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PODĚKOVÁNÍ
Týden oslav u příležitosti 545. výročí udělení městských práv
Toužimi je za námi. Nově zrekonstruované náměstí prošlo
křtem a zároveň zkouškou, co vše je zde možné pořádat.
Během týdne od 22.6. do 29.6. se zde představilo několik
kapel, hudebních souborů i dětiček z místních školek. Rádi bychom poděkovali všem místním kapelám, které nám zcela bez
nároku na honorář přišly na náměstí zahrát. Jsou to kapely:
West County, Já Ještě Nevim, Mawson a Hudební sešlost Kdo
přijde. Hoši, děkujeme.
Lidé si tak mohli vybrat muziku dle svého gusta. Punk, rock
i country.
A samozřejmě velké díky patří i našim malým účinkujícím dětem z MŠ Sluníčko a z MŠ Domeček při ZŠ a MŠ Toužim.
Každý rád vidí, co že naše děti umí.
Sobotní odpoledne patřilo naopak dechové hudbě, kdy se
1. ročníku Festivalu mládežnických dechových orchestrů
zúčastnili členové Dechového orchestru Juvenka ZUŠ
z Bezdružic, formace Jazz Combo AD ZUŠ Antonína Dvořáka
Karlovy Vary, Dechový orchestr ZUŠ Toužim a ZUŠ Sokolov
a všichni tak vytvořili skvělou atmosféru oslav. Ovací od
přítomných si užili dostatečně, zaslouží si však také naši
pochvalu a dík. Nesmíme zapomenout poděkovat ani úžasným
mažoretkám ze Žlutic, které svým doprovodem výrazně obohatily dění na festivalu.
Zapomenout nesmíme ani na skupiny IMODIUM a New Age Of
SMOKIE, které svým vystoupením oslavy města završily.
Zvláště pak zapůsobila druhá jmenovaná kapela, která to ve
večerních hodinách na náměstí pořádně rozproudila a s ní si
zazpívalo i zatančilo mnoho pamětníků a příznivců tohoto
žánru.
V neposlední řadě je potřeba poděkovat všem lidem, kteří se
postarali o technické zázemí, atˇ už šlo o samotné pódium,
zajištění lavic a stolů ale také stavba a likvidace nového stanu
atd. Bez jejich obětavosti a vydatné pomoci by to zkrátka
neklaplo. Po delší odmlce se tedy na náměstí konala větší
akce a dle ohlasů obyvatel mu to moc slušelo. Lidé se bavili a
těší se na další akce. I jim patří dík za to, že vytvořili skvělé
obecenstvo a povzbudili muzikanty a účinkující při jejich
výkonech.
Na závěr chci ještě připomenout, že v infocentru stále probíhá
výstava, která mapuje vývoj našeho města od minulosti
do současnosti.
Atˇ to tedy nejen na náměstí ale i v celé Toužimi žije a lidem
se zde líbí a jsou na své město náležitě hrdi.
Za Infocentrum Toužim Bohuslav Prchal

1

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXIII. číslo 7/2014

TURISTIKA

Setkání u pramene řeky Střely
V sobotu 21. června 2014 se uskutečnil v pořadí již 3. ročník
setkání turistů, příznivců zdravého pohybu i milovníků okolní
krásné krajiny nad prameništěm řeky Střely v Prachometech.
Setkání je organizačně zajišťováno Klubem českých turistů TJ
Sokol Toužim a INFOCENTREM Toužim, za podpory Města
Toužim a za vydatné pomoci občanů obce Prachomety
a zejména majitelů dotčených pozemků, tedy manželů
Černických. Setkání v Prachometech proběhlo stejně tak jako
loni v den letního slunovratu a co je v letošním roce nového,
touto turistickou akcí v Prachometech, stejně jako Triatlonem
byly zahájeny oslavy 545. Výročí založení města Toužim.
Součástí tradičního sekání u pramene řeky Střely bylo rovněž
vystoupení bluegrassové - country sešlosti Kdo Přijde, střídané
i doplňované kamarády z Bochova a v závěru posílené dokonce
o
jednu
mandolínu
a
další
kytaru,
přesně
v duchu názvu sešlosti „KDO PŘIJDE“, ten hraje. Děkujeme
chlapci, byl to pro příznivce tohoto hudebního žánru skutečný
zážitek. Děkujeme rovněž zajištˇovatelům letošního
občerstvení, členům KČT Toužim, kteří se aktivně podíleli na
zdárném průběhu letošního setkání u pramene řeky Střely
a dále Sdružení přátel Zoologické a Botanické zahrady Plzeň
IRIS za přípravu poznávací stezky úpatím Prachometského
kopce, za přípravu otázek i věcné dary. Děkujeme rovněž všem
účastníkům setkání za účast i za vytvoření báječného
a pohodového setkání pod Prachometským kopcem.
Jaroslav Hráský

Z OKOLÍ

Z TOUŽIMI

Dětský den v Kosmové

BOŽÍ TĚLO

Dne 7. června proběhl v Kosmové Den dětí. Díky iniciativě zdejších usedlíků již ráno začaly první přípravy a ve 14. hodin
samotná akce. Opět posloužily prostory bývalé školkové
zahrady, odkud se vycházelo. Šlo se cestou, která vedla mimo
silnici, malebnou krajinou. Děti plnily různé úkoly, za které byly
odměňovány. Po návratu všech zpět na zahradu čekalo děti
ještě jedno překvapení v podobě plné tašky nanuků.
Tu si ovšem jako poklad musely najít. Dále proběhlo opékání
špekáčků a volná zábava.

Toužimští římskokatoličtí farníci obnovili při slavnosti Těla
a Krve Páně tradici slavnostního průvodu Božího Těla městem,
při němž byla z kostela nesena městem Svátost oltářní, tedy
přeměněná
hostie
vystavená
v
monstranci,
s pobožností u mariánského sloupu.

