktické dovednosti na
dopravním hřišti, při jízdě zručnosti, poskytování první pomoci, ale také teoretické znalosti
dopravních předpisů. Pečlivá školní příprava se vyplatila - vyhráli jsme první místo, dík patří i
pedagogům!

Poslední akce byly krajské soutěže ve fotbale a vybíjené v Karlových Varech.
Na stadionu AC Start jsme se sešli 8.června 2009 a konkurence byla opět velmi početná.
Naši školu v kategorii starších žáků reprezentovali P.Kuča, L.Švejkovský, M.Junek, J.Janičo,
P.Kublent a B.Oláh. Po opravdu těžké a náročné hře vybojovali krásné druhé místo.
Neméně náročná byla i vybíjená děvčat, kde nás výborně reprezentovalo družstvo ve složení
J.Bučková, T.Oláhová, J.Janoušková, K.Suchanová, T.Pehová a G.Berkiová. Náhoda tomu chtěla a
dívky se umístily také na druhém místě.

Všem našim žákům chceme poděkovat za vzornou reprezentaci školy a za slušné a sportovní
chovaní během všech soutěží.
Za kolektiv učitelů Marcela Kaderová
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Dobrodružné akce dětí z MŠ DOMEČEK
KLUBÍČKO A KOPRETINA V PLASÍCH
Dne 20.května 2009 jsme se již po několikáté
zúčastnili DĚTSKÉHO DNE BEZ ÚRAZU v Plasích
na Velké louce.
Tématem letošního roku bylo 12 měsíců.
Každá zúčastněná mateřská škola představovala
některý z dvanácti měsíců. My jsme zvolili KVĚTEN.
Proměnili jsme se v žabičky a představili jsme se
všem krátkou říkankou s pohybovým doprovodem.
V květnu malé žabičky
protahují nožičky.
Kvak a cák, kvak a cák,
umíte to taky tak?
Kvak a žbluňky, kvak a žbluňky,
už nás budou plné tůňky.
Program byl zahájen divadelním představením divadla Dráček. Doprovodný program měli hasiči, záchranáři a
psovodi. Poté jsme vyrazili na naučnou stezku, kde děti plnily 12 úkolů – přesně tolik, kolik je měsíců v roce.
Např.: na stanovišti „Únor“ zdolávaly slalom na lyžích, v „Dubnu“ zaháněly hady a štíry, v „Září“ si chystaly
školní aktovku a v „Prosinci“ zdobily vánoční stromeček. Celé dopoledne se neslo v zábavném a přátelském
duchu. Odměnou nám byla spokojenost a dobrá nálada dětí.

INDIÁNSKÝ TÝDEN V MŠ
Celý týden jsme žili v dávném světě indiánů. Škola se stala jedním velkým indiánským kmenem. Naučili jsme
se indiánský pozdrav a pokřik, vyrobili jsme si čelenky s pery a oslovovali jsme se vymyšlenými indiánskými
jmény: Potetovaná ruka, Vycházející luna, Modré oko, Veselý úsměv, Malé bříško, atd.
Chtěli jsme u dětí vytvořit povědomí o existenci jiných kultur a národností.
Vyvrcholením byla výprava, na kterou jsme si pomalovali obličeje a vyrazili na indiánskou stezku. Malí
indiáni se potýkali s úkoly: rýžování zlata, indiánský běh, bobřík držení mlčenlivosti, překonávání divoké
vody a větrné pláně, útěk ze zajetí. V cíli na ně čekalo velké překvapení. Kromě nalezeného pokladu, měly
děti možnost se setkat s velkým náčelníkem z kmene Apačů. Ten nás přivítal pravým indiánským pozdravem
a obdaroval všechny náhrdelníkem indiánské zdatnosti.
Na závěr této dobrodružné výpravy se rozbušily tamtamy Velkého šamana a všichni v jeho rytmu tancovali
kolem ohně. Hladoví a vyčerpaní jsme usedli okolo ohniště, kde jsme si odpočinuli a opekli vuřtíky.
HOU
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ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – „CESTIČKA DO ŠKOLY“
26.června 2009 proběhlo v MŠ Domeček rozloučení s předškoláky. V letošním roce odchází 11 dětí do první
třídy ZŠ Toužim. Rozloučit se s nimi přišli pan starosta Antonín Vrána a pan tajemník Jan Šimonovský.
Popřáli dětem úspěšný vstup do školy a hodně štěstí v nové životní etapě.
Pro děti byla připravena „Cestička do školy“ plná úkolů a otázek. Po jejich zdárném splnění – tzv. „školkové
maturity“- došlo k slavnostnímu pasování dětí na školáky. Nechyběly ani dárečky na rozloučenou, které
předala ředitelka školy Ingrid Franková. Nezapomněli jsme ani na malé cvrčky, kteří v naší MŠ zůstávají –
dostali prázdninové překvapení!

