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ÚVODNÍK
Cestování v bačkorách a jiné infopecky
Vážení čtenáři, v pátek třináctého října se konala vernisáž výstavy
novorolské fotograky Veroniky Landa. Akce to byla velmi
příjemná a veselá. Kurátor výstavy oslnil svou úvodní řečí,
vystavující Veronika Landa nejen svými fotkami, ale i lahůdkami
dovezenými z Francie /sýry, klobásky/, Prchalovi svými
domácími dobrotami a moravským vínem. Možná je škoda,
že tuto jedinečnou akci navšívilo méně lidí než kolik dobrot
a zážitků akce poskytla, tak třeba příště… Výstava potrvá do
26.11. – přijďte se určitě na skvělé fotky podívat! V. Landa foí
i různé osobní událosi – svatby, výročí apod. a určitě vás vystavenými fotkami inspiruje i k objednání jejích služeb k uchování
vašich vzpomínek. Kontakt je v infocentru.
Nabii elánem z úspěšné akce rozjíždíme se zkracujícím se
slunečním svitem nový seriál CESTOVÁNÍ V BAČKORÁCH! Bude
to neomezený počet povídání a ukázek míst z celého světa, z dovolených, výletů i vycházek po našem okolí. Pěkně v teple
a pohodlíčku se podíváme, kam jen bude libo! I starší a třeba
nemohoucí se ímto dostanou kam už by se jinak nedostali! Zvu
vás ímto k osobnímu podílu na vytváření tohoto nápadu,
nemusíme přece zvát profesionální cestovatele, každý určitě
někde někdy byl a má zážitky zajímavé i pro ostatní! Můžeme
i spojit několik nabídek do jedné akce, stačí pár fotek a chvíle
času, i tak se dá urazit kus cesty… Přijďte se domluvit na termínu
a času! Zvu vás již 8. 11. v 17 hod do infocentra seznámit se
s krajany v rumunském Banátu! Využijme dobu delšího času
k odpočinku a nepřízeň počasí k cestování v bačkorách!
Univerzita třeího věku zahájila zimní semestr - nadále plaí
nabídka přijít se zdarma podívat na jakoukoliv přednášku –
témata jsou uvedena v programu.
S podzimem též přišla opět na řadu Semínkovna - pokud máte
jakákoliv semínka navíc - kvěiny, zelenina apod. nebo vás zajímá
pěstování rostlin či cokoliv z přírody, přijďte se do infocentra
podívat!
V závěru října jsme se byli společně podívat v Nevřeni a jeho
Centru Caolinu, ale především jsme se prošli kaolínovým dolem
u Nevřeně. Nádherný zážitek! Výlet byl doplněn o zajímavou
exkurzi ve spalovně odpadů v Choíkově. Pojeďte s námi někdy
za humna!
I.Květ.

Čajový mišmaš

Vernisáž výstavy fotograﬁí v Infocentru.

Účastníci podvečerního Čajového mišmaše.

Kaolinový důl v Nevřeni - cíl říjnového výletu za humna.

Výlet za humna - Centrum Caolinum
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Miniarboretum LČR v Toužimi

KULTURNÍ PROGRAM - LISTOPAD 2017
St

1.11.

14.00

Čt

9.30
VU3V
Historie a současnost české myslivosi
4. přednáška - Chlouba české myslivosi - obornictví
10.30 VU3V
České dějiny a jejich souvislosi
4. přednáška - Český král a římský (či německý?) panovník
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko
Infocentrum – Malý sál
St
22.11. 14.00 Mažoretky
Infocentrum – Malý sál
Čt
23.11. 15.00 Tvořeníčko
Infocentrum – Malý sál

Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

Čt

2.11.

9.30
VU3V
Historie a současnost české myslivosi
3. přednáška - Prase divoké, horký brambor naší myslivosi
10.30 VU3V
České dějiny a jejich souvislosi
3. přednáška - Velmoži, knížata, králové a i ostatní
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko
Infocentrum - Malý sál

So 4.11. 20.00

ALBAND

Akusický koncert muzikantů, kteří celý svůj hudební život
zasvěili bigbítu. Všichni prošli několika rockovými kapelami, ale
jejich hlavním pojítkem je spolupůsobení v brněnském Kernu.
Restaurace U Vladaře
St
8.11.
14.00 Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

17.00 Taneční odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu bude hrát p. Žákovec
Sokolovna Toužim
St

Mgr. Michaela Široká

Rumunsko - Banát
Infocentrum – Malý sál
9.11.

