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NOVINKY Z INFOCENTRA
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Hned na 1. dubna jsme pro vás připravili letošní první výlet
za humna do městečka Skalná, kde se nachází Geofyzikální
muzeum a hrad Vildštejn. Byli jsme mile potěšeni, že naši
cestovatelé jsou po zimě nedočkaví - již v první polovině
března byl zájezd beznadějně obsazen.
Během dubna nám bude končit další semestr Virtuální univerzity třetího věku, která bude opět pokračovat
na podzim. Dále se můžeme těšit na nevšední Velikonoční
koncert v kostele, kde nám uskupení MUSICA DOLCE VITA
představí díla světových velikánů vážné hudby a nebo
se můžeme příjemně pobavit při výročním koncertě
Dechového orchestru ZUŠ Toužim, který pod taktovkou
Karla Musila oslaví již 23. výročí své existence.
Blahopřejeme!
Pro milovníky cestování nabízíme přednášku paní Jindry
Maršíkové o Indonésii a protože duben je měsícem
velikonočním, nesmí chybět velikonoce ani v infocentru.
Od 4. dubna bude k vidění prodejní výstava velikonočních
prací dětí místní ZŠ a MŠ Toužim. Výtěžek z prodeje drobných dekoračních předmětů bude určen na vybavení
výtvarné dílny jejich školy.

V únoru proběhl v sokolovně tradiční dětský karneval,
který si všichni nesmírně užili.

Dubnové číslo našich INFOlistů je poněkud obsáhlejší než
obvykle, jelikož přinášíme informace o hospodaření města
Toužim v roce 2016. A je potěšující dozvědět se, kolik
stavebních akcí se za uplynulý rok ve městě dokončilo.
Na závěr vám přejeme slunečné jarní dny a těšíme se na
setkání s vámi na některé z našich akcí.
-ICSvět záchranářů v Karlových Varech již navštívilo několik
tříd místních škol a je to možná zajímavý tip na rodinný
výlet. Více informací na: www.svetzachranaru.cz

Bečovská botanická
zahrada odstartuje svou
letošní turistickou sezónu
tradiční akcí Vítání jara.
Během následujících
měsíců se zde koná celá
řada zajímavých akcí pro
děti i dospělé.
www.becovskabotanicka.cz
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So

1.4.

INZERCE

Prodej slepiček

8.30 Výlet za humna:
Skalná a SOOS

První letošní výlet za humna na hrad Vidštejn do
hasičského muzea a Geofyzikálního muzea ve Skalná. Cestou navštívíme také Národní přírodní rezervaci SOOS.
Nám. Jiřího z Poděbrad

Út

4.4. 14.00

Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech
barvách z našeho chovu!

Výstava: Velikonoce

Vernisáž výstavy prací dětí a žáků ZŠ a MŠ Toužim. Výstava
velikonočních dekorací bude probíhat do 21.4. a je prodejní. Zakoupením výrobků podpoříte výtvarnou dílnu ZŠ
a MŠ Toužim.
Infocentrum

Út

4.4.

Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks .

14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky

Prodej: 6. dubna 2017

Infocentrum – Malý sál

Čt

6.4.

So

8.4. 17.00
Výroční koncert
Dechového orchestru
ZUŠ Toužim

Toužim – u vlak. nádraží - 16.15 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožekcena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.:601576270, 606550204, 728605840

15.00 Tvořeníčko

Infocentrum - Malý sál

Sokolovna

Po

10.4. 18.00

Indonésie

Út

11.4.

14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky

Čt

13.4.

9.30

Čt

13.4.

15.00 Tvořeníčko

Cestopisná přednáška paní Maršíkové o putování
po Indonésii.
Infocentrum – Malý sál

Infocentrum – Malý sál

Virtuální univerzita třetího věku

Infocentrum – Malý sál
Infocentrum – Malý sál

Po 17.4.

17.00
Velikonoční koncert

MUSICA DOLCE VITA v kostele Narození Panny Marie

Restaurace
a penzion Stará pošta Bečov
přijme do HPP, ale i brigádně

v Toužimi.

Kostel Nar. P. Marie Toužim

Út

18.4.

14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky

Čt

20.4.

15.00 Tvořeníčko

Út

25.4.

14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky

St

26.4. 18.00 Kruh žen

Čt

27.4.

Ne

30.4.

