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Milé čtenářky, milí čtenáři,

NOVINKY Z INFOCENTRA

A zase po roce máme tu Vánoce… ale kdepak! Máj, lásky
čas! Všechno pokvete a bude vonět a všichni se můžete
těšit na Convoy of Liberty, který zaparkuje na toužimském
náměstí 6. května ve čtyři hodiny odpoledne nebo
21. května na výlet do sklárny Moser a na procházku
oborou sv. Linharta.
Na samém konci května si užijeme společný koncert
toužimské a sokolovské dechovky. Obě skvělá hudební
tělesa se ke společné akci sejdou na náměstí 28.5.

Obcházení hranice města Toužimi
Pod tímto názvem proběhla v sobotu 2. dubna turistickovlastivědná akce, připravená toužimským odborem Klubu českých
turistů TJ Sokol Toužim a spolkem Pod střechou, z. s. Jejím cílem
bylo připomenout zajímavou historickou právní tradici z období
středověku a také některé památky s ní související. Účastníci se
pod vedením Jiřího Schierla seznámili s problematikou
středověkého mezního práva, mezního soudu a označovaní hranic
pozemků v minulosti. Od bývalé toužimské radnice se „úřední
mezní komise“ vydala po červenobílé značce místní turistické trasy
„Cesty za pověstí“ kolem „Veteriny“ právě zřejmě obnovovanou
alejí ke Lhotskému lesu.
Zde si přítomní prohlédli opravovanou kapli, o jejíž záchranu
se zasloužil pan Jaroslav Kavina. Ze Lhoty se pak všichni odebrali
k Sedelským rybníkům, aby zde hledali staré mezní památky
dokládající průběh hranice mezi „panským“ a „městským“
majetkem. Zdejší hranice pochází patrně z 2. poloviny 16. století,
z doby panování Lobkoviců z Hasištejna na Toužimi.
Obcházení hranice se konávalo zpravidla na jaře, kdy se sešli
zástupci vlastníků (tj. města, obce, vrchnosti) a za účasti svědků
při společné pochůzce po hranici kontrolovali stav a obnovovali
značení společné hranice. Po obcházení hranice následovala tzv.
„douška“, tedy přátelské zapití společné pochůzky na radnici nebo
v některé z místních krčem. I tuto tradici jsme dodrželi a zajímavou
vycházku zakončili zakončili v krčmě U Čápa.
Při letošním obcházení hranice „komise“ shledala narušení
hranice, takže bude třeba zřejmě nutné svolat „mezní soud“, aby
mohla být obnovena. Akci připravujeme na léto a budeme o jejím
konání zájemce informovat. Také se tu nabízí příležitost využít této
zajimavé památky k rozvoji poznávací turistiky, třeba v rámci
nějaké specializované naučné stezky.
Za organizátory akce
Jiří Schierl

Věřím, že se vám bude májový program infocentra bude
líbit a bude vás těšit. Kdo ještě neviděl výstavu o zámku,
má možnost si ji prohlédnout ještě tento měsíc.
Kateřina
Foto z Výletu za humna do dolu Jeroným.

Oprava Horního zámku pokračuje
Také letos pokračují záchranné práce na Horním (Janově)
zámku. Firma Bolid-M zde staví nový krov nad severním
křídlem. Před tím zde provedla statické zajištění a stabilizaci
zděných konstrukcí včetně dozdění zřícených kleneb.

Účastníci vycházky při kontrole jednoho z historických mezníků
(foto J. Schierl).