15.00

Tvořeníčko

St

15.11. 14.00

Mažoretky

29.11.

14.00

Mažoretky

Infocentrum – Malý sál
9.30
VU3V
Historie a současnost české myslivosi
5. přednáška - Velké šelmy
10.30 VU3V
České dějiny a jejich souvislosi
5. přednáška - Stříbro a moc
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko
Infocentrum - Malý sál
Pá
1.12.
Zdobení vánočních stromků
Tradiční akce pro děi místních mateřských a základních škol.
Nám. J. z Poděbrad

17.00 Cestování v bačkorách

Čt

16.11.

Infocentrum – Malý sál
Infocentrum – Malý sál

17.00 Promítej i ty!

Ohrožená semínka
Semenné banky. Nacházejí se v ní isíce rostlinných semen z
celého světa, které jsou tu střeženy před možnými globálními
krizemi.
Infocentrum – Malý sál

Čt

30.11.

Ne

3.12. 17.00 Rozsvícení vánočního stromu

Žonglérská a světelná show Kašpara Klepala, zpívání koled,
připomínka vánočních zvyků, starostenský punč a ohňostroj.
Nám. J. z Poděbrad
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
Z jednání Rady města Toužim

Stavební činnost města
Přinášíme Vám po delší odmlce aktuální informace o stavební
činnosi města Toužim.

1) Rada schválila zadat rekonstrukci schodiště u autobusového
nádraží v Toužimi spol. Ing. Milan Kadera, Karlovarská 28,
Toužim.

Řada letošních akcí již byla dokončena a předána. Jedná se např.
o úpravu zásobovacího dvora a rekonstrukci anglického dvorku
u ZŠ Toužim, opravu chodníku u autobusového nádraží, výstavbu
parkovišť před MÚ a v areálu MŠ Toužim, výstavbu nových
parkovišť na Zámecké a Plzeňské ulici a II. etapu opravy návesní
kaple v Komárově.

2) Rada schválila záměr na nájem nebytového prostoru
v Toužimi, náměsí Jiřího z Poděbrad č. p. 104, v prvním patře
budovy o výměře 52,5 m2.
3) Rada schválila zadat rekonstrukci chodníku v Toužimi od ZŠ
Toužim k domu č. p. 327 v Plzeňské ulici, spol. Josef Vojtěchovský
– Stavební sdružení Teplá, s.r.o., Lidická 403, Teplá.

Z dotačních akcí je dokončena oprava fasády kostela Narození
Panny Marie v Toužimi, výměna šindelové střešní kryiny na kapli
Panny Marie Bolestné v Třebouni a oprava střešních konstrukcí
barokních přístaveb podia Dolního zámku v Toužimi.

4) Rada schválila zadat vybudování zpevněné plochy v Toužimi
u domu č. p. 370 v Plzeňské ulici, spol. Josef Vojtěchovský –
Stavební sdružení Teplá, s.r.o., Lidická 403, Teplá.

Z nových akcí stojí za zmínku rekonstrukce hřišť ve sportovním
areálu v Toužimi. V letošním roce proběhne rekonstrukce
škvárového hřiště a hřiště s umělým povrchem a příší rok pak
rekonstrukce hlavního travnatého hřiště. Dále se již realizuje
výstavba nového parkoviště pro 50 osobních automobilů v místě
bývalého kina (vedle COOP) a rekonstrukce chodníku od ZŠ
Toužim k č.p. 327.
Poslední akcí, která se bude ještě letos realizovat, bude
rekonstrukce schodů u autobusového nádraží v Toužimi.

Za MěÚ Toužim Ing. Pavel Charvát

POZVÁNKA

Jiří Kokeš
stavební technik města Toužim
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
1. pomoc ve Světě záchranářů – K. Vary

Naučná stezka

Jak se zachovat při nehodách, jak reagovat v krizových situacích,
jak si přivolat pomoc, jak reagovat v prvních okamžicích
při mimořádných situacích?

Jak nejlépe přiblížit a ukázat žákům to, čemu se učí při hodinách
prvouky, přírodovědy, ale i v pracovních činnostech?