Velké díky patří všem organizátorům, pomocníkům na této
akci, ale také všem rodičům za malý příspěvek na pohoštění a
ceny.
Lenka Štetková, Karel Pacula
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Zdravé stromy pro zítřek – Blažejská lípa
V letošním roce Město Toužim získalo na základě žádosti
o poskytnutí bezplatného ošetření – Projekt zdravé stromy pro
zítřek, zdarma ošetření památného stromu Blažejská lípa, k.ú.
Branišov. Lípa velkolistá je součástí registrovaného VKP Blažejský rybník, kde se vyskytuje mnoho vzácných druhů rostlin a
živočichů. Území je začleněno do soustavy Natura 2000.
Zdravé stromy pro zítřek je označení společného projektu
Nadace Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, o. s. Cílem je podpora odborného ošetřování starých
vzrostlých stromů a informování veřejnosti o významu této
činnosti. Projekt funguje v rámci ročníků, bývá vybráno více než
10 stromů, které dostanou poukaz na bezplatné ošetření arboristou s certifikátem European Tree Worker, který jako jediný
v České republice poskytuje záruku, že arborista prošel komplexní zkouškou, která prokazuje náležitou úroveň odborných
znalostí.
Náš památný strom ošetřil arborista ze společnosti
PROSTROM Bohemia s.r.o., se sídlem v Plzni, pan Václav Štojdl. Termín realizace byl stanoven na 25.6.2014, i přes
nepřízeň počasí se na solitéru s titulem „nejcennější“ povedlo
provést revitalizaci a podpořit tak dominantní růstovou formu
přírodního ekosystému.

MěÚ Toužim – OŽP
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KULTURA

so 19.7. 18.00 hod. OLDŘICH JANOTA / SOL ET LUNA
Oldřich Janota, originální tvůrce a písničkář, který svojí tvorbou
ovlivnil celou hudební generaci. Sol Et Luna, polské duo interpretující hudební inspirace a texty starých civilizací, ne zcela
vzdálené legendárním Dead Can Dance.
Skoky
so 26.7. 18.00 hod. FESTIVAL PÍSNIČKÁŘŮ
Přemysl Rut, písničkář, muzikolog a muž mnoha dalších
uměleckých profesí, představí ve Skokách osobitý písničkářský
žánr – mariánské písně. Jiří Smrž je čerstvým držitelem
andělského ocenění svého aktuálního alba Kořeny a zcela
právem bývá nazýván českým Bobem Dylanem. Slávek Klecandr a jeho kapela OBOROH skvěle a osobitě propojuje píseň
s vírou a víru s písní.
Skoky

PROGRAM NA ČERVENEC 2014
VÝSTAVA – TOUŽIM V PROMĚNÁCH ČASU
U příležitosti oslav 545. výročí založení města.
Infocentrum
čt 3.7. 10.00 hod. PUTOVÁNÍ DO SKOKŮ
Poutnická sezóna na poutní Skokovské stezce z Teplé
do Skoků bude zahájena tradiční společnou poutí
s „Panenkou Skákavou“ obrazem P. Marie Pomocnice
ze Skoků. Poutˇ má tři etapy a celkem měří 57 km.
K poutníkům se lze přidat kdekoliv na trase.
I. etapa 3.7.: Klášter Teplá, 10:00 zahájení před klášterním
kostelem, 12:00 odchod z kláštera do Nežichova (Biofarma
Belina).
II. etapa 4.7.: Nežichov, 8:00 hod. odchod do Toužimi,
v Toužimi v kostele od 18:00 hod. vystavení obrazu, 19:00
návštěva Kinokavárny a výstavy v Infocentru Toužim.
III. etapa 5.7.: Toužim, 11:00 hod. odchod od kostela
do Skoků – mimořádná poutˇ Toužim-Skoky.
Klášter Teplá, Nežichov, Toužim
pá 4.7. 19.00 hod.
KINOKAVÁRNA – REGENERACE NÁMĚSTÍ
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. DVD sestavené
z historických fotografií až po současný stav. Hudbu složil
a nahrál Jiří Ullmann. Foto Jan Borecký a archiv města Toužim.
Vstup zdarma.
Infocentrum
so 5.7. 9.00 hod. RADYŇSKÁ CIHLA
IX. ročník pochodu Radyňská cihla a IX. olympiáda ve vrhu
hablovkou.
Trasa pochodu:
Toužim–Krásný Hrad–Kojšovice–Lachovice–Radyně = 9,2 km.
Zahájení soutěže ve vrhu hablovkou v cca 11.00 hod. Kolbiště
nachází se v bývalé radyňské cihelně (při silnici
z Radyně do Lachovic, za odbočkou k myslivecké střelnici), zahájení soutěže po příchodu účastníků pochodu. Startovné:
dospělí dobrovolné, děti zdarma
Doprava – autobusy: Toužim, nám.-Radyně odj. 10:40, RadyněToužim odj. 16:54.
Všechny příznivce zdravého pohybu a soutěžení na čerstvém
vzduchu, přátele Radyně
a ostatní srdečně zvou pořadatelé – občané Radyně a Pod
střechou, občanské sdružení.
Nám. J. z Poděbrad
ne 6.7. 10.00 hod. SKOKOVSKÁ POUŤ
Skokovská poutˇ ke svátku Navštívení Panny Marie – hlavní
skokovská poutˇ. Českoněmecká pouť porozumění. Začátek
procesí v 10:00, začátek mše svaté v 11:00. Celebruje P. Filip
Zdeněk Lobkowicz OPraem, opat Kanonie premonstrátů v
Teplé. V rámci liturgie zazní Missa in C od Franze Josepha Aumanna v podání Kolegia pro duchovní hudbu.
Skoky

Cenu Ď už získal Havel i Duka, tedˇ
míří do Bečova za obnovu zahrady
V minulosti získali hlavní cenu Ď - dík mecenášům
a dobrodincům - prezident Václav Havel anebo kardinál Dominik Duka a další osobnosti. Ve středu putovala
z Národního divadla v Praze do Bečova nad Teplou.
Celostátní Grand Prix Ď udělila porota Jiřímu Šindelářovi, který
se spolupracovníky deset let obnovuje kdysi zapomenutou
botanickou zahradu.
Porota vybírala z více než tří stovek mecenášů, dobrovolníků
či pořadatelů kulturních a charitativních akcí.
„Pro Karlovarský kraj to je velký úspěch. Rozhodnutí poroty je
podle mne docela průlomové, protože v minulosti uspěly humanitární organizace Člověk v tísni a další. Ceny, obrazu od
malíře Vavryse, si velice vážím, protože je mezi aktivisty považována za něco jako Nobelovku,“ řekl štˇastný Jiří Šindelář.
Upozornil, že před deseti lety o botanické zahradě nikdo
nevěděl, zatímco dnes je v unii botanických zahrad. Prostory o
rozloze devět hektarů nabízejí návštěvníkům mimo poznání a
vzdělávání i vyhlídky, altány i netradiční koutky či pískové pláže.
Dospělým i dětem je například k dispozici zařízený volnočasový
areál s vrbovými prvky, travnatým hřištěm, lanovkou,
pískovištěm či prolézačkami.
O úspěchu Karlovarského kraje předem nikdo nevěděl. Porota,
ve které byl i kardinál Duka, totiž zasedla krátce před slavnostním ceremoniálem. O to příjemnější byl pro minidelegaci z
Bečova šok při vyhlašování výsledků.
"Viděl jsem jeviště nějak rozmazaně," sdělil dojatý Jaroslav
Lukšík z Karlových Varů, který má práci v zahradě jako svého
koníčka. Jiřího Šindeláře navrhl do krajské nominace ceny Ď.
Po vítězství v regionu následoval postup do Prahy. V ní převzalo
celostátní ceny 16 soutěžících, mimo jiné Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové za podporu Armády spásy.
Autor: Vladimír Zedník, iDNES.cz
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KALENDÁR
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Kristýna
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Věroslav

Vítězslav Magdaléna

Martina Drahomír Čeněk

28
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30

31

Viktor

Marta

Bořivoj

Ignác

26. července najdeme v kalendáři hojně využívané jméno
Anna, které znamená milostná, milostiplná, líbezná, milá a je
to jméno původem hebrejské. Nosí jej přes 150 tisíc žen
v naší republice.

ne

29. 7 . svátek slaví Marta a její jméno znamená paní domu,
hospodyně a je to jméno původem aramejské.

Ilja

Pěkné letní dny Vám přeje autorka této rubriky Lenka
Hudečková

1. července slaví svátek Jaroslava, jejíž jméno znamená slavná
silou, bujností; slavící jaro a je to jméno původem slovanské.
5. červenec je státní svátek - významný Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Na Velkou Moravu dorazili ze
Soluně bratři Cyril a Mětoděj (Konstantin a Metoděj v roce 863.
Pracovali zde s velkými úspěchy, protože vedli kázání
i vyučování bratří ve staroslověnštině, také vytvořili písmo - hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako oficiální jazyk - v té době
jako jazyk bohoslužebný.
6. červenec je dalším státním svátkem v České republice.
Je to Den upálení mistra Jana Husa, který byl římskokatolický
kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský
pedagog, reformátor a kazatel.
10. 7. slaví svátek Libuše, což znamená milá, líbezná, milovaná, libá a je to jméno původem staročeské
15. července najdeme v kalendáři jméno Jindřich, znamená
pán, vládce domu a je to jméno původem německé.
17. 7. oslavuje Martina - zasvěcená bohu Martovi; bojovná
a je to jméno původem latinské.
24. července slaví svátek Kristýna, což znamená křestˇanka
a je to jméno původem řecké.
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KNIHOVNA

Knižní novinky na červenec 2014
Pro ženy
Dandová, Dagmar
Deveraux, Jude
Howell, Hannah
Needham, Linda
Pawlowská, Halina
Pearson, Allison
Urbaníková, Eva

Deník šílené novinářky
Pravá láska
Anděl z Vysočiny
Nevídaný skandál
Pravda o mém muži
Nechápu, jak to dokáže
Suši v duši

Pro muže
Brannan, J.T.
Carter, Philip
Deaver, Jeffery
Enger, Thomas
King, Stephen
May, Peter
Morrell, David
Reilly, Matthew
Slaughter, Karin

Původ
Oltář z kostí
Tak trochu šílení
Fantomová bolest
Doktor Spánek
Muž z ostrova Lewis
Na hraně temnoty
Pekelný ostrov
Genesis

Pro děti
Nesbo, Jo
Wegler, Monika

Doktor Proktor a prdicí prášek
Váš zakrslý králík

Příběhy, životopisy
Gordon, Noag
Hejma, Ondřej
Jonasson, Jonas
Trachta, Jan
Zápisky

Ranhojič
Fejsbuk
Analfaetka, která uměla počítat
Tichý dech –
českého lékaře z Afriky a Haiti

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové
Lenka Hudečková

POZOR – Městská knihovna Toužim neplánuje na letošní
prázdniny žádné změny provozní doby.

6

Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXIII. číslo 7/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

EXKURZE – LYSÁ nad LABEM
Dne 17. 6. 2014 se žáci pátých tříd ZŠ Toužim vydali na krásný výlet
do řemeslné vesničky BOTANICUS, která se nachází v Lysé nad
Labem. Zde měli možnost navštívit také bylinnou zahrádku, kde
poznávali podle botanických klíčů různé druhy bylin, trav a rostlin.
Mohli zde také pracovat v různých řemeslných dílnách, kde si vyrobili
svou loutku, nebo si vyrazili svou vlastní minci. Někteří rýžovali zlato,
jiní pekli a zdobili svůj perník, nebo si mohli vyrobit provaz či svíčku.
Doufám, že v příštím roce nebude o takové akce nouze, jelikož šlo o

První expozice byla otevřena ve Schwarzenberském paláci na
Hradčanech v roce 1910. Stavba nové budovy muzea byla plánována
už od 20. let 20. století. Proběhla v letech 1938-1941 a budova byla
využita pro muzejní účely až po válce. První expozice byly zpřístupněny
v roce 1947, v roce 1951 bylo muzeum zestátněno
a v roce 1995 byla provedena částečná rekonstrukce budovy. Zájemci
o důkladnější poznání dějin techniky mají k dispozici také knihovnu a
archiv dějin techniky a průmyslu. Národní technické muzeum má i
vlastní
výzkumné
pracoviště
se
svou
publikační
a vzdělávací činností z oblasti dějin vědy a techniky.
Mgr. Píbalová Marie, Váňová Jaroslava

Novorolský Hasenpokal – červen 2014

spojení teorie s praxí.
Jestliže nebudete mít o prázdninách co dělat, určitě navštivte Lysou
nad Labem!

Mezi pravidelné projekty ZŠ Toužim, Breitenbrunn a Nová Role patří
sportovní turnaje , kde si chlapci zahrají přátelský fotbálek
a děvčata přehazovanou. V půlce června t.r. jsme se všichni sešli
v ZŠ Nová Role, kde jsme svedli souboj o putovního zajíce.
Letošní turnaj byl pro nás velice příznivý, ve fotbale obsadili chlapci
první místo a děvčata v přehazované skončila na 2. místě. Vítězství
měla téměř na dosah, pouze 3 body je dělily od prvního místa. Tak
snad příští rok, kdy se koná sportovní turnaj v Breitenbrunnu.
A tak putovní zajíc opět skončil na naší škole a příští rok pojede
s námi do světa.
Za svoje vítězství byli všichni žáci odměněni hrníčkem z novorolské
porcelánky, který nese znak Nové Role.
Poděkování za vzornou reprezentaci školy si zaslouží žáci :
Janáková B. 6.A/, Jansová E. /6.A/, Michalcová K. /6.A., Chmelařová
K. /6.A/, Mrázková L. /7.A/, Niedemeirová H. /7.A/, Šedová N.
/7.B/
Janoušek P. /8.B/, Korunka F. /8.B/, Straka M. /8.A/, Rešl P. /8.A/,
Jáchym D. /6.A/, Šimek D. /7.A/
ZŠ Toužim - J. Váňová, Mgr. P. Princl

Mgr. Helena Dornicová
Mgr. Růžena Řeháková

Národní technické muzeum
v Praze - z exkurze žáků ZŠ Toužim
V rámci projektu „Škola pro život jsme tentokrát vyjeli se žáky 6.
a 8. tříd do Národního technického muzea v Praze. Cílem exkurze
bylo přiblížit žákům dějiny techniky na základě rozsáhlých sbírek dokumentujících vývoj mnoha technických oborů, přírodních
a exaktních věd na území dnešní České republiky, prohlédnout si
unikátní sbírkové předměty ve stálých expozicích muzea: doprava,
architektura, stavitelství a design, astronomie, tiskařství, fotografický
ateliér, technika v domácnosti, chemie kolem nás, měření času, hornictví,
hutnictví,
interkamera,
technika
hrou
s výstavou top secret, televizní studio. Počátky sběratelství technických předmětů sahají až do roku 1833, kdy se organizace zvaná Jednota zasloužila o sbírku různých strojů a přístrojů, která byla přístupná
zájemcům o vzdělání.
První soukromé, veřejně přístupné technické muzeum založil Vojta
Náprstek ze strojů dovezených hlavně z USA a Anglie. Národní
technické muzeum vzniklo v roce 1908 pod názvem Technické
muzeum Království českého.

Ukončení školního roku
Žáci Základní školy v Toužimi ukončili školní rok sportem. Dne 16. 6.
2014 si žáci z prvního stupně zasportovali. Bojovalo se ve třech disciplínách: skok do dálky, běh na 60 m a hod míčkem. Žáčci soupeřili
opravdu s nadšením a velkým úsilím.
Díky přízni počasí se tento den opravdu vydařil.
Kolektiv učitelů z prvního stupně
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ZŠ a MŠ TOUŽIM

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, kteří nám poskytli ceny a dárky do
soutěží a na Den dětí:
MARBES consulting,a.s.
Hollandia Karlovy Vary, a.s.,
ČEZ
KÚ Karlovarského kraje
Petr Jelínek – SUPRA
Miroslav Fišer – Autosprint Fišer
Jednota Toužim
Varnea, a.s.
Na závěr školního roku jsme si připravili pro starší žáky exkurzi
do AGRO Otročín a Hollandia Krásné Údolí. Mladší žáci navštívili
Naučnou stezku – NAŠI PTÁCI v Dobré Vodě.
Kolektiv učitelů ZŠ a MŠ Toužim

SPORTOVÁNÍ A SOUTĚŽENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ
ZŠ A MŠ TOUŽIM

FLORBAL 2014
24. dubna pořádala naše škola již III. ročník krajské sportovní soutěže
FLORBAL, která byla organizována
pod
záštitou
KÚ
Karlovarského
kraje.
O pohár se utkalo 9 družstev
z
různých
škol
celého
Karlovarského kraje. Zápasy
probíhaly v tělocvičně ZŠ
Toužim a ve sportovní hale TJ
Sokol Toužim. Naši chlapci obhájili loňské první místo.

MŠ DOMEČEK
Každý druhý rok se děti z Domečku účastní svým vystoupením
nesoutěžní přehlídky mateřských škol - Mateřinka. Celý březen
jsme se na vystoupení pečlivě připravovali. Letos jsme se
rozhodli pro poněkud netradiční pojetí. Inspirací nám byly
samotné děti, které to na rockovou skupinu Kabát a jejich „Dole
v dole“ uměly pořádně roztočit! Děti si to užívaly od prvního
nácviku až po finální vystoupení. V kostýmech trpaslíků to na
plné pecky rozjely při veřejném vystoupení 25. 3. 2014 v toužimské sokolovně.

UMÍME TO S POČÍTAČEM
29. dubna 2014 se naše
dvoučlenné družstvo ve složení
Jana Baarová a Pavel Lukáč
zúčastnilo finále krajského kola v soutěži UMÍME TO S POČÍTAČEM v
Chodově. V těžké konkurenci pro naši školu získali krásné
5. místo.