Infocentrum – Malý sál

kuchař/kuchařka
číšník/servírka

Infocentrum – Malý sál

Infocentrum – Malý sál

Dechová cvičení a meditace pod vedením Šárky Ashoor.
Vstupné 70 Kč.
Infocentrum – Malý sál

Dobré platové podmínky,
možnost ubytování,
možnost služebního vozu
více info na telefonu:
732646084, 603522616

15.00 Tvořeníčko

Infocentrum – Malý sál

Stavění májky
a pálení čarodějnic

Tradiční akci pořádá SDH Toužim a spolek Živý zámek.
Nám. J. z Poděbrad a nádvoří zámku
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MĚSTO TOUŽIM
Z jednání Rady města Toužim
1) Rada projednala a schválila výsledek hospodaření
příspěvkových organizací zřízených městem Toužim.
Jednotlivé příspěvkové organizace hospodařily v roce 2016
s tímto výsledkem:
Mateřská škola Toužim – zisk 208.025,- Kč převeden do
rezervního fondu
Základní a mateřská škola Toužim – zisk 143,- Kč převeden
do rezervního fondu
Základní škola Toužim – zisk 144.036,- Kč převeden do
rezervního fondu
Základní umělecká škola Toužim – zisk 34.050,- Kč
převeden do rezervního fondu
Technická služba města Toužim - zisk 332.286,- Kč
převeden do fondu odměn
Bytové hospodářství města Toužim – zisk 1.577,- Kč
převeden do rezervního fondu
Teplárenství města Toužim – zisk 332.474,- Kč převeden
do rezervního fondu
2) Rada projednala zprávu o stavu veřejného pořádku
ve služebním obvodu PČR Obvodní oddělení v Toužimi za
rok 2016. V loňském roce bylo spácháno celkem 68 trestných činů a z toho jich bylo objasněno 47. V porovnání s
rokem 2015 bylo spácháno v roce 2016 o 24 trestných
činů méně. V loňském roce bylo spácháno celkem
292 přestupků, z toho 239 jich bylo v dopravě.
3) Rada projednala zprávu o činnosti Městské policie
Toužim za rok 2016. Činnost městské policie je
zabezpečována dvěma strážníky. V průběhu loňského roku
spolupracovala s Policií ČR, pracovníky městského úřadu
a se školami ve městě, kde strážníci v rámci výuky
přednášeli na různá témata. V loňském roce bylo strážníky
řešeno celkem 369 přestupků, přičemž 345 jich bylo
v dopravě a 24 proti veřejnému pořádku.
4) Rada projednala a schválila souhlas se zapojením
ZŠ Toužim p.o., Plzeňská 395, Toužim do partnerství
v projektu Karlovarského kraje, výzva č. 3 „Potravinová
pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“ v rámci Operačního
programu potravinové a materiální pomoci. Cílem projektu
je podpora dětí ve věku 3 – 15 let, jejichž rodiče pobírají
dávku v hmotné nouzi déle než 3 měsíce, formou úhrady
za jejich stravování. V letošním školním roce je tato pomoc
zajišťována ve spolupráci s o.p.s. Womem for women, kdy
je příspěvek poskytován 37 žákům školy. Pro příští rok by
mohla být pomoc poskytnuta dalším 23 dětem.
5) Rada projednala uzavření Mateřské školy Toužim,
Sídliště 429, Toužim v době letních prázdnin od 17. 7.
do 18. 8. 2017.

