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FOTOREPORTÁŽ Z LETNÍCH AKCÍ

Milé čtenářky, milí čtenáři,
název měsíce září má svůj původ v dřívějších výrazech zářuj
nebo zářij, což znamená „za říje“. Odvozování
od slunečního záření je tedy jen lidovou etymologií.
A už v tomto krásném slově uvidíte cokoliv, hled´te si
pořádně užít poslední dozvuky léta a první barevné odlesky
voňavého podzimu. My se vám loučení s létem pokusíme
ulehčit a zpestřit několika akcemi.
V první řadě chceme připomenout tradiční a hojně
navštěvovaný počin toužimského Klubu českých turistů
Toužimskej puchejř, který se koná tuto sobotu 3. září. Hned
na druhý den si můžete naplánovat výlet za kulturou
a to zájezd do Strakonic na Setkání s písničkou, stále
máme několik volných míst v autobusu.
Pravidelné Tvořeníčko se vrátí do infocentra ve čtvrtek
8. září a na samém konci měsíce odstartujeme další
semestr Virtuální univerzity 3. věku. Od října se opět každé
úterý začnou scházet mažoretky ke svým tréninkům.
Ani Mariánské skoky nezůstávají s programem pozadu
a hned na začátku září na vás čekají dvě skokovské pouti.
Bluegrassová kapela Poutníci zakončí turistickou sezónu
při Svatováclavském jarmarku na biofarmě v Nežichově.

Oslavy Města Toužim přilákaly během tří dnů několik stovek
návštěvníků. Velký úspěch sklidily začínající toužimské mažoretky.

Než se s vámi rozloučím, tak bych se ráda za celé infocentrum vrátila k Oslavám města. Třídenní akce se z pohledu
našeho i vašich ohlasů velmi vydařila. A to by se nestalo
bez účasti Dechového orchestru Základní umělecké školy
v Toužimi pod vedením Karla Musila, bez krásných kreací
báječných mažoretek vedených Mirkou Vnoučkovou,
radostnou atmosféru pomohly vytvořit také dětičky
z Mateřské školy Sluníčko a jejich trpělivé paní učitelky.
Velký dík patří pochopitelně také hudebním skupinám,
které doprovázely program pro všechny tři večery. Uvnitř
listu najdete malé fotoohlédnutí.

Farmářské slavnosti v Nežichově přivítaly návštěvníky
v polovině prázdnin a především děti si užívaly her a soutěží.

Krásné podzimní dny přeje Kateřina

Jednou z mnoha aktivit pro děti byl i letní česko-německý
dětský tábor, jehož téma bylo “Po stopách přírody”.
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OSLAVY MĚSTA 2016

KULTURNÍ PROGRAM - ZÁŘÍ 2016
Výstava: Pro velký úspěch výstavy k 40. letému výročí
CHKO Slavkovský les tuto expozici prodlužujeme ještě do
konce září. Přijďte se podívat na jedinečné artefakty mapující historii naše nejbližšího okolí.

čt – ne 1. – 4. 9. Putování s PoUtNíKeM v září 2016

Petr Hirsch, známý také jako PoUtNíK, pořádá ve dnech 1.
až 4. září 2016 společnou pouť po Skokovské stezce z
Teplé do Skoků. Přihlásit se můžete emailem zde: upoutnika@gmail.com.
Skoky u Žlutic

so 3. 9. 7.00

Toužimskej puchejř

37. ročník tradiční turistické akce odstartuje jako obvykle
na toužimském fotbalovém hřišti v 7.00 hodin ráno. Cíl
pochodu je tamtéž.

ne 4. 9. 11.00 Výlet za humna – STRAKONICE
Setkání s písničkou

Dechovka pod taktovkou Karla Musila.

Odjezd z náměstí Jiřího z Poděbrad v 11.00, příjezd do
Strakonic zhruba ve 13 hodin. Od 15.00 do 19.00 v MěKD
Strakonice Setkání s písničkou – kapela NEKTARKA a její
hosté. Cena zájezdu včetně vstupu na akci je 150 Kč. Místa
si rezervujte v Infocentru Toužim
Náměstí Jiřího z Poděbrad

ne 4. 9. 14.00 Začátek školního roku
s P. Marií Skokovskou

Pouť k Panně Marii Skokovské, Matka Boží jako učitelka
moudrosti. Mše svatá od 14:00. Celebruje rektor ADS ČVUT
Praha P. Vladimír Slámečka.
Skoky u Žlutic
Podrobnosti o akcích ve Skocích, které pořádá spolek Pod
střechou, z. s., najdete na webových stránkách
http://www.skoky.eu/.