Slavný toužimský kapelník Karel Musil si vybral naše děti
k účasti na slavnostním koncertě Dechového orchestru ZUŠ
Toužim, který se uskutečnil při příležitosti 20. výročí jeho založení. Naši malí zpěváčci utvořili na chvíli doprovodný dětský
sbor a sklidili od publika zasloužený potlesk.

PLAVÁNÍ V MARIÁNSKÝCH
LÁZNÍCH
V pátek 2. 5. 2014 se žáci 6. –
9. ročníku zúčastnili výletu do
plaveckého bazénu v Mariánských Lázních, kde si užívali tři
hodiny komfortu zdejšího
plaveckého areálu. První hodina obsahovala řízenou ukázku
výuky plavání. Zbytek času
patřil soutěžím a poté následoval volný program, kde si žáci užili areál
podle svých představ. Celý výlet byl završen procházkou
ke zpívající fontáně.

Závěru
školního
roku vévodí výlety.
Kromě
našich
dopoledních výšlapů
za
poznáváním
okolní přírody jsme
v y j e l i
i za hranice města
do nedalekého Bochova
navštívit
zříceninu
hradu
Hartenštejn.
Zde
jsme si vychutnávali
nádherný výhled do
našeho
kraje
z Karlovarské věže.
Tématem výletu byl
příběh o hamižném
rytíři
Konrádovi
a jeho zapomenutém pokladu, ke
kterému
nás
dovedly zlaté podkovy jeho koně.

PRAKTICKÁ DÍVKA
13. května 2014 se naše děvčata zúčastnila
soutěže PRAKTICKÁ DÍVKA v Karlových Varech.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: práce s
hmotou fimo, koláž, obložené chlebíčky a
vědomostní test. Naše dívky byly úspěšné a
získaly 3. místo.
KRAJSKÉ KOLO MALÉ KOPANÉ
Již tradičně se naši kluci zúčastnili krajské
soutěže MALÁ KOPANÁ, která proběhla v
Karlových Varech 10. 6. 2014. I přes velké
vedro podali chlapci výborné výkony. Naše
družstvo ve složení Pavel Lukáč, Tomáš Jelínek, Michal Břicháček,
Zdeněk Kolena a Vlastimil Oláh si právem vybojovalo krásné
2. místo.

V předposledním školním týdnu jsme se krátkým, milým vystoupením pro rodiče slavnostně rozloučili s dětmi, na které od
září čekají školní povinnosti. Ceremoniál s šerpováním
a předáním pamětních listů z rukou ředitelky školy
a zastupitelů města (Ing. Šimonovského a Bc. Hrůzy) byl
ukončen rautem a spaním ve školce.

LETNÍ SPORTOVNÍ HRY
4. 6. 2014 jsme vyrazili do Mariánských Lázní na Letní sportovní hry
základních škol speciálních. Sportovci své dovednosti museli prokázat
při jízdě na koloběžce, skoku do dálky a v hodu na cíl. Závodilo se
také v běhu ve dvojicích na krátké trati. Na závěr na soutěžící čekala
nejtěžší disciplína - vytrvalostní běh. Všichni byli vítězi a po právu si
za své snažení zasloužili medaili. Děkujeme pořádající ZŠP a ZŠS M.
Lázně za perfektní organizaci.

Poslední tečkou školních radovánek byl výlet do Mariánských
Lázní, kde si děti v krásném kočáře prohlédly město, ochutnaly
minerální prameny a poslechly si zpívající fontánu.
Učitelky MŠ Domeček
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MÁME RÁDI ZVÍŘATA ANEB VÝLET
NA BIOFARMU BELINA V NEŽICHOVĚ

MŠ SLUNÍČKO

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
„MŠ Sluníčko“ 10. ČERVNA 2014

Za dalším poznáváním a prohlubováním znalostí o zvířátkách jsme
se vydali na nedalekou Biofarmu Belina do Nežichova.
Paní Prchalová s naším kamarádem ze školky Fandou nás přivítali
úžasným bylinkovým čajem z vlastnoručně nasbíraných bylinek ze své
zahrádky. A tak jsme poznali mateřídoušku, šalvěj, meduňku,
oregano a mátu, nejen jak dobře chutnají, ale i jak vypadají. Další
velká dobrota nás čekala v podobě ochucených tvarohů z čerstvého
kravského mléka s karamelem nebo s čokoládou.

Nápad připravit dětem důstojné rozloučení s Mateřskou školou
ve slavnostním prostředí vznikl před několika lety ve spolupráci s
rodiči. Dříve se tento den uskutečňoval v obřadní síni Městského
úřadu, dnes se koná v Toužimské Sokolovně.
Pro děti je to jejich velký den.
Odpoledne jsme se všichni i s rodiči a příbuznými dětí sešli na
“Slavnostním rozloučení” v sokolovně.
Předškoláci měli pro rodiče překvapení v podobě předtančení. Třída
“Včeliček” v rytmu Country, s kovbojskými klobouky a třída “Berušek”
v podobě taneční kreace s šátky na skladbu z filmu Titanic.
Rodiče se usmívali, tleskali a děti předvedly co umí.
Poté, když budoucí “školáci” vcházeli ve dvojicích do slavnostně vyzdobené uličky mezi rodiči za doprovodu Gaudeamus - studentské
hymny, mnozí tajně setřeli slzy.
Následovalo pasování mečem na “školáka” a předání kytičky spolu s
připravenými dárečky.
Po pronesení několika vět paní ředitelkou a následném poděkování
od rodičů, předal pan starosta každému “školáčkovi” šerpu a
potřesením ruky jim popřál hodně štěstí.
Oslava pokračovala dětskou diskotékou pod vedením pana Pečenky.
Pro děti i dospělé bylo připravené občerstvení v podobě rautu, které
nám připravili rodiče dětí.
Několik rad a vzpomínek, několik slziček dojetí - to byla atmosféra
“Slavnostního stužkování”.
Snad si děti vzpomenou na to, že se měly ve školce všechny rádi.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.
Především rodičům a všem sponzorům.

A po ochutnávkách začalo seznamování se zvířátky. Děti zvířátka milují
a tady měly možnost nejen si je zblízka prohlédnout, poznat prostředí
, ve kterém žijí, odvážnější pohladit i pochovat. Dozvěděly se o nich
spoustu zajímavostí, jaký nám přináší užitek, jak se o ně starat.
Největší sympatie si získalo čerstvě narozené hříbátko
a králíčci.
Ti neměli šanci se ubránit pohlazení a pochování od všech téměř
čtyřiceti dětí. Postupně jsme se seznámili s ovečkami, kozlíky Ivanem
a Matějem, oslíkem Megym, dvěma kobylkami s hříbátkem,
kravičkami i králíky.

Kateřina Holasová, učitelka MŠ Sluníčko Toužim

Školní výlet na Zámecký statek
Konec roku jsme prožívali společně s domácími zvířaty, jejich mládˇaty
a celým jejich životem. Proto jsme letošní výlety zvolili ve stejném
duchu.
V pondělí 26.5. jsme se jeli podívat na Zámecký statek do Újezda
nade Mží. Samotná cesta autobusem byla pro děti zážitkem. Sledovali
jsme přírodu a zvířátka kolem nás.
Po hodinové jízdě jsme se posilnili řízky, které nám s sebou připravil
pan kuchař. Ale největší pochoutka nás teprve čekala. Po obědě jsme
šli do zámecké kuchyně za pekařkou Janou a každý
z nás si upekl vlastní bochánek chleba. Děti se dozvěděly z čeho se
chleba dělá a co všechno do něj můžeme přidat. Výroba chleba nám
zabrala přibližně hodinu.
Zatímco se chlebíčky pekly v troubě, vydali jsme se se selkou Jarkou
na prohlídku statku. Seznámili jsme se se vším, co se dříve pro výrobu
mouky na chleba muselo udělat. Děti si vyzkoušely cepování obilí,
mohly se posadit na dřívější sekačku a zkusily si obilí i zasít. Na
procházce statkem jsme se seznámili se zvířátky a jejich
pochoutkami. Některá zvířata, třeba koně, morčata, fretky, králíky,
kočky, dokonce i velblouda, si děti mohly pohladit. Viděli jsme také
slepice, kachny, husy, ovce, kozy, pštrosy nebo malá kůzlátka.
Poslechli jsme si také příběh o“ Duchovi statku“ a při pohlazení
kmene „ Duchova stromu“ jsme si každý z nás mohli přát tajné přání,
které se nám vyplní.
Po prohlídce statku jsme nasedli do autobusu a vydali se plni zážitků
domů. Ve školce jsme si pak povídali a vyprávěli o svých zážitcích a
dojmech z našeho výletu.

Nadšené děti absolvovaly “kurz česání a spřádání ovčí vlny” na
kolovrátku.
Pro nekonečně hladové a žíznivé děti bylo připraveno další občerstvení
v podobě čerstvého sýra od kraviček na křupavé bagetce. Na
čerstvém vzduchu všem moc chutnalo.
A jako vzpomínku si děti odnášely kytičku bylinek z bylinkové zahrádky
paní Prchalové, které děkujeme za ochotu a obětavost. Bylo to hezké.
Děti budou mít na co vzpomínat.

K.Holasová a V. Hazmuková
MŠ Sluníčko Toužim
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Z pohádky
do pohádky
…… aneb kdo si hraje
nezlobí !!!!!
Po loňském propršeném Dětském dni, se
ten letošní mimořádně vydařil. Sluníčko
nám svítilo už od samého rána a tak se
nám celý den povedl.
Dne 31. 5. 2014 jsme pro naše nejmenší
uspořádali velkou oslavu jejich svátku.
Opět se sešlo hodně dobrovolníků, kteří
rádi udělají dětem radost, a proto se mohl
uskutečnit den plný her, soutěží a zábavy.
Začátek celého dne odstartovala pohádková cesta lesem, kde se děti setkávaly
s pohádkovými bytostmi, se kterými plnily
soutěže a úkoly. Za svoji snahu byly
odměněny dobrůtkami.
Po dobrodružné výpravě lesem se děti
mohly pobavit na skákacím hradu,
trampolíně nebo se povozit na konících.
Samozřejmě nemohlo chybět velice
oblíbené malování na obličej, které děti
proměnilo na motýlky, tygříky, kočičky
a jiné. Pro zábavu dětí i dospělých, nám
přijeli opět zabubnovat Drum band Františka Zemana z Ostrova.
Viděli jsme také ukázku aerobiku toužimských děvčat. Protože bylo opravdu
krásně, mohli jsme dětem splnit další
přání v podobě hasičské pěny, ve které
se děti do sytosti vyřádily.
Celé
odpoledne bylo také přistaveno hasičské
auto, které si mohli všichni prohlédnout,
děkujeme panu Jiřímu Horníkovi – veliteli
stanice. O hudbu v rámci celého dne se
postaral oblíbený DJ Láďa, tímto mu
děkujeme. Další poděkování patří paní
Renatě Štefanské, která přišla s koňmi.
V neposlední řadě musíme poděkovat
všem sponzorům, bez kterých by se akce
nemohla konat.
A těmi jsou: Město Toužim, Infocentrum
Toužim, Febostav s.r.o. František
Staněk, OK STS a.s.Toužim, SRPDŠ MŠ
Sluníčko, Vodárny a kanalizace K. Vary,
Hollandia a.s., Hortim, spol.s.r.o., Eva
Hosnedlová, Petr
Ajšman, David
Kalina, TZB Servis
– Richard
Strolený, Robert
Scherbaum,
manželé Jíšovi,
Manikúra-pedikúra
H. Futrová a P.
Řeháková,
Čestmír Starý,
Lékárna Bochov,
Vera Gurmet,
Restaurace u
Čápa, A.P.S.A.
spol. s.r.o.,
Supra – Petr
Jelínek, Koloniál
Karel Štumpa
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Čeština veselá, záhadná ...i zrádná /?/
/J.Štolfa/
Cyklus dvanácti zastavení nad tím, jak mluvíme.