Dubnový letecký snímek zámku s patrnými stavebními
aktivitami na Horním zámku (foto J. Schierl).
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čt 19. 5. 15.00 Tvořeníčko – Něco dobrého na zub

KULTURNÍ PROGRAM - KVĚTEN 2016

Infocentrum – malý sál

so 21. 5. 7.30
VÝLET ZA HUMNA
SKLÁRNA MOSER A OBORA SV. LINHART

út 3. 5. 14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)

st 4. 5. 19.00

Výlet za humna se tentokrát stočí do Karlových Varů a
okolí. Jako první vás čeká návštěva nedávno dostavěné
obory v lese u sv. Linharta, kde budou k vidění divoká lesní
zvířata. Následovat bude exkurze sklárny Moser.
Doporučujeme vzít si s sebou svačinku. Cena 200 Kč
Náměstí Jiřího z Poděbrad

Infocentrum – malý sál

Koncert Společná věc

Návštěvníci koncertu uvidí výjimečný multimediální projekt
spojující historický nástroj Vodnářský zvon s unikátní velkoplošnou parabolickou projekcí.
Předprodej vstupenek: e-shop, www.dub.cz, a Infocentrum
Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35
Vstupné 120 Kč
Sokolovna

út 24. 5. 14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)

Infocentrum – malý sál

čt 26. 5. 15.00 Tvořeníčko – Balsám na rty

Infocentrum – malý sál

čt 5. 5. 15.00 Tvořeníčko – Dekorování svíčky

pá 27.5. 21.00 Koncert skupiny Ortel

Infocentrum – malý sál

Skupina Ortel i v roce 2016 zavítá do Toužimské Sokolovny
Změna termínu ze 14.5. na 27.5 Cena 250,-Kč. Vstupenky
lze zakoupit v Toužimské Sokolovně
Sokolovna

pá 6. 5. 16.00 CONVOY OF LIBERTY

Letos opět přijede do Toužimi oslavit výročí konce druhé
světové války oblíbený konvoj historických automobilů.
Těšit se můžete i na vystoupení toužimské dechovky.

so 28. 5. 10.00 Brigáda na zámku

Pořádá spolek Živý zámek Toužim, v plánu je čištění pódia
a hlediště, příprava na letní akce.
Zámek Toužim

Náměstí Jiřího z Poděbrad

út 10. 5. 14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
čt 12. 5. 15.00 Tvořeníčko – Levandulové potěšení
út 17. 5. 14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)

so 28. 5. 17.00 Společný koncert toužimského
a sokolovského dechového orchestru Nám. J. z Poděbrad
út 31. 5. 14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
* V době přípravy INFOlistů ještě nebyl znám definitivní osud tohoto zájezdu. Je tedy možné, že v době, kdy vycházejí květnové
INFOlisty, je zájezd zrušen, nebo naopak plně obsazen. Ti, kdož
jsou přihlášení, nebo kdo by se chtěli přihlásit, se mohou aktuální
informaci dozvědět v infocentru nebo na telefonu 730 625 935.
Děkuji za pochopení, Kateřina.

Infocentrum – malý sál

st 18. 5. 7.00 KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ

Třídenní výlet za humna na Benešovsko. Na programu
je zámecký park Vlašim, hora Blaník, zlatodůl Roudný
a mnoho dalšího. *