Odpovědi na tyto otázky spojené s prakickými, modelovými
situacemi, si vyzkoušeli na vlastní kůži žáci 8. ročníků, kteří přijeli
v prvním říjnovém týdnu 2017 na výukový program 1. pomoc
do Světa záchranářů.
Úvodní teoreická část byla pro většinu žáků vcelku jasná, někteří
živě reagovali při výkladu a spolupracovali s přednášejícími
záchranáři. Ve druhé čási, kdy si žáci ověřovali získané poznatky
v praxi, už to bylo mnohem a mnohem těžší. Uvědomit si, jak
správně mám reagovat na danou situaci, vyvolalo u některých
žáků zmatečné chování a nepřiměřené reakce v dané situaci.
Vzhledem k tomu, že to byl pouze nácvik, záchranáři žákům
připomněli, jak těžké je vyhodnoit danou situaci při záchraně
lidského života, kdy se jedná prakicky o minuty.

Spojení teoreického výkladu s prakickou ukázkou je pro žáky
velkým přínosem ve vyučovacím procesu , a tak tomu bylo i při
návštěvě Naučné dendrologické stezky, kterou navšívili žáci
3. a 5. ročníků společně se svými vyučujícími.
Co je to dendrologická stezka? Dendrologie je nauka o dřevinách,
keřích a polokeřích, o jejich místě původního výskytu atd.
Na informačních cedulích jsme se seznámili s kulturami, které
rostou i u nás, o jejich původním výskytu a jak vypadají jejich
plody, listy atd.
Několik druhů borovic, které si žáci mohli prohlédnout nejen na
informačních cedulích, ale i v reálném prostředí, dokreslovalo
jejich čerstvě získané informace. A což teprve modřín, který jim
tolik zamotal hlavu – kdy opadává a kdy mu jehličí zůstává?
Odpověď na tuto otázku zde také žáci našli, stejně jako zde
objevili srážkoměr, směrový ukazatel větru, lesní bylinkovou
zahrádku a ještěrkoviště.
Velkou pozornost si získal obrovský smrk ze Štenské - král smrků,
který musel být poražen kvůli vnitřní hnilobě a tudíž by již mohl
kolemjdoucí ohrožovat na životě.

V závěru výuky si přesto jedna skupina prakicky vyzkoušela
na vlastní kůži, co dělat, když někdo zkolabuje. Tak, jak se tomu
stalo v naší skupině, kdy jeden z žáků zkolaboval a ostatní
s pomocí záchranáře Michala, mu poskytli 1. pomoc – zajisit
dostatek čerstvého vzduchu a dát nohy do zvýšené polohy.
Přestože tato událost nebyla plánovaná, došlo zde přímo
ukázkově k propojení teorie s praxí.
Věříme, že tato akivita nebyla pro žáky zbytečná a získané
informace jim pomohou při záchraně lidského života.
Celá akce byla hrazena z dotačního fondu KK.
J. Váňová, Mgr. J. Krbcová – žáci 8.A, 8.B

Naučná stezka poskytuje všem návštěvníkům velké množství
informací, překrásné snímky přírody, zajímavosí ze života
hmyzu, ale i relaxační posezení u rybníčka.Pro děi je zde
dostatečný prostor k bezpečnému pobytu a určitě stezka stojí
za návštěvu jak pro školní výuku, tak i pro rodiny s dětmi.
Š.Vodrlintová, J. Bublová, J. Váňová – žáci 3.A.,3.B.,5.A
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Miniarboretum Lesů České republiky

Vernisáž výstavy prací z českoněmeckého výtvarného projektu

Nově vybudované Miniarboretum LČR u Lesní správy se dělí
na tři čási. První čásí jsou sbírkové zahrady v areálu Lesní
správy, druhou čásí jsou temaické zahrady u Hájenky a třeí
je dendrologická naučná stezka, která obě čási spojuje.