Chutˇovka červencová - prázdninová oddychová:
1. část: Taxi dneska zahrajeme...
Je hravá, je vtipná, je ohebná /flexibilní/, je jedním slovem úžasná...! Nad takovou charakteristikou se určitě každý muž
přinejmenším pozastaví – a nesměle prohodí: „ Chci ji poznat.“
Zůstaneme však pouze v rovině lingvistické:
Věděli jste například, že:
•
ponorka je vdova po Norovi
•
skloňování slova město: 1. pád - město, 2. toběsto, 3. jemusto, nám..., vám...
podobně: jahoda, tyhoda, onhoda,
•
nebo že soužení vznikne, když je mnoho žen pohromadě...
•
manželka kata je Katka, jejich děti katˇata
Člověk už odedávna hledá různá nej...:
•
Které je nejdelší české slovo? Nejzdevětadevadesáteroneroznásobitelnějšími - 43 hlásek
•
Nejneobhospodařovávatelnějšími – 30 hlásek
•
Nejdelší slovo utvořené jen ze souhlásek: vzcvrnkls /od cvrnkat/
•
/Nejdelší?/ věta ze souhlásek: Chrt pln skvrn vtrh skrz trs chrp v čtvrtˇ Krč.
RODOVKY jsou slovní hádanky, které vzniknou změnou rodu / a čísla/ daného slova:
•
had – hadice, slepec – slepice, beran – beranice, krab – krabice,...
Jsou tvořeny i přetvářením - přehozením slov, vazeb i slabik a tím změnou významu:
•
Líný lev – Líná lvice – Línal více
•
Já dám trávu žínce – On dá trávu žínce – Ondatra v úžince
•
Ten jiný doručitel – Ta jiná doručitelka – Tají nádor učitelka
•
Holík nuzný – Holice nuzná – Holý cenu zná
•
Dopis kulačky – Dopis kulaka – Do Písku láká
REPETICE – každý muzikant / i ne.../ zná: opakování – zde slabik ve větných celcích:
•
Nesnese se se sestrou
•
Emil i Lili lili lilie na vánoční ozdoby
•
Vrtulník snadno vznese se se sesečené louky
•
Jsem vystrašený pouhou tou tvou dlouhou tmou
•
Muž už u žužu žužu žužlal
Jak blízko má čeština k matematice:
•
stožár = dvěstěžár :/děleno/ dvěma nebo
•
sedmikráska = čtrnáctikráska : dvěma
•
Třinec = osminec -/mínus/ pětinec

stožár = třicetižár x/krát/ dvě + čtyřicetižár

P.S.: Ten taxik v nadpisu – ten mi promiňte, je součástí tématu. V srpnu pokračujeme.
Hezké léto.

Što.
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SPORT

z horních příček tabulky a nováčkům, kteří k nám přestoupí
z přípravky, aby se brzy zařadili do týmu.
Tak jako v předešlých článcích, tak ani tedˇ mi to nedá, abych
požádala a možná i vyprovokovala vás, rodiče našich malých
fotbalistů. „Přijďte se na své chlapce podívat na trénink, nebo je
povzbudit na zápasy. Možná si myslíte, že ten váš „puberťák“
o to vůbec nestojí, ale mýlíte se, stojí a možná vám to ani neřekne
nebo ho neslyšíte. Není to o tom, že fotbalu nerozumíte, nebo že
vás nebaví, ukažte, že vás vaše dítě zajímá.“ Podporujme svá
dítka v mimoškolních aktivitách a věřme, že se naše snaha vyplatí.
Není to promarněný čas, je to chvíle, kterou strávíme se svými
dětmi, v kolektivu jejich kamarádů, v super sportovní atmosféře.
Je to velký krok k tomu, aby právě ten náš syn neskončil v nejlepším případě s cigaretou nebo krabičákem v ruce.
A tedˇ si dovolím malý nábor nových fotbalistů. Pokud by měl
někdo další zájem zkusit si jaký je toužimský fotbal, nechtˇ přijde
mezi nás, rádi ho zapojíme do kádru.
Poděkování patří všem rodičům, kteří nás a hlavně své malé fotbalisty podporují. Dále Sportovnímu klubu Toužim jmenovitě: panu
Josefu Bartáčkovi, Marku Daňkovi, Jiřímu Mikulovi, Jaroslavu
Hejkalovi, správci areálu panu Jiřímu Hovorkovi a pani Ivetě Kunzové, kteří se o nás tak skvěle starají. Poděkování patří též panu
Hlavatému Vlastovi, který nás vozí autobusem na hřiště našich
soupeřů.
A na závěr: „Kdo je nejlepší - Toužim, jaká je Toužim - nejlepšííí!!!“

Žáci SK Toužim se usadili
na třetí příčce
Svěřenci pana Šimka Zdeňka obsadili po fotbalové sezóně
2013/2014 krásné třetí místo okresního přeboru žáků. Soutěže
se zúčastnilo celkem 12 fotbalových mužstev. Odehráli 22 mistrovských utkání, z nichž 15x zvítězili, 2x remizovali a bohužel 5x
prohráli. Získali celkem 47 bodů, kdy nastříleli 165 gólů a inkasovali 34 branek. Nejlepším střelcem SK Toužim se stal Šimek Dominik s 31 vstřelenými góly a pátou příčkou v tabulce střelců.
Hned za ním je Burda Filip a Moravec Tomáš s 26 góly, Kolena
Karel se 17, Hasenöhrl Stanislav s 15, Šulc Lukáš se 13, Polívka
Jan a Surma Karel s 9, Čech Jakub se 7, Straka Matěj s 5,
Brndián Filip, Ertl Milan a Šašek František se 2, a zlatá tečka na
závěr Šamberger Václav s 1 vstřeleným gólem.
Kluci si zaslouží za tyto výkony velkou pochvalu. Na hřišti nechali
srdíčko a mnohdy hráli v extrémních podnebních podmínkách od
veder, přes déštˇ a bouřku po velké mrazy. Zdobí je kázeň a disciplína a budeme doufat, že si tyto dobré vlastnosti ponesou i do
dorosteneckých týmů. Tímto bych chtěla popřát našim budoucím
dorostencům jmenovitě: Čech Jakub, Kolena Karel a Polívka Jan,
aby jim to i nadále dobře kopalo a zdobil je nejen fotbalový um,
ale i čest a smyl pro fair play hru, tak jako to bylo doposud. „Kluci
díky za odvedené výkony a dobrý příklad, který jste dávali svým
mladším spoluhráčům. Věříme, že i v budoucnu vás budeme
potkávat na toužimském pažitu, kam vám přijdeme fandit.“
Těm mladším popřeji, aby i v další sezóně obsadili některou