Výlet po mlýnech na Střele

DOŠLO DO REDAKCE

V neděli 3. dubna uspořádal odbor Klubu českých turistů
TJ Sokol Toužim se spolkem Pod střechou, z. s., jarní vycházku po mlýnech na řece Střele. Mlýny a sním spojené
výsadní řemeslo mlynářské jsou nesporně zajímavou a pozoruhodnou součástí našeho kulturního a historického
dědictví. To však utrpělo ve 2. polovině 20. století těžké
ztráty, u nás na Toužimsku jednak v důsledku poválečné
výměny obyvatelstva a ztráty historické paměti, jednak
následujícími změnami politicko-společenskými po roce
1948. Paradoxem té doby je fakt, že mlýny, které byly
opuštěny po odsunu německého obavatelstva po roce
1946, se často dochovaly v lepším stavu než ty, které byly
obsazeny dosídlenci a dále provozovány. Na jejich zkáze se
podepsal totiž tehdejší socialistický stát, když vládním
výnosem č. j. 31.037/51-243 ze dne 1.10.1951, nařídil zastavovit provoz všech mlýnů, kterých nebylo potřeba k zásobování obyvatelstva, protože jak se pravilo ve
zdůvodnění: „...K zásobování obyvatelstva není malých
mlýnů více třeba, protože výrobní kapacita mlýnů socialistického sektroru je pro tyto účely dostatečně zajištěna.
Vydaný výměr je konečný. Ultimátum k provedení - do
31.12.1951...“. Po tomto datu byla většina dosud funkčních
mlýnů opuštěna, nebotˇ mlynáři, jako představitelé
vesnické buržoasie, byli často stejně jako někteří sedláci
ze svých živností vyhnáni. Opuštěné mlýny pak většinou
armáda nebo státní statky zdemolovaly tak, že dnes po nich
najdeme sotva nějaké stopy.
pokračování na straně 6

Poděkování
Účastníci letošního obcházení hranice byli mile překvapeni
stavem cesty s alejí mezi „Veterinou“ a Lhotským lesem,
neboť ještě loni zcela zarostlá a neprůchodná cesta (patří
městu Toužimi) byla čerstvě vyřezaná od náletových dřevin
a místy byla i prohrnutá. Po mnoha letech tedy tato cesta s
krásnou alejí znovuožívá. Doufejme, že její obnova bude
pokračovat až do lesa k asfaltové svážnici na Poseč, tak, aby
byla schůdná a mohla sloužit k vycházkám toužimských
obyvatel.
Nevíme komu, ale děkujeme!
Za KČT TJ Sokol Toužim Lída Běhavá

Obnovovaná cesta s alejí od Veteriny ke Lhotské kapličce
(foto J. Schierl).
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MĚSTO TOUŽIM

MŠ DOMEČEK

Z jednání Rady města Toužim

U nás v Domečku

1) Rada projednala a schválila výsledek hospodaření
příspěvkových organizací zřízených městem Toužim.
Jednotlivé příspěvkové organizace hospodařily v roce 2015
s tímto výsledkem:
Mateřská škola Toužim – zisk 153 336,- Kč převeden
do rezervního fondu
Základní a mateřská škola Toužim – zisk 53 325,- Kč
převeden do rezervního fondu
Základní škola Toužim – zisk 144 036,- Kč převeden
do rezervního fondu
Základní umělecká škola Toužim – zisk 53 518,- Kč
převeden do rezervního fondu
Technická služba města Toužim - část zisku 100 000,- Kč
převedena do fondu odměn
- část zisku 239 517,- Kč převedena do rezerv. fondu
Bytové hospodářství města Toužim – zisk 21,- Kč převeden
do rezervního fondu
Teplárenství města Toužim – zisk 298 307,- Kč převeden
do rezervního fondu

Přemýšlíme, jak začít..... přemýšlíme nad vhodným úvodem..... ale musíme to na vás vysypat hned: POSTUPUJEME
DO FINÁLE!!!!!! A radost máme obrovskou. Jupíííííí!!!
Tak, te už vám můžeme pěkně popořádku říct, jak to
vlastně bylo.

23. března se v Sokolovně konala nesoutěžní přehlídka
mateřských škol - Mateřinka. Naše děti se zúčastnily
a pořádně rozhoupaly boky, když tančily Twist. Porotě
se jejich veselé a energické vystoupení líbilo natolik, že
postoupily do celorepublikového finále do Nymburku. Nás,
dospělé, to potěšilo o to víc, protože tomu nepředcházel
žádný tvrdý trénink, žádná nechutˇ. Ukázali jsme dětem
co a jak, tančili jsme, dováděli a až posledních pár dní jsme
to nacvičovali ve finální sestavě. Šlo nám o to, aby to děti
bavilo, aby neměly zbytečnou trému a hlavně aby si své
vystoupení užily. Podařilo se! Vystoupení dětí můžete vidět
na webových stránkách naší školky. www.zsamstouzim.cz