Kolektiv učitelek MŠ

Oznámení
Městský úřad oznamuje, že dne 17.7.2009 zemřel ve věku 81 let pan Josef Köppl.

Pan Köppl pracoval dlouhá léta jako ředitel Základní školy a po odchodu do důchodu se věnoval
spolupráci s městem. Byl dlouholetým kronikářem města a redaktorem „Toužimských novin“.
Poslední rozloučení se konalo dne 24.7.2009.
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INFORMACE STAROSTY
1) Město neuspělo s podáním žádosti o dotaci na:
- regeneraci náměstí
- rekonstrukci sportovního areálu včetně opravy haly.
Po druhém opakování žádosti město získalo dotaci na rekonstrukci veřejných prostranství
města. Jedná se o parkoviště před domy na sídlišti č.p. 454 – 463, o parkoviště na Plzeňské ulici a
parkoviště včetně cesty a chodníku okolo sokolovny. Dále se jedná o revitalizaci parku na sídlišti
včetně vsunutých parkovišť do parku.
Město uspělo v dotaci přes MAS Vladař na opravu morového sloupu. Práce budou zahájeny
ještě letos.
2) Dne 27.7.2009 se konalo soudní jednání týkající se určení vlastnického práva k nemovitosti zámku.
Rozhodnutím soudu je zámek vrácen do vlastnictví města. Čeká se na nabytí právní moci.
Antonín Vrána – starosta města

UPOZORNĚNÍ
Občané pozor!!! Máme nově otevřený sběrný dvůr
Nyní nově otevřeno na sběrném dvoře v Toužimi:
letní čas po – pá
6 h – 14:30 h
zimní čas po - pá 7 h – 15:30 h
středa
6 h – 18:00 h
středa 7 h - 17:00 h
Odpady dělíme na:
Využitelné – mohou být dále zpracovávány (papír a lepenka. sklo, plasty=PET lahve, folie, kelímky, kovy=
plechovky, hliník, kompostovatelný kuchyňský odpad, atd.)
Ukládáme do barevných nádob na veřejných prostranstvích
Objemné – nevejdou se do popelnice (starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky,
elektronika, drobný stavební odpad, atd.)
Odvážíme na sběrný dvůr v místě trvalého bydliště
Nebezpečné – vykazují nebezpečné vlastnosti, nesmí se vhazovat do popelnice (léky, zářivky, výbojky,
akumulátory, galvanické články=baterie, ledničky a mrazničky, barvy, lepidla, oleje, atd.)
Léky můžete odevzdat v lékárně, ostatní pouze na sběrný dvůr
Ostatní - nevyužitelné odpady (mastné obaly od potravin, voskový papír, textil, porcelán, žárovky, popel,
zbytky masa a kostí, tuby od zubních past, atd.)
Ukládáme do místních kontejnerů na směsný komunální odpad
Shrnutí - na sběrný dvůr tedy patří:
Objemné odpady - starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, toalety, apod.
Nebezpečné odpady - zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články, barvy, lepidla, oleje, nádoby jimi
znečištěné, apod.
Elektrotechnika - nefunkční televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, apod.,
Důležité - pokud nemáte jak objemný odpad přepravit na sběrný dvůr, spojte s TSM Toužim na
tel. č. 353 312 080 a domluvte si odvoz dle cenového sazebníku.
Obecně závazná vyhláška č.7/2005 města Toužim neumožňuje odkládání objemného odpadu u
kontejnerů!!!
MěÚ Toužim - OŽP

Stačí jednou zavolat!

723 924 954
PŘESTĚHOVÁNO
od 1.7.2009
Nám. z J. z Poděbrad č. 104
2. patro
Tel.: 728 680 263

až 50 000 Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu
nejvýhodnější podmínky v regionu
www.smartpujcka.cz
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Radyňská cihla

Dne 6.7.2009 se uskutečnil IV. ročník pochodu a soutěž v házení cihlou hablovkou.
Část účastníků se sešla ráno na náměstí v Toužimi a v 9.00 hod. se vyšlo směrem na Krásný
Hrad a Kojšovice, kde se přidala další parta účastníků, pokračovali jsme směrem do Lachovic. Tady
naše putování posílili naši přátelé z tábora od řeky Střely. Společně jsme se odebrali do bývalé
radyňské cihelny, kde jsme si zaházeli cihlou, kdysi vyrobenou a vypálenou ve zdejší cihelně.
Účastníci soutěžili ve třech kategoriích 5 – 10 let, 11 – 15 let, a dospělí. Při soutěži bylo
dostatek zážitků a legrace.
Po odházení cihlou jsme se odebrali do Radyně, kde bylo připraveno občerstvení a čekalo se na
předání diplomů a pamětních cihliček.
Akce se zúčastnilo 83 osob všech věkových kategorií. Odpolední čekání nám jako každoročně
znepříjemnil déšť, ale i to jsme brali z humorem.
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Všichni se těšíme na příští ročník.