Každoročně se děi z toužimské základní školy a děi ze školy
v německém Breitenbrunnu schází na čtyři jarní dny v penzionu
Hollandheim. Zde pracují na rozličných tématech a poznávají
různé výtvarné techniky, pomocí kterých zpracovávají zvolený
námět. Vloni se žáci sešli u práce na dvoujazyčné pohádkové
knize. Českou i německou verzi pohádek Popelka, Sedm jednou
ranou a Sněhurka doplnili o ilustrace, ozdobné písmo, graﬁcké
prvky a fotograﬁe.
Jeden příběh se pokusili pojmout jako audioknihu a výsledek
jejich dramaizace je zachycen na CD, které je součásí výsledné
knihy.
Vernisáž výstavy, kde i samotní autoři poprvé uvidí svoji práci
ve ﬁnální verzi, se uskuteční 20. listopadu na Základní škole
Toužim, příspěvkové organizaci. V deset hodin odstartuje krátký
kulturní program a k vidění budou originály všech prací, které
byly v knize použity. Tímto uděláme deﬁniivní tečku za projektem z loňského jara a budeme se těšit na ten další.
Petra Císlerová a Gabriela Krbcová

Největší část Miniarboreta LČR v Toužimi v areálu Lesní správy
je věnována Holarcisu – Holarkické říši s jejími 9 oblastmi.
Tato plošně největší ﬂorozona zabírá celou Evropu, mimotropickou část Asie, severní Afriku až po jižní okraj Sahary a rovněž
prakicky celou Severní Ameriku (s výjimkou jižní špičky Floridy)
a severní část Střední Ameriky. Takto vymezené území je jen
s malou výjimkou laurasijského původu a v rozhodující době, kdy
došlo k diferenciaci a rozšíření krytosemenných rostlin,
tj. na konci druhohor, tvořilo víceméně spojitou suchozemskou
plochu. Ačkoli se tento prakoninent poskládal z čásí velmi různé
provenience, posléze sdílel společný osud, včetně horotvorných
pochodů, které následovaly v navazujících mladších obdobích
a měly zásadní význam pro výslednou podobu ﬂóry, jak ji známe
nyní.
Temaické zahrady seznamují návštěvníky s domácími dřevinami
a keři, ukazují fenologické fáze, jednoduchá klimaická měření,
zahradu odpadků, zahradu dřev, motýlí louku, mokřad, sad,
ještěrkoviště, hmyzí hotel či psí louku.

Návštěvní doba v areálu Lesní správy:
Po – Pá v pracovní době 7:00 – 15:30 hod.
Mimo pracovní dobu pouze po předchozí domluvě
na tel.: 956 226 102
Návštěvní doba v areálu za Hájenkou a dendrologická naučná
stezka: neomezeně
V Infocentru Toužim je možné předem dohodnout komentovanou prohlídku Miniarboreta Toužim, minimálně pro 5
návštěvníků s přibližnou délkou 2 hodiny.
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KNIHOVNA TOUŽIM

SPORT

Knižní novinky na měsíc listopad 2017
Romány pro ženy
Beverley Jo
Bowman Valerie
Brown Sandra
Ebert Sabine
Green John
Howell Hannah
Jeﬀeries Dinah
Körnerová Hana Marie
MacKenzie Sally
Rich Roberta
Rich Roberta
Roberts Nora
Steel Danielle

Mladí stolní tenisté válcují okres
Dva roky po obnovení práce s žákovskými kategoriemi mladých
stolních tenistů v Toužimi se začaly dostavovat významné
úspěchy. Na okresním přeboru mladšího a staršího žactva, který
proběhl 26.2.2017 v Merklíně, brali toužimší medaile ve všech
kategoriích. V mladších žácích máme po velmi dlouhé době
okresního přeborníka Jana Kokeše, když ve ﬁnále porazil dalšího
hráče SK Toužim Franiška Šindeláře. Ve starších žácích obsadili
hráči SK Toužim první čtyři místa v pořadí:
1.
Jiří Vohryzka
2.
Jan Kokeš
3.
Jakub Hošek
4.
Franišek Šindelář.

Vikomt se musí ženit
Náhodně hraběnkou
Pomsta
Krev a stříbro
Will Grayson, Will Grayson
Svatba z Vysočiny
Krámek s hedvábím
Pán hor 1.
Co si počít s vévodou
Benátský proces
Porodní bába z harému
Láska nikdy nerezaví
Modrooký chlapec

Detekivky, detekivní romány a thrillery
Bale Tom
Uteč, nebo nepřežiješ
Connely Michael
Odvrácená strana konce
James Peter
Střevíčky smri
Lagercrantz David
Muž, který hledal svůj sín
Kriminální případy ze staré Šumavy 4
Šindelář Vladimír
Vraždy něžnou rukou:
hrdelní zločiny žen, které kdysi vzrušily veřejnost
Historické romány
Hrdlička Pavel
Niedl Franišek
Vondruška Vlasimil
Vondruška Vlasimil