2) Rada schválila požádat Krajský úřad Karlovarského kraje
o souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy
při ZŠaMŠ Toužim pro školní rok 2016/2017. V této třídě
by se měly vzdělávat děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky nebo po odkladu povinné školní
docházky. Účelem přípravné třídy je připravit tyto děti
k úspěšnému vzdělávání v 1. ročníku základní školy.
3) Rada schválila, v souvislosti se změnou parkování
z podélného stání na šikmé stání a se změnou
na jednosměrný provoz na Sídlišti č.p. 454 až 463, zrušení
části chodníku na straně parkování před domy č.p. 460
až 463, z důvodu bezpečného vyjíždění z garáží v těchto
bytových domech.
Za MěÚ Toužim
Ing. Jan Šimonovský

DOBRÁ VODA
Obecně prospěšná společnost Český západ
vypisuje výběrové řízení na pozici

pedagogický pracovník
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
A co jinak ve školce? Jaro! Jaro umí zázraky nejen v přírodě,
ale i v našem Domečku. Zimních obrázků už bylo dost
a tedˇ to tu hýří barvami. Malujeme, vyrábíme, zpíváme,
tančíme a hodně nás to láká ven. Opět se vydáváme na
túry po okolí našeho města. Do přírody. Přesto, že máme
i maličké děti, jsme turisti jako hrom. Podle mobilní
aplikace byla jedna z posledních vycházek pětikilometrová.
Děti při pobytech venku poznávají přírodu. Zvuky, barvy,
vůně, rostliny i živočichy. Plní úkoly, hledají přírodní
poklady, překonávají překážky a radují se z tolika věcí...
Přejeme vám krásné jarní dny, mějte tolik radosti, kolik
mají děti, když poznávají svět a tolik energie, kolik mají děti
i přesto, že mají několik kilometrů v nožičkách.
Zaměstnanci MŠ Domeček.

Hledáme touto cestou pracovníka/ pracovnici na hlavní pracovní
poměr s nástupem ihned jako posilu do týmu pedagogických
pracovníků.
Podrobné informace na:

www.cesky-zapad.cz
V případě zájmu zašlete nejpozději do 22. dubna 2016
strukturovaný životopis, motivační dopis na e-mailovou adresu:
anna.jurackova@cesky-zapad.cz, nebo na poštovní adresu Český
západ, o.p.s., Dobrá Voda 52, 364 01 Toužim, tel.: 602240638
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969 a první
Den Země byl slaven v San Francisku.
I naše škola se každoročně zapojuje do různých aktivit,
které si pro svoje žáčky připravují třídní učitelé. V letošním
roce navštívili žáci 2. a 3. tříd se svými vyučujícími Muzeum
zemědělské techniky v Nečtinech, někteří se vypravili
do přírody na zmapování výskytu černých skládek a část
pracovala ve svých třídách na výtvarných aktivitách.
Žáci z druhého stupně se zapojili hlavně po praktické
stránce do úklidu školního pozemku, kde pracovala třída
7.B pod vedením svého třídního učitele p. I. Zemana
a zbytek žáků 6. – 9. tříd svážel starý papír ke škole. Vzhledem k tomu, že jsou všude po městě rozestavěny modré
kontejnery na papír, nikdo z nás nepředpokládal, že žáci
sesbírají tolik papíru.
Papír nám odváží plzeňská firma AVE a vzhledem k tomu,
kolik ho bylo, se musel řidič otočit dvakrát, aby vše odvezl
do sběrného dvora.
A ještě jedna aktivita byla vyhlášena pro žáky v rámci Dne
Země, kterou suverénně vyhrála třída 6.A p. učitelky Mgr.
Jany Krbcové. Při hodinách výtvarné výchovy žáci zhotovili
z papíru a plastových víček nádherné společenské šaty,
které oblékli na figurínu. Model šatů je velmi zajímavým
svým nápadem a zpracováním a v současné době nám
zdobí hlavní vchod při vstupu do budovy naší školy.
Den Země se nám všem vydařil i díky pěknému počasí,
které nám přálo po celé dopoledne
a my všichni jsme měli dobrý pocit z toho, co jsme ten den
vykonali.
J. Váňová, Mgr. J.Krbcová, třída 6.A