Z jednání Zastupitelstva města Toužim
1) K 30. 1. 2017 došlo k rezignaci pí Darulové na mandát
člena zastupitelstva a zároveň se uvolnilo místo člena školské rady při ZŠ Toužim. Na zasedání Zastupitelstva města
Toužim dne 8. 3. 2017 složil slib člena zastupitelstva nový
člen p. Daněk, který se zároveň stal členem školské rady
při ZŠ Toužim p. o., Plzeňská 395, Toužim.
2) Zastupitelstvo projednalo a schválilo zprávu
o hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., se
sídlem Sídliště 428, Toužim. Celková výše roční těžby byla
4.863 m3 dřeva. Vzniklo 4,66 ha holin po prvním zalesnění,
4,88 ha po opakovaném zalesnění. Celkově 9,54 ha holin
na městských pozemcích. Zároveň byly provedeny
prořezávky na výměře 23,09 ha. Při srovnání množství
těženého dřeva v loňském roce bylo o poznání menší než
v předešlém roce, přičemž dle platného lesního
hospodářského plánu je možnost těžit až 7 500 m3 ročně.
V loňském roce byl hospodářský výsledek – 1.395.288,Kč, pohledávky byly v hodnotě 1.594.496,- Kč a závazky
v hodnotě 1.694.000,- Kč. Spol. Městské lesy Toužim
v loňském roce čerpala dotace z peněz Karlovarského kraje
v částce 223 000,- Kč. Ztráta, která vznikla, byla krytá
z finančního výsledku z let předchozích. Městské lesy
Toužim se snaží hospodařit tak, aby les netrpěl a aby
nebyla omezena pěstební činnost. V letošním roce dojde
ke zpracování nového lesního hospodářského plánu, tak
aby od 1. 1. 2018 se mohlo pracovat již podle něj.
3) Zastupitelstvo projednalo a schválilo poskytnutí dotace
na rok 2017 pro SK Toužim – oddíl kopané ve výši 86 000,Kč a pro spolek Živý zámek Toužim ve výši 52 000,- Kč.

V Toužimi 22.03.2016
Za MěÚ Toužim Ing. Pavel Charvát

SDH Toužim a Živý zámek Toužim z.s. Vás
zvou na

stavění májky
a pálení čarodějnic

17:00 stavění májky
18:00 průvod na zámek + pálení čarodějnic
Průvodu se zúčastní čarodějnice připravené
v MŠ a ZŠ Toužim. Kostýmy a další
čarodějnice do průvodu jsou vítány.
Na náměstí i na zámku bude hrát živá
hudba. Občerstvení zajištěno, na zámku
možno opékat buřtíky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

nemohl od souseda opisovat, časový limit byl pro všechny
stejný – 20 minut. Ve druhé části si žáci vyzkoušeli jízdu
na kolech podle pravidel silničního provozu. I zde někteří
svojí jízdou ohrožovali životy chodců, špatně odbočovali
a nerespektovali výstražná světla. Přesto někteří dokázali,
že jim jízda podle pravidel nedělá problémy a směle
se mohou vydat na silnice.
Přejeme všem cyklistům hodně najetých kilometrů bez nehody a radost z pohodové a bezpečné jízdy na kolech.
J. Váňová, Mgr. A. Lišková, žáci 5. a 7. ročníků

Co mám dělat, když……..
Mezi žáky 5. ročníků zavítala paní J. Lísová, která pracuje
jako záchranářka na IZS v Toužimi. Velice ochotně přijala
naše pozvání, přestože šla rovnou ze 12 hodinové služby
do školy na besedu, nebylo na ní znát ani stopy únavy po
tak dlouhé ,vyčerpávající službě a ještě s chutí a úsměvem
na tváři , se aktivně věnovala žákům.
Ve dvouhodinovém bloku se žáky pracovala jak po praktické stránce, tak i probrala základní teoretické znalosti,
který by měl znát každý z nás. Děti si prakticky vyzkoušely
stabilizovanou polohu, dále viděli žáci masáž srdce
na figurínách, které si s sebou záchranářka přinesla.

Interaktivní beseda s vůní medu
Při pojídání chleba namazaného medem, si málokdo z nás
uvědomí, co dá práce pilným včelkám, než si na jejich
konečném produktu pochutnáme my, lidé. Vždyť jejich
každodenním mravenčím úsilím v době snůšky pylu, je
dolet i několik kilometrů za tímto produktem. Asi odtud
zřejmě plyne i přísloví, že je pilný jako včelička.

V další části jsme probírali, co a jak dělat při opařeninách,
omrzlinách, jak zastavit krvácení , co dělat, když má někdo
epileptický záchvat, když někoho uštkne zmije atd.
Připomněla všem žákům, co dělat v případě úrazů na kole,
jak si zachovat chladnou hlavu a jednat s rozmyslem
a v klidu. Telefonní čísla na IZS jsou samozřejmostí našich
znalostí, ale i přesto děti upozornila na nový aplikační systém v chytrých telefonech, kdy si mohou jeho uživatelé
stáhnou do telefonu automatickou linku při volání
o pomoc v krizových situacích.
V průběhu besedy ještě ochotně zodpovídala dětem
všetečné otázky a nakonec i sama prohlásila, že se jí se
žáky velice dobře pracovalo.
Děkujeme paní J. Lísové za její profesionální přístup a za
ochotu přijít mezi žáky, kteří načerpali užitečné rady do života.
J. Váňová, L. Matoušová – žáci 5.A., 5.B