Žebrákova pomsta
Ryíři z Vřesova
Letopisy královské komory 2
Záhada zlaté štoly
Čtyřhry se v obou kategoriích staly kořisí našich hráčů, a to v
mladších žácích Kokeš-Šindelář a ve starších žácích Vohryzka –
Kokeš. Medailová umístění přivezli mladší a starší žáci také z
bodovacích turnajů v rámci Karlovarského kraje, kde začínají
porážet hráče, kteří trénují 5 a více let. Byly to turnaje v Lubech,
TOP 12 dorostu v Aši, a naposled bodovací turnaj ve Vinířově,
kde druhé místo obsadil Jan Kokeš a čtvrté Franišek Šindelář.
Tito dva hráči pak triumfovali ve čtyřhře, kde neztraili ani set!
Další významnou akcí byl republikový bodovací turnaj v Praze.
Tam už jsme se poměřovali s nejlepšími hráči vrcholových
středisek v republice a ostudu jsme rozhodně neudělali. Mezi
žákyněmi máme rovněž horká želízka a to v mladších žákyních
Lenka Kokešová a ve starších Nicole Mašková, která přes prázdniny zaznamenala nevídaný výkonnostní skok a v rámci republikového žebříčku vyskočila na skvělé 20. místo. Poděkování za
tyto úspěchy patří nejen hráčům a hráčkám, ale především vedoucímu Markovi Maškovi, který tráví s dětmi každý týden
nespočet hodin a investuje do
nich nezměrné množství úsilí a
energie. Také Jaroslav Pohanka,
dlouholetý zkušený hráč, který
vede mládež trenérsky a předává
jim hráčské zkušenosi, má na
těchto úspěších lví podíl.
Nezbývá, než popřát všem hodně
úspěchů ve vzorné reprezentaci
města hned na dalším republikovém bodovacím turnaji
mladších a starších žáků, který
proběhne o víkendu 21. a
22.10.2017 v Havířově a Ostravě.
- Jiří Ženíšek-

Pro děi a mládež
Larsson Asa
Larsson Asa
Lebeda Jan
Náhlovský Josef Alois
Humorisické příběhy
Landsman Dominik
Landsman dominik

Já, JůTuber 3
Pax 6. Postrach jezera
Pax 7. Dech smri
Nové pohádky skřítka
Medovníčka
Vykutálený pohádky
Deníček moderního fotra,
aneb, proč by muži neměli mít děi
Deníček moderního fotra,
aneb, Pánbůh mi to oplail na dětech

Za spolupráci děkuji vedoucí knihovnici, Lucii Jankuliakové
Lenka Hudečková
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TOUŽIMŠTÍ ČÁPI V ROCE 2017

Letos se po pár letech smůly, kdy čápata byla různě zdravotně
nedokonalá, narodili nejspíš zdraví jedinci, neboť krásně rostli
a v srpnu začali i létat. Oba na dálku vypadají v pořádku (ale nejsem ornitolog).

Hnízdění čápů 2017
Letošní čapí samec byl prvně na toužimském pivovaru spatřen
začátkem dubna. Jako vždy přiletěl nejprve sám, aby trochu
opravil hnízdo po zimě a připravil ho pro přílet samičky.

(fota Lenka Hudečková)
V současné době již staří i mladí čápi opusili Toužim a odletěli
na ptačí stanoviště, aby potom společně všichni odlétli
na zimoviště do Afriky.
Lenka Hudečková

Družka přiletěla do týdne, ještě pár dní společně vylepšovali své
bydlení, aby poté mohlo dojít k čapímu pojímání.

(foto Pavel Kotlár)

A potom jsme již čekali, až se po více než měsíci vylíhnou
mláďata. Ty jsme prvně spatřili kolem poloviny června, kdy již
vykukovaly jejich hlavičky z hnízda a jako poslední roky, byla to
dvě mláďata.

7

POZVÁNKA

TIRÁŽ

Vydává: Cesta z města, z.s.; sídlo redakce: Náměsí J. z Poděbrad 35, 364 01 Toužim, tel.: 353226431,
e-mail: infotouzim@seznam.cz; isk: AZUS Březová; distribuce: Cesta z města, z.s.
Vyšlo: 3.11. 2017