Sport nás baví
Dne 12.04.2016 se na naší základní škole (ZŠ Toužim)
konal Trojboj mezi toužimskou, tepelskou a bochovskou
základní školou.
Naši chlapci obsadili krásné první místo jak ve florbale tak
i v kopané.

I když se děvčata velmi snažila a pilně trénovala,
nedokázala si vybojovat první místo ve florbale, ale byla
spokojena i s druhým místem. Štěstí jim naopak přálo
v přehazované, kde dosáhla výborných výsledků a umístila
se jako první.
Všem účastníkům moc děkujeme za skvělou reprezentaci
za naší základní školu Toužim.
Chlapci: Dušan Hošek, Lukáš Šulc, Karel Štác, Dominik
Šimek, Vojtěch Přenosil, Milan Ertl
Děvčata: Barbora Janáková, Klára Chmelařová, Kristýna
Vlčková, Renata Němcová, Hana Niedermaierová, Lucie
Mrázková, Kristýna Pytlíková, Kristýna Michalcová, Anna
Phamová.
Kromě soutěžení se někteří žáci zapojili do organizace,
zkusili si i funkci rozhodčích. Šlo jim to opravdu dobře.
Vojtěch Ježek a Dominik Jáchym si hravě poradili s florbalem děvčat, Filip Prokopec a Edita Jansová si vyzkoušeli,
co obnáší práce dokumentaristy.
E.Jansová, F.Prokopec 8.A

Velikonoční projekt toužimských žáků
v Breitenbrunnu

Den Země
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně
koná 22. dubna.

Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se
konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března
a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení
životního prostředí.
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Před 41 lety, kdy vzniklo vzájemné partnerství dvou škol,
setkávali se žáci i učitelé při sportu, nebo jen tak na
společném posezení.
Postupem let, zvláště od doby, kdy se do spolupráce zapojila
organizace DKSB z Breitenbrunnu, vzájemné společné akce
dostaly určitý řád a pravidelnost.
V roce 2016 uplynulo již 41 let od vzájemné spolupráce
Základní školy Toužim a Goetheschule v Breitenbrunnu
v Sasku. Zároveň v letošním roce si připomínáme již
třiadvacetiletou sezonu spolupráce s DKSB v Breitenbrunnu.
Každoroční vzájemná setkávání mají již zaběhnutý řád. Děti
šestých tříd obou škol se potkávají na sportovním klání, kde
vítězné družstvo získává putovní ,,pohár“ -plyšového zajíce.
Proč právě zajíce? V začátcích sportovních setkání byla soutěž
pojmenována ,,Hasenpokal“.
V zájmu co nejširšího spektra zapojených žáků do
společných akcí, je pro žáky pátých tříd připravován
velikonoční projekt. Děti se prezentují krátkým programem
a zároveň si připomenou velikonoční tradice při výtvarné
činnosti.I v letošním roce tomu nebylo jinak a tak jsme
22. března 2016 společně vyrazili na velikonoční projekt
k našim přátelům za hranice naší vlasti. V úvodní části se žáci
obou škol pochlubili svým kulturním vystoupením a naše
děvčata sklidila velký potlesk za mažoretky a taneční sestavu.
Potom už všichni společně pracovali v namíchaných česko
– německých skupinách na připravených velikonočních
dekoracích.V průběhu své tvorby se snažili domluvit mezi
sebou anglicky,občas rukama nebo mimikou, ale přesto se
některým podařilo navázat vzájemnou domluvu a dokonce
si vyměnit i emailové adresy.

Pyžamový den

Výtvarné nadání a svoji fantazii mohou žáci obou škol vyjádřit
při uměleckých projektech, které jsou vždy vedeny zkušeným
výtvarníkem a děti vytváří kalendář v projektovém vyučování
pro osmé třídy a v neposlední řadě právě na každoročním
letním česko – německém setkání dětí na společném táboře.

23.3. 2016 se na Základní škole v Toužimi uskutečnil
Pyžamový den pro celou školu. Skoro každý žák přišel
oblečený v pyžamu nebo alespoň v županu. Všichni měli
krásná roztomilá pyžama. Tuto akci opět připravil školní
parlament a opět měla veliký úspěch u malých i velkých.
Dokonce se dostavilo i několik učitelů ve svém nočním
outfitu. Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným i vedení školy, že nám tyto akce umožňují. Věříme, že takových
akcí bude ještě dost do konce školního roku.
B.Janáková, K.Chmelařová – členové školního parlamentu

V organizování letních táborů se pravidelně střídá Základní
škola Toužim a DKSB z Breitenbrunnu. Každý letní tábor
se nese v duchu motta, na kterém se dohodnou vždy děti
obou zúčastněných stran.
Poslední letní setkání proběhlo v červenci 2015 ve Vidžíně
a jeho motto bylo: ,,Rozmanitý papír“. Prezentaci
čtrnáctidenního snažení dětí shlédlo mnoho diváků, kteří
zaplnili prostory kolonády v Mariánských Lázních. Prezentace
měla tak obrovský úspěch, že i jeden z finančních sponzorů
letního setkání, Česko-německý fond budoucnosti, jej ocenil
na svých stránkách. Právě na tomto společném setkání, při
závěrečném hodnocení, vzešel námět pro následující letní
tábor, který, jak je pravidlem, bude letos v Německu.
V letošních letních měsících se děti ve Wolkensteinu v Sasku
budou seznamovat s tím, co člověku přináší příroda. Téma
je: ,,Po stopách přírody“.
Veškerá společná činnost nese s sebou celou řadu
pozitivních prvků, z nichž můžeme připomenout například interkulturní hry, spolupráci ve smíšených česko – německých
skupinách, společné trávení volného času , poznávání kulturních a historických hodnot svého souseda, v neposlední
řadě se seznámí i s jejich gastronomickými zvyky.
Po dlouholeté zkušenosti můžeme s klidným svědomím
konstatovat, že mezi dětmi ani netřeba bourat žádné bariéry,
ony tam v podstatě nejsou. Nebylo tomu tak vždy a proto
nás moc těší, jakou cestou se ubírají naší mladí lidé dnes.
O projektové vyučování z řad našich žáků je vždy velký zájem
a tak i my, kteří se snažíme s dětmi rozvíjet a podporovat
touto spolupráci, máme z toho velkou velkou radost.

Za kulturou do Prahy
4. dubna 2016
navštívili žáci 6.-9. tříd divadelní
představení Lakomá Barka v divadle ABC Praha. Pondělní
ráno byla Praha zacpaná hustou dopravní špičkou, která
nás doprovázela od Bílé hory až na Karlovo náměstí, přesto
jsme díky našemu šikovnému p. řidiči K. Němečkovi, dorazili na představení včas.
Lakomá Barka je známý pohádkový příběh Jana Wericha,
který je určen malým i dospělým divákům. Po představení
jsme navštívili turisticky nejnavštěvovanější část Prahy –
Staroměstské náměstí. Společně jsme prošli Prašnou bránou a Celetnou ulici jsme se dostali až na Staroměstské
náměstí. Někteří žáci viděli poprvé na vlastní oči
Staroměstský orloj a jeho apoštoly, někteří z nás jsme
navštívili krásný kostel sv. Mikuláše a Týnský chrám.
Přestože rekonstrukce chrámu byla již ukončena, do
vnitřních prostor jsme se bohužel nedostali, protože
pondělní dny je chrám uzavřený pro veřejnost.

Naše putování jsme zakončili společnou fotkou u sochy
J. Husa, která je umístěna v samém středu náměstí. Téměř
letní počasí nám zpříjemnilo naše putování po památných
místech a náš výlet se vydařil se vším všudy.
Poděkování si zaslouží i p. řidič K. Němeček,
/ zaměstnanec Cestovní a obchodní agentury Butterfly/,
který nás bezpečně a spolehlivě dovezl na místo určení.
J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

ZŠ Toužim – Mgr. J. Princlová, J. Váňová, Mgr. H. Dornicová
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KNIHOVNA TOUŽIM

MŠ SLUNÍČKO

Knižní novinky na měsíc květen 2016
Pro ženy

Beverley Jo
HowellHannah
Di FulvioLuca
Keleová Vasilková Táňa
Lindsey Johanna
Mlynářová Marcela
Morton Kate
Quick Amanda
Walterová Benešová Barbora
WilderJasinda

Stanforthská tajemství
Plamen z Vysočiny
Dívka, která se dotkla nebe
Touhy
Bouřlivé vyznání
Život jako hobby
Šepot vzdálených chvil
Tajné sestry
Dívka, která ztratila
budoucnost
Topíme se v sobě

Cimický Jan
FollettKen
KepnesCaroline
May Peter
Theorin Johan
Sund Erik Axl

Ve stínu draka
Sršeň létá v noci
Skrytá těla
Sál smrti
Na velké planině
Skleněná těla

Barbie Tajná agentka
Faltová Blanka

Fronta na lásku

Pro muže

Pro děti a mládež

Historické romány

Vondruška Vlastimil
Vondruška Vlastimil

Zajímavosti

Vágner Jakub
Větvička Václav
Uys Dedri

MATEŘINKA 2016
Dne 23.3.2016 se uskutečnil v toužimské Sokolovně již 21. ročník
„Mateřinky“, celostátního festivalu Mateřských škol. MŠ Sluníčko
pořádala oblastní kolo celostátního festivalu MŠ již po desáté.
Jde o tradiční regionální přehlídku malých recitátorů, zpěváků,
tanečníků a herců, kteří se přišli předvést a pochlubit tím, co pod
vedením kreativních paní učitelek nacvičili. A stálo to za to!!! MŠ
Sluníčko, Toužim, předvedla dvě působivá taneční vystoupení.

Nejprve předvedly pohybově taneční vystoupení na bedýnkách
mexičanky, které na pódiu začátek „Mateřinky“ parádně rozjely.
Spolu s dětmi z MŠ Kosmonautů ze Sokolova zazpíval nezbedný
Budulínek. K vidění byli například skřítci, kteří k nám přitančili
z MŠ Paprsek, Karlovy Vary, ladní motýlci z MŠ Truhlářská, Karlovy
Vary. Námořníci, kteří připluli z MŠ Krásné Údolí. Z naší toužimské
školky Sluníčko přiskákali také sladcí gumoví medvídci. Všem
dětem se vystoupení vážně moc povedlo a bylo na co koukat.
Přesvědčivý výkon předvedli tanečníci twistu z MŠ Domeček,
Toužim. A celou přehlídku zakončili tanečníci a tanečnice
z ledového království, dokonce i se sněhulákem Olafem, z MŠ
Barevný klíček, Sokolov. Celkem se zúčastnilo 10 Mateřských škol
a k vidění bylo 12 originálních vystoupení.