Šimková Soňa
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Dne 13. 6. 2014 se uskutečnil závěrečný koncert základní
umělecké školy Toužim. Všechna vystoupení se nám moc líbila. Poté i mládežnická dechovka, vedená panem Karlem
Musilem, se kterou si zazpíval Ludvík Molnár, opět podala
špičkový výkon. Těšíme se na další koncert a přejeme dětem
krásné prázdniny a dospělákům příjemně prožitou dovolenou.

Oddíl florbalu:
Po loňské vydařené sezóně, kdy florbalové družstvo mužů
po několikaletém trápení v nižší soutěži postoupilo z 2. místa
do 1. divize - 3. ligy mužů (nejvyšší regionální soutěž
Karlovarského a Plzeňského kraje), tato sezóna 2013/2014
byla spíše o získávání zkušeností a zapracování nových
mladých hráčů do sestavy.
Bohužel tým se potýkal s pracovní vytížeností, nebo
i dlouhodobým zraněním některých svých klíčových hráčů.
Z tohoto důvodů nemohli velkou část zápasů odehrát v plné
sestavě, což mělo za následek ztrátu bodů v důležitých
utkáních. I přes tyto problémy se mužstvo semklo a ve své premiérové sezóně ve 3. lize, si i když až posledními zápasy vybojovali konečné 9. místo. V individuálních statistikách
kanadského bodování, se jako v předešlých letech, hráči florbalového oddílu TJ Sokol - 1.FBC Toužim zase neztratili a mezi
prvními 10 hráči jsme měli hned v první sezóně dvojnásobné
zastoupení.
Velké poděkování patří především trenérovi Stanislavu Bůžkovi
za jeho odvedenou práci na Toužimské lavičce, kde povzbuzoval a podporoval své svěřence.
Od 1. července mužstvo zahajuje přípravu na nadcházející
sezónu 2014/2015, kde opět nastoupí do 3. ligy s cílem
umístit se již na vyšších příčkách tabulky.
autor: Radek Štefan

Zapsala čtenářka TN Dagmar Procházková.
Dne 28. 6. 2014 se konal 1. ročník Festivalu dechových
orchestrů. Jako první na řadě se představila kapela Juvenka
z Bezdružic vedená kapelníkem Jiřím Palátem, druhé bylo Jazz
Combo AD ze ZUŠ A. Dvořáka z Karlových Varů. Jako 3. vystoupila dechová kapela ZUŠ Toužim s kapelníkem panem Karlem Musilem. Doprovázely je mažoretky paní Vnoučkové.
A jako poslední čtvrtá kapela vystoupila ZUŠ Sokolov, se
kterou naše kapela často spolupracuje a vystupuje. Zpívali
Ludvík Molnár, Eva Radová a pan Miroslav Zábranský, který
celý pořad moderoval. Přálo nám i počasí. Děkujeme všem
účinkujícím a těšíme se na další ročník festivalu.
Zapsala čtenářka TN Dagmar Procházková

Prodám družstevní byt 1+1
v Toužimi
(možný převod do OV),
30,5 m2, 1.patro.
Byt prošel kompletní rekonstrukcí. Volný - září 2014.
cena: 449 000,kontakt: 607 602 742
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ORNITOLOGICKÝ ZÁPISNÍK

Kroužkování čápů
Za pomoci místních hasičů se i v Toužimi konalo 20. června
kroužkování čápů uhnízděných na pivovarském komínu.
Bohužel se při této akci ukázalo, že letos máme jen jedno
mládě a navíc má poškozenou letku.
Čapího samečka se podařilo vyfotit přímo na náměstí na soše
panny Marie.
Více informací najdete v nadcházejícím čísle Toužimských
novin a jejich autorem bude opět místní ornitolog.
Lenka Hudečková

SKOKY

Svatodušní poutní Skoky slovem
a obrazem
V poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic
se konala za hudebního doprovodu Skokovské Scholy Svatodušní poutní mše svatá, tedy Slavnost Seslání Ducha Svatého.
Mši svatou celebroval rektor ADS Praha P. Vladimír Slámečka,
za účasti téměř 40 poutníků ze širokého okolí. Pro poutníky
bylo připraveno jako vždy občerstvení. Někteří poutníci se ještě
před svým odjezdem vydali na malý výlet značenou naučnou
stezkou zaniklou obcí Skoky v doprovodu zkušených průvodců
na vyhlídkovou plošinu na návrší.
Foto: Spolek pod střechou.
Jaroslav Hráský - poutník

SKOKY

Návštěva
O víkendu zavítal na Toužimsko Poutník Petr Hirsch, který právě
vyšel na svou několikaletou pěší poutˇ kolem světa.
V poutním kostele ve Skocích se zastavil, aby zde pobesedoval
a promítl obrázky ze svého dřívějšího 16.000 km dlouhého
výšlapu. Také zde zasadil sedmý strom míru na své nynější pouti
světem. Druhý den pokračoval Toužimskem, zastavil se
v keramické dílně v Radyni, a dále pokračoval na Cheb.
Přejeme mu úspěšné a bezpečné zdoláním jeho neobvyklé
poutnické cesty a šťastný návrat zpět domů. Více
o Poutníkovi na facebooku
https://www.facebook.com/uPoUtNiKa.
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