čt 8. 9. 15.00

Tvořeníčko – Něco dobrého na zub

Infocentrum - Malý sál

Tanečníci z MŠ Sluníčko.

čt 15. 9. 15.00 Tvořeníčko
Vzpomínky na léto - náhrdelník

Infocentrum - Malý sál

čt 22. 9. 15.00 Tvořeníčko – Podzimní svícen

Infocentrum - Malý sál

st 28. 9. 14.00 Svatováclavský jarmark v Nežichově

Tradiční akce symbolicky zakončující hlavní turistickou
sezónu na biofarmě v Nežichově tentokrát v podvečer
hudebně doprovodí bluegrassová kapela Poutníci.
Nežichov

čt 29. 9. 9.30

Virtuální univerzita třetího věku

Začínáme zimní semestr akademického roku 2016/2017,
tentokrát na vás čekají přednášky z cyklu Dějiny oděvní kultury a Lesnictví.
Infocentrum – Malý sál

čt 29. 9. 15.00 Tvořeníčko – Rámeček na fotografii

Petr nebo Pavel hráli při opékání buřtů na náměstí.

Infocentrum - Malý sál

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA (květen - září)
úterý - sobota
9.00 - 18.00 hodin
neděle
9.00 - 12.00 hodin
pondělí
zavřeno

OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA SE ZMĚNÍ 1. ŘÍJNA
A BUDE OTEVŘENO:
úterý - čtvrtek
pátek
sobota - pondělí

9.00 - 17.00 hodin
9.00 - 15.00 hodin
zavřeno
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Miloš Dodo Doležal s kapelou ukončil třídenní slavnosti.

MĚSTO TOUŽIM

KNIHOVNA TOUŽIM

Nové ceny pozemků určených
k prodeji s platností od 1.1.2017
Zastupitelstvo města Toužim na svém zasedání dne
9. 6. 2016 schválilo s platností od 1.1. 2017 nový ceník
pozemků ve vlastnictví města Toužim určených k prodeji:

využití pozemku

k.ú. Toužim k.ú. částí města Toužim
v Kč/m2
v Kč/m2

garáže

185,--

80,--

RD - bez sítí

150,--

100,--

RD – zasít´ované

300,--

150,--

zahrada, dvůr

80,--

60,--

příjezdová cesta

30,--

20,--

svah, skála

15,--

15,--

močál

10,--

10,--

rybník bez hráze

10,--

10,--

rybník s hrází

25,--

25,--

Knižní novinky na měsíc září 2016
Pro ženy

Brown Sandra
Day Sylvia
Enoch Suzanne
Jeffries Sabrina
Lauren Christina
Laurens Stephanie
Moyes Jojo
Potter Alexandra
Steel Danielle
Quinn Julia

Pro muže

Berry Steve
Cornwell Patricia
Follett Ken
Child Lee
Jackson Lisa
Link Charlotte
Macmillan Gilly
May Peter

Reportér
Osvobozená Crossfire série
V moci lásky
Dáma nikdy neprohrává
Božský milenec
V zajetí hraběte
z Glencrae
Jeden plus jedna
Láska z Paříže
Marnotratný syn
Všechny tvé polibky

Hrozba patriotů
Vlastní krev
Kolo štěstěny
Odpočívej v pokoji
Připravena zemřít
Ctitel
Spálená obloha
Kritik

Zajímavosti

Dvořák Otomar

Z jednání Rady města Toužim
1)
Rada projednala a schválila s platností od 1. 7.
2016 nový ceník výše úhrad za úkony pečovatelské služby.
Jedná se zvýšení několika sazeb základních činností
z částky 100,- Kč na částku 120,- Kč.
2)
Rada schválila uzavření leasingové smlouvy
na pořízení vozidla Bonetti FX 100, osazeného
příslušenstvím pro zimní údržbu komunikací, pro TSM
Toužim.
3)
Rada schválila přijetí účelově určeného finančního
daru pro ZŠaMŠ Toužim od společnosti Women for
Women, o.p.s., Praha, v rámci projektu obědy pro děti.
Prostředky ve výši 79 734,- Kč budou použity ve školním
roce 2016/2017 na úhradu obědů ve školní jídelně
pro sociálně slabé žáky.
4)
Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši
11 000,- Kč pro spolek Živý zámek Toužim na úhradu části
nákladů na zřízení elektrické přípojky na nádvoří zámku.

Tajemné stezky –
Křivoklátským královským hvozdem
Strunecká Anna
Doba jedová 2
Strunecká Anna
Jak přežít dobu jedovou?

Humoristické a historické romány
Backman Fredrik
Jonasson Jonas

Vondruška Vlastimil

Tady byla Britt-Marie
Zabiják Anders
a jeho přátelé
Podivná svatba na Lichnici

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové
Lenka Hudečková

INZERCE

Město Toužim

nabízí k pronájmu
stánek na nám. Jiřího z Poděbrad.

V Toužimi 10. 8. 2016
Za MěÚ Toužim
Ing. Jan Šimonovský

Podmínky pronájmu a další
informace sdělí Ing. Jan Šimonovský,
tajemník MěÚ, tel. 354 224 503.

DĚTSKÝ TÁBOR
Po stopách přírody ve Warmbadu

je nadchla návštěva muzea s interaktivní výstavou hraček
z Krušnohoří- Manufaktur der Träume. V Marienbergu
si zase děti užily koupání v Aqua- Marine. Protože letní

Rádi bychom oslavili i ,,stříbrné výročí“. Tato slova zazněla
při děkovném proslovu předsedkyně německé organizace
DKSB z Breitenbrunnu, paní Roswithy Gottinger, která
navštívila závěrečnou prezentaci práce dětských účastníků
česko-německého tábora. Možná se ptáte, proč ,,stříbrné“?

tábor probíhal v době ME v kopané, nechybělo také
společné sledování zápasů německého národního týmu.
Když se to německému týmu nepovedlo, zkusily si děti
také mezinárodní zápas v kopané. Jednou uspěli Němci,
jednou zase my, Češi. Kromě kopané jsme bojovali všichni
statečně i v přehazované. Při táborovém ohni jsme
si zazpívali při kytaře, nebo opékali německou specialitu
,,Knüppelkuchen“.
Na žádném našem společném táboře nechyběl nikdy
pravidelný ,,Sprachkurs“, kde se děti zábavnou formou
učily základní německá nebo naopak česká slova,
konverzační obraty. Ti pokročilí zase prokázali své dovednosti ve složitějších jazykových úkolech, třeba si zahráli
si na reportéry.
Na závěr si děti za získané body v celotáborové soutěži
mohly ,,nakoupit mnoho hodnotných a zajímavých věcí.
Mezi jinými tam děti našly krásné hrnečky se znakem
města Toužim, které věnovala toužimská radnice, také
firma pana Čapka a firma John Deer z Toužimi přispěla,
za což jim všem patří velký dík.
Pokud byste položili otázku dětem, zda se jim líbilo, stačilo
by vidět jejich vzájemné loučení.

Bylo to jen přirovnání k délce konání společných českoněmeckých táborů ZŠ Toužim a DKSB Breitenbrunn-Sasko.
V letošním létě se sešlo již po třiadvacáté 15 českých dětí
ze ZŠ Toužim a 15 německých dětí ze ZŠ Breitenbrunn
na letním setkání ve Warmbadu- Woklensteinu . Téma
tábora bylo ,,Po stopách přírody“. Děti byly ubytovány
v hezkém prostředí Jugendherberge ve Warmbadu. Během
pobytu pracovaly ve smíšených skupinách pod vedením
svých vedoucích. Náplň práce skupin odpovídala tématu.
Pracovalo se s přírodními materiály jako je pedig, kameny,
mastek, ovčí vlna, dřevo, hena, bylinky.
Svoji fantazii a své výtvarné umění mohly děti využít při
filcování, kde si vyráběly různá zvířátka, při výrobě magnetů
použily obarvené a dekorované ploché oblázky, zvládly
také batikování a dekoraci bavlněných tašek přírodními
motivy. Někteří si poprvé vyzkoušeli pletení košíků
z pedigu. Různé bylinky využily děti při výrobě bylinných
octů, čajů, a vonných mýdel. Šperky nebo zvířátka
z mastku zase nechaly vyniknout technickou zručnost,
ovládání smirkování a broušení. Mnozí by se asi divili, že
práci se dřevem zvládala v pohodě i děvčata. To bylo vidět
například při sestavování ptačí budky z dřevěných
komponentů a při jejím dekorování.
Ovšem nejen práce ve skupinách byla náplní tábora. Když
bylo motto tábora ,,příroda“, bylo nemyslitelné, aby se děti
pohybovaly pouze v okolí ubytovny. V nedalekém lese
plnily ve skupinkách zajímavé úkoly tzv. ,,Land Artu“.výtvarná díla v přírodě, která vznikají výhradně z přírodních
materiálů. Jeden z prvních byl například vytvoření obrazce,
další už byl náročnější, děti pomocí keramické hlíny
a přírodnin, tvořily na kmeni stromu obličej ducha stromu.
Nejen, že svůj obraz zvládly, ale jejich úkolem bylo i popsat
svoji práci a i příběh svého ducha. V lese jsme si vytvořili
svoji ,,přírodní galerii“ a doplnili jsme ji ještě o domečky
z mechu a obrazy zvířat.
V programu byla také návštěva města Annaberg, kam jsme
se vydali vlakem. Jízda vlakem byla pro děti, zvyklé jezdit
autem či autobusem, zajímavý zážitek. V Annabergu