Husitská epopej I. 1400 –
1415 – Za časů krále Václava IV.
Husitská epopej II. 1416 –
1425 – Za časů hejtmana Jana Žižky
Můj život s rybami
Pod dubem, za dubem
Háčkování velkým háčkem

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové

Lenka Hudečková

Výlet po mlýnech na Střele
pokračování ze strany 2
Jedenáct účastníků akce navštívilo celkem 12 mlýnů, valch
a hamrů, kdysi stojících na horním toku říčky Střely.
Mnohé stavby mlýnů zcela zanikly, ale některé však dosud
ještě stojí, jsou ve vlastnictví obcí nebo soukromých osob,
ale nikdo z nich o jejich zříceniny nepečuje, takže zřejmě
časem také zcela zaniknou. Ale třeba se jich někdo ujme
a zachrání je i pro další generace.
Za organizátory akce, Jiří Schierl

Účastníci vycházky po mlýnech na Střele u zřícenin
Tomšova mlýna (foto J. Schierl).
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Diváci všechny odvážné a šikovné děti, které vystoupily, odměnili
bouřlivým potleskem a obdivem. Každý odvážlivec dostal
zaslouženou odměnu. Dětem při předávání tašek s překvapením
zářily oči radostí a štěstím.
Za krásné odpoledne patří obrovský dík také panu Šimonu
Pečenkovi, skvělému moderátorovi a zpěvákovi, který nás celým
odpolednem provázel.
Jsme rádi, že se vše vydařilo a proto děkujeme také sponzorům
– Karlovarskému kraji, Městu Toužim, OK STS Toužim, a.s., OZT,
a.s., Jednotě COOP Toužim, panu Bc. Robertu Hrůzovi – KASIA
Vera, s.r.o., panu Petru Ajšmanovi – IDS-GASTRO, Hollandii
Krásné Údolí, Farmě Otročín s.r.o., Zahradě Teplá za květiny
a učnicím s SOU Toužim za výzdobu.
Držte společně s námi naším dětem palce, a se dostanou mezi
nejlepší soubory, které vybere porota z Nadačního fondu
„Mateřinky“ podle videozáznamu do celostátního finále
v Nymburku .
Bc. Lucie Václavíková

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tříděním odpadů pomáháme šetřit
primární zdroje surovin, energie
a životní prostředí
Produktivita využitelných složek komunálního odpadu
zaznamenává pro rok 2015 svoji vrcholnou pozici,
prakticky stejnou jako v roce 2013. Celková hodnota
177,664 t separovaného odpadu je tak druhou nejvyšší za
posledních 6 let a dá se říci, že Toužim rekordně třídila
i s přihlédnutím ke skutečnosti, že v každém jednotlivém
časovém období mají komodity prakticky jinou hodnotu.
Nárůst u komodity papír probíhá v každém svém kvartálním období, komodita skla a plastu dosahuje vrcholu
ve 3. kvartálu, nápojový karton vrcholí ve 4. kvartálu.
3. kvartál roku 2015 je vyhodnocen svým celkovým
množstvím jednotlivých komodit separovaného odpadu
jako nejproduktivnější.
Podmínkou dostatečné účasti obyvatel na třídění odpadů
je dostupná sběrná sí , kterou pro Vás, vážení
spoluobčané, stále aktivně zajiš ujeme a navyšujeme
kapacitu sběrných míst. V současné době je už k dispozici
celkem 99 barevných kontejnerů, v porovnání s rokem
2008 je to prakticky o polovinu více.
Pro úplné začátečníky jsou informace „jak třídit“ odpad
zveřejněny na stránkách společnosti EKO-KOM,
www.jaktridit.cz.
Veškeré informace o odpadovém hospodářství města
Toužim 2015 jsou pro Vás umístěny na stránkách města
Toužim, odkaz: http://www.touzim.cz/obcan/informacepro-obcany/informace-ozp/odpadove-hospodarstvi/.
Poděkování patří všem občanům, kteří se podílí na třídění
odpadu a mají aktivní přístup k životnímu prostředí.
Třídit se vyplatí.
K. Michalová – MěÚ Toužim OŽP
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