V rámci výuky Přírodopisu navštívili žáci 5. ročníků zajímavou besedu na téma Včela medonosná v místním Infocentru. Interaktivní besedu vedl P. Černický ml., který svoje
vyprávění doplnil unikátními záběry mnohonásobně
zvětšenými, kterými nám přiblížil včelu v jiné podobě.
V závěru celého programu jsme si společně prohlédli výstavu fotografií, na kterých jsou úžasné záběry včel
v různých ročních období. Výstava stejně jako i beseda stojí
za návštěvu, určitě se dozvíte řadu zajímavostí ze života
včel.
J. Váňová, Mgr. A Lišková a žáci 5.A,5.B

Návštěva městské knihovny

Dopravní výchova ve Světě záchranářů
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti…..

Protože je měsíc březen vyhlášen Měsícem knihy
a čtenářů, vydali se žáci 3.A na návštěvu městské knihovny
v Toužimi společně se svými vyučujícími. A protože to byla
návštěva dopředu domluvená, tak se paní knihovnice
na nás důkladně připravily.
Děkujeme paní knihovnicím za pěkně připravenou
zážitkovou hodinu a přejeme hodně čtenářů, kteří se sem
budou rádi vracet za dobrou knihou. Vždyť místní
knihovna nabízí nepřeberné množství knih, kde si určitě
každý vybere tu svojí.
J. Váňová, H. Slámová – žáci 3.A

Toto rčení si vyzkoušeli žáci 5. a 7. ročníků v rámci přípravy
na dopravní soutěž mladých cyklistů, která se koná
každoročně v květnu v Karlových Varech. Přestože všichni
hrdě hlásili, že umí jezdit na kole a v silničním provozu,
skutečnost byla trochu jiná.
Při výuce dopravní výchovy jsme tentokráte využili nabídky
karlovarského Světa záchranářů, kde jsme ve tříhodinovém
bloku prošli jak teoretickou, tak i praktickou částí výuky.
Nejprve se žáci seznámili s výukovou stránkou programu www.besip.cz, kde si každý po teoretickém výkladu vyzkoušel písemný test. Každý žák měl jiný test, nikdo
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MŠ DOMEČEK

Těšíme se!
Tak už. Už je tu jaro! Dlouho jsme se těšili a konečně
se dočkali. Zimu jsme si letos užili náramně, zimních
radovánek bylo dost a te už se radujeme opět ze sluníčka,
z prvních sněženek, ze zpěvu ptáčků a z toho, že nám
nemrznou nosy.
Zimní výzdobu u nás v Domečku střídají veselé a pestré
obrázky, procházky jsou delší a ty naše děti najednou
i nějak rychlejí rostou! A pořád se těšíme. Těšíme se na
rozkvetlé louky, těšíme se na divadla, která k nám přijíždějí,
těšíme se také na jarní písničky a básničky, které se učíme
a vůbec na všechno my se těšíme. Předškoláci se těší
na zápis do první třídy, na který se svědomitě připravují
a my, paní učitelky se těšíme na nové tváře dětí, které
se chystají k nám do školky.
A těšili jsme se všichni také moc na thaiboxery. Ti k nám
přijeli z Mariánských Lázní z klubu Ravána gym. Děti
si mohly vyzkoušet něco málo z thaiboxerského tréninku
pod vedením trenéra Jaroslava Švehly a jeho žáků.
Navlékaly boxerské rukavice a s vervou se pouštěly
do úhozů a kopů na tréninkové lapy. Dozvěděly se také,
že v takovém sportu platí přísná pravidla, která je potřeba
dodržovat, aby z boje byl sport a ne jenom „rvačka“.
Na pravidla přistoupily a moc si to užily. Dostaly také
krásná klubová trička a my za ně a za návštěvu moc moc
děkujeme!