Mgr. Pavel Princl a Mgr Jiřina Princlová
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LÉTO NA ZÁMKU
Otevřené víkendy - O prázdninách bylo na zámku otevřeno
pro veřejnost a turisty každý víkend od 10h - 12h a od 15h
- 19h, aby se mohli přijít podívat na dlouhá léta
nepřístupné nádvoří zámku a jeho pokračující zvelebování.
Během každého víkendu přišlo zhruba 20 - 30
návštěvníků.

MISTROVSTVÍ ČR PONY
Děti z Karlovarska na MČR pony
2.-3.7. - První prázdninový víkend

bylo na zámeckém
nádvoří pilno i veselo! Upraveno zase o něco více plochy,
vytvořen nový květinový, bylinkový i rajčatový záhon,
stvořena kadibudka a na výtvarných workshopech jsme
česali ovčí vlnu a z ní vyráběli filcované ozdůbky, z korálků
a bavlnek se vyráběli šperky, někdo si vyryl své vlastní
sgrafito, hrálo se, zpívalo, žonglovalo...
6.7. - Den Mistra Jana Husa - V tento významný den jsme
se sešli ve skromnějším počtu. Po zapálení symbolické
hranice jsme opékali buřtíky a pili pivečko.
8.7. - Den města Toužimi - tradiční pochod v den výročí
založení města Toužimi Útvinskými občany. Zakončena na
nádvoří zámku přečtením zakládací listiny.
13.8. – Tento den se na zámeckém nádvoří uskutečnil
workshop na výrobu ptačích budek a krmítek. Účastnící
workshopu vyráběli budky ze zbytkového dřevěného materiálu, kterému dali nový život a ptákům nové domovy.
K dekoraci použili klacíky a jiné přírodní materiály. Vyrobily
se dvě ptačí budky a jedno krmítko. Jedna ptačí budka je
určena pro netopýry. Tato budka je úzká a na zadní vnitřní
stěně rýhovaná. To slouží netopýrům k zachycení drápků.
Doufáme, že se budky brzo stanou útočištěm pro ptáky,
kteří obohatí atmosféru zámku svou přítomností a hlavně
zpěvem. Zároveň chceme poděkovat všem účastníkům za
spolupráci při oživení zámeckého nádvoří.
19.8. koncert kapely Moonpower - krásný jazzový koncert,
který navštívilo více než 80 lidí. Kapela hrála při západu
slunce až do úplného setmění. Kdo nebyl o hodně přišel.

Ve dnech 10.-14.8.2016 se konalo ve Zduchovicích MČR
pony ve skákání a drezůře. Za Karlovarskou oblast
se zúčastnil rekordní počet dětí a poníků a to 10 dětí
s 18 poníky. Na medaile sice nedosáhli, ale ostudu také
neudělali.
V otevřených soutěžích náš nováček na tomto kolbišti
David Štefánsky (Toužim) vyhrál též jednu z otevřených
zahajovacích soutěží.
Samotná mistrovská soutěž má tři kola. V prvních dvou
kolech David Štefánsky ( Toužim) obdržel celkem 8 trestných bodů za shozené překážky, tím to se probojoval do
třetího finálového kola. Kde se mu sice už dařilo méně
a nasbíral 16 trestných bodů, ale i tak celkově se umístil
na 16. místě z 30 účastníků.
David se toho mistrovství ČR mohl zúčastnit díky finanční
podpoře města Toužim a sponzorského daru od pana
Ing. Josefa Cháry. Touto cestou by jsme chtěli také
poděkovat za tyto finanční dary.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