Všem účastníkům akce, bych chtěla ještě jednou poděkovat za účast.

Za pořadatele akce M.Rešlová
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ŽÁCI SK Toužim
V ukončené fotbalové sezóně 2008/2009 Krajské soutěže žáků Karlovarského kraje skončili
naši žáci pod vedením pana Milana Bartoše na velice pěkném druhém místě. Toto obsadili i po
základní části této soutěže se ziskem 31 bodů za 10 vítězství, 1 remízu, 3 porážky a skóre 68:29.
Nejlepším střelcem nejen Toužimi, ale i celé soutěže byl Jan Charvát s 32 brankami.
V nadstavbové části jako jediní dokázali porazit vítěze soutěže mužstvo Lokte, ale celkový
dojem pokazila poslední tři utkání, které naši prohráli. I přesto si bezpečně zajistili uvedené druhé
místo.
I na jaře absolvovali žáci kromě pravidelných tréninků, mistrovských a přátelských zápasů i
pracovní brigády na Biofarmě Nežichov a Agros V.Páníka.
Za žáky chci poděkovat firmám jako sponzorům k jejich činnosti : Autoservis Jaroslav Košťál,
Elektro Antonín Slepička, Topinstal Petr Nováček, Výroba a prodej nábytku Vegricht Teplá.
Vzhledem k tomu, že se v této soutěži již výše nepostupuje, bylo družstvo žáků SK Toužim
opět přihlášeno od podzimu do Krajské soutěže.
Největším současným problémem ovšem je počet žákovských fotbalistů. Sedm hráčů
postoupilo do věkové kategorie dorostu, tři žáci jsou na odchodu na hostování do FC Buldoci K.Vary
a z přípravky přichází pouze jeden žáček. Tím zůstává v kádru jen pět stabilních účastníků a tři
nepravidelní hráči. Pokud je toto vůbec řešitelné ukáže nejbližší budoucnost.
Martin Frank
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Zdravím všechny taneční příznivce….
Srdečně Vás chceme pozvat na další taneční kurz, který se bude otevírat v září tohoto
roku (2009).
Program: výuka standardních a latinskoamerických tanců
(waltz, valčík, polka, chacha, jive, samba, letkis a jiné…)
Lekce budou probíhat jednou týdně (2x45min.)
Vždy v úterý od 18:00 do 20:00 v Toužimské sokolovně.
První zahajovací hodina bude: 8.září 2009 v 18:00
Lektoři: Lukáš Günzel a Lucie Musilová (viz. foto)
(držitelé třídy A v latinskoamerických tancích a trenérské licence III. třídy)

Přijďte se podívat a vyzkoušet si tanec…
K poslechu vám zahrajeme nejnovější hity, ale i staré pecky na
které si rádi zatančíte.
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Pravidelná údržba
klimatizace Vašeho vozu
je nutností, na kterou
nesmíte zapomínat !!!!!
PROTOŽE:

- chladící médium se pomalu vytrácí a Vaše klimatizace
chladí čím dál, tím méně
- hromadící se nečistoty a voda v systému zatěžuje zařízení
klimatizace a zvyšuje pravděpodobnost poruchy
- vytvářejí se plísně a baktérie, které útočí na Vaše zdraví
- zvyšuje se nepříjemný zápach ve voze

Pravidelný servis klimatizace šetří zdraví Vaše i Vašeho vozu !!!

Z Vašeho peří, které Vám kvalitně vyčistíme, ušijeme:
prošívané přikrývky a polštáře
dvoudeky a spací pytle
Rozměry na přání zákazníka – velký výběr kvalitní sypkoviny
prošití do uzavřených obrazců, které znemožňují přesýpání peří
krátké dodací lhůty.
Výroba a prodej:
Přikrývek a polštářů
z dutých vláken, ovčí vlny, nového peří
Souprav do dět. postýlek
Povlečení
Přehozy, ozdobné polštářky
Sběrna:
Toužim – Fotoateliér – TRIO textil, Bezručova 50
Tel.: 353 312 076, Po-Pá 8-12 13-17 hod., So 8-12 hod.
www.janperi.cz

e-mail: info@janperi.cz
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