11. dubna 2017 bude u nás ve školičce DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ. Mezi 9 a 10 hodinou se můžete přijít podívat jak to
u nás vypadá a jak to u nás chodí.
ZÁPIS DO MŠ DOMEČEK bude 2. května 2017.
No a my se zase těšíme - těšíme se na vás!
Krásné jarní dny přejí děti a zaměstnanci z MŠ Domeček.
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KNIHOVNA TOUŽIM

KNIHOVNA TOUŽIM

Knižní novinky na měsíc duben 2017

KARNEVAL 2017

Pro ženy

Baily Ginny
Cartland Barbara
Doerr Anthony
Falcová Gabriela
Heaberlin Julia
Janouch Katerina
Jeffries Sabrina
Laurens Stephanie
McIntosh Fiona
Moriarty Liane
Roberts Nora
Steel Danielle
Wood Barbara

Pro muže

Dán Dominik
Kepler Lars
Šindelář Vladimír
Štolbová Eva
Watson Steven

Pro děti

Hayes Fiona
Hayes Fiona
Luper Eric
Socha Radomír
Zimová Michaela

Různé

Landsman Dominik

Sharma Robin S.
Sharma Robin S.
Veselý Luboš Xaver
Zikmund Petr

TYDLI, FIDLI BUMTARATA,
OTEVŘETE KMOTŘE VRATA,
MAŠKARY K NÁM PŘISLY HEJ,
ZAČAL MASOPUSTNÍ REJ!

Jednou časně zrána
Mizera
Jsou světla, která nevidím
Diagnóza: učitelka
Černooké Zuzany
Bosá dívka
Odhalena láskou
Zkrocení markýze z Raventhorne
Tajemství parfému
Tři přání
Aféry privilegovaných
Vzácné dary
Země odpoledního slunce

Nestydaté neviňátko
Lovec králíků
Kriminální příběhy
ze staré Šumavy 3
Vražda v Národním
a Záhada ztraceného Maura
Druhý život

Díky „Městské knihovně“, Mateřské škole „Sluníčko“, Městu
Toužim, rodičům dětí, sponzorům a kuchařům z naší MŠ
se v úterý 21. 2. 2017 v toužimské sokolovně uskutečnil
tradiční dětský karneval.
Rodiče spolu se zaměstnanci knihovny sokolovnu nazdobili, zabalili dobroty a překvapení od sponzorů, kuchaři
z MŠ „Sluníčko“ napekli voňavé pečivo. Pan Pohoda se
Soničkou z divadla Z bedny z Karlových Varů se postarali o
soutěže a veselou zábavu malých víl, zlatovlásek,
princezen, Batmanů, Spidermanů, pirátů, indiánů, zvířátek
i hasičů. Sokolovnu navštívilo přes 250 masek.
Děti tak společně s kamarády a svými nejbližšími prožily
radost a taneční veselí při karnevalovém reji.
Smích a spokojenost dětí byly zajisté odměnou
pro všechny, kteří se na tomto vydařeném setkání podíleli.
Sponzoři a partneři, jímž patří největší poděkování :
Město Toužim, OK STS a.s. Toužim, OZT a.s. Toužim,
Zdeněk Šimek ml., Carry Goods s.r.o., Autoservis Jiří Košler,
manželé Hosnedlovi, manželé Jíšovi, Robert Scherbaum,
David Kalina, Koloniál Štumpovi, Hollandia a.s. Krásné
Údolí, Vera – Gurmet – Robert Hrůza, Petr Ajšman ml.,
Antonín Hondlík ml.,
Za všechny pořadatele, maminky, učitelky
Iveta Gučíková

51 věcí, které si můžeš vyrobit
z krabiček od vajec
51 věcí, které si můžeš vyrobit
z papírové role
Lovci klíčů Záhada měsíčního kamene
Skřítek Svatojánek,
víla Lucinka a zvířátka
Trampoty kocoura Toma Pravé kočičí dobrodružství

Deníček moderního páru
aneb ženy jsou z Venuše
a muži jsou debil
Mnich, který prodal své ferrari
Juliánova cesta aneb Putování
s Mnichem, který prodal své ferrari
Jak se vraždí v Čechách
Já, Mattoni Legenda o prodavači vody

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové
Lenka Hudečková
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POZVÁNKA

Základní umělecká škola v Toužimi
a
sdružení Přátelé toužimské mládežnické dechovky
Vás zvou na

VÝROČNÍ KONCERT
který se koná

dne 8. dubna 2017 v 17.00 hodin
v Sokolovně.
Těšíme se na Vaši účast.
Koncert se koná za podpory Města Toužim.
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