ŽIVÉ SKOKY - KONCERTY V LÉTĚ 2016

V zimním semestru aktuálního akademického roku jsme
pro vás připravili třetí a poslední pokračování kurzu Dějiny

oděvní kultury a Lesnictví.
První přednáška bude 29. září v 9.30, začínat budeme
Dějinami oděvní kultury. Pokračující i noví studenti
se mohou již ted´ hlásit v Infocentru.
Dějiny oděvní kultury III

V další řadě oblíbených přednášek o historii odívání se již
dostáváme na začátek 20. století. Do doby plné pohybu,
pokračování průmyslové a vědeckotechnické revoluce, velkého
vzepětí lidského umu, který byl však také zneužit v časech
válečných. Na všechny tyto proměny samozřejmě reagují módní
tvůrci. Na období končící secese navazuje doba začínající Gabriely
Chanelové, Elsi Schiaparelliové, Mariana Fortunyho a dalších
nových autorů, kteří se snaží budovat nový pohled na pohodlnou,
funkční a zároveň estetickou podobu oděvu časů kolem
1. světové války. Pokračovat budeme lety 20. a 30. Je to období
naší 1. republiky. Projdeme si tvorbu našich módních salónů a
zjistíme, jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem.
Léta 40. a 50. jsou již ve znamení módního diktátu Paříže, střídají
se siluety a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um. 60. a 70.
léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického programu
na straně druhé. A byznys módou let 80. se dostaneme ke konci
20. století. Bude to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.

JAROMÍR 99 & kapela

Lesnictví

Semestrální kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny až k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na význam půdy
jako skutečného základu trvalých produkčních podmínek lesa.

Vladimír Merta, Jan Hrubý a Ondřej Fencl ve Skocích
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LÉTO NA TOUŽIMSKU
Toužimská country sešlost
Bez sponzorů, bez PR agentur, bez reklamní kampaně
a bez vstupného. Mrtvá akce? Ani náhodou! Country
sešlost v čele s Vencou Šrámkem a Milanem Moosem
uspořádala pro své přátele parádní kousek. Tak trochu
naruby. Účinkující Mon Ivan, 4R Ríši Rychlíka i Bugr Band
nemuseli nic platit, aby si zahráli. Ani Cestě z města se za
zastřešené podium neplatil nájem. Kdo vydělal?
Každý, kdo tam byl!
Jarda Prchal

Třebouňský petanque 2016
Dne 18. 6. 2016 proběhl druhý ročník „Třebouňského petanque“. Účast byla hojná
a nálada výborná. V dětské kategorii zvítězila Aneta Málková, nejlepší z žen byla
Simona Málková a z mužů Ivo Grulich. Tímto ještě jednou moc gratulujeme.
Tato akce se uskutečnila za finanční podpory města Toužim.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Než ale vše mohlo začít, muselo se připravit hřiště. Na opravě hřiště se podíleli
členové Osadního výboru Třebouň a také Daniel Grulich a Denisa Paluchová.
Písek nám dodaly Technické služby Toužim.
Děkujeme za účast, finanční podporu, písek a těšíme se na další ročník:o).
Monika Volemanová a Osadní výbor Třebouň

Farmářské slavnosti v Nežichově
DOŠLO DO REDAKCE
Závěrečný koncert ZUŠ Toužim
Dne 17. 6. 2016 se konal již tradiční závěrečný koncert
Základní umělecké školy Toužim. Výkony všech
účinkujících byly jako vždy výborné. Zazpívali nám Kateřina
Bednářová, Lucie Kissová a sourozenci Molnárovi. Jan
Matoušek zahrál na dudy a zazpíval i pěvecký sbor.
Nakonec jsme si poslechli dechový orchestr pod taktovkou
Karla Musila.
Koncert byl moc pěkný a těšíme se na další.
Zapsala čtenářka Infolistů Dagmar Procházková

Poslední červencový víkend se na dvoře biofarmy Belina
v Nežichově konaly Farmářské slavnosti.
Ty spolupořádalo Ministerstvo zemědělství a konaly se za
účasti představitelů Karlovarského kraje a Ministerstva
zemědělství. Akci svou účastí podpořil také starosta
Toužimi Alexandr Žák. Do Nežichova se na slavnost vydalo
zhruba dva tisíce lidí. Čekaly na ně ochutnávky regionálních
potravin, farmářský trh, hudební program a pro děti
spousta atrakcí, jako skákání do sena, slalom s trakařem
nebo dojení krávy. Pořadatelé akce děkují všem
účinkujícím, organizátorům a hlavně návštěvníkům
za báječnou venkovskou atmosféru.

POZVÁNKA

4.9.2016 v 11.00 hod.
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