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TIPY NA LETNÍ AKCE V TOUŽIMI A OKOLÍ

STAVEBNÍ RUCH V TOUŽIMI

ČERVENEC

V současné době probíhá ve městě několik stavebních akcí.
Ve sportovním areálu je téměř dokončeno nové travnaté fotbalové hřiště na místě nevyhovujícího škvárového, které bude
sloužit jako tréninkové hřiště. Dále je dokončena rekonstrukce
mulifunkčního hřiště s umělým trávníkem, kde došlo k výměně
dožilého povrchu, nátěru konstrukcí na sítě a výměně prken
v oplocení.

1.7.
6.7.
7.7.

8.7.
13.7.
14.7.
15.7.
14.7.

21.7.
21.7.
22.7.
27.7.
31.7.

10.00 Skoky
Českoněmecká pouť porozumění
- poutní slavnost
19.00 Toužim
Den Mistra Jana Husa (zámek)
10.00 Toužim-Radyně
Radyňská cihla a Olympiáda ve vrhu Hablovkou pochod a soutěž (Radyně)
15.00 Toužim
Den města - pochod a setkání (zámek)
Bečov n/T. Bečovské slavnosi
- Letní ﬁlmový večer v botanické zahradě (BBZ)
18.00 Bečov n/T. Louka band – koncert, projekce (BBZ)
10.00 Bečov n/T. Snídaně v botanické– společenská akce (BBZ)
16.00 Žluice
Yellow Town Rock – Zámecká zahrada
Vystoupí: Censorshit, Plewel, Uriweck, Žlutý Pes,
Shalalee O.D., Tajfun, E.O.S. a Kohn.
Bečov n/T. Zbyněk Brůža
– Heraldika a botanika - přednáška v BBZ
Bečov n/T. Alexandra Masopustová
– Botanika v botanické zahradě- exkurze (BBZ)
Bečov n/T. Jan Albert Šturma
Etnobotanika Sudet – přednáška a terénní exkurze (BBZ)
19.00 Skoky
Jan Spálený Trio - koncert
17.00 Toužim
Taneční odpoledne pro seniory

Dokončuje se akce odvodnění kostela Narození Panny Marie, kde
byla podél objektu položena nová dešťová kanalizace, do níž byly
svedeny okapové svody. Kanalizace pak byla napojena na systém
dešťové kanalizace v rámci náměsí J. z Poděbrad. Na tuto akci
byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury ČR. Dále se
dokončuje rekonstrukce schodiště u autobusového nádraží.
Z dokončených akcí, které letos proběhly, je třeba zmínit staické
zajištění průjezdu do zámku. Tento objekt není z pohledu staiky
v dobrém stavu. Aby mohly na nádvoří zámku probíhat různé
akce, bylo nutné zajisit bezpečný vstup do zámku. Ve Vodní ulici
byl zrekonstruován další úsek městských hradeb v délce cca 20 m,
na akci byla také poskytnuta dotace z Ministerstva kultury ČR.
U prodejny COOP došlo k lepšímu napojení nového parkoviště
se sousedním chodníkem a prodejnou COOP. Na této akci se
podílelo město i JEDNOTA , spotřební družstvo v Toužimi, kdy
každý subjekt ﬁnancoval stavbu na svém pozemku.

SRPEN

Z projektů město Toužim zadalo zpracování projektové dokumentace na výstavbu bike hřiště a parkoviště pro sportovní areál
na ploše za garážemi ve Žluické ulici. Dále bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací
ve třech lokalitách v Tepelské ulici (vrchní část ulice, okály a nové
RD) a projektová dokumentace na rekonstrukci komunikací
v Pivovarské a čási Družstevní a Kostelní ulice.

Infocentrum Toužim Výstava Sokol Toužim
- prezentace odborů, modeláři, KČT
2.-5.8.
Bečov n/T. Zázračná planeta Země
ekologický a hudební fesival
v Bečovské botanické zahradě
3.8. 18.00 Toužim
100. výročí narození Bedřicha Holznera
– odhalení pamětní desky (nám. J. z Poděbrad)
4.8. 17.00 Toužim
Bedřich Holzner
- vernisáž výstavy a přednáška (Infocentrum)
18.8. 12:00 Přílezy
Mše svatá po více než 70 letech
Celebruje P. Dr. Jiří Majkov, ICD. (kostel sv. Bartoloměje)
18.8. 19.00 Přílezy
Přílezy fest 2018 (park u kostela)
Beneﬁční koncert Lenky Dusilové
Začátek fesivalu ve 14:00 dále hrají Petr Linhart,
Ventus – Jan Venas ml. a kapela LIWID

V letošním roce ještě minimálně proběhne rekonstrukce
hlavního fotbalového hřiště, rekonstrukce plochy před bytovým
domem čp. 409, 410, výstavba parkoviště za poštou a rekonstrukce spojnice bytový dům čp. 409, 410-Restaurace u Čápa
včetně odbočky k Mateřské škole Toužim.
Další akce zadala TSM Toužim, příspěvková organizace.
Za zmínku stojí oprava chodníku od bývalé pily směrem k nádraží
včetně výměny veřejného osvětlení, oprava komunikací na návsi
v obci Komárov, oprava další čási komunikace na Krásný Hrad,
oprava čási ulice Janova, oprava chodníků, komunikací a návsi
v obci Kosmová a oprava palubové podlahy ve sportovní hale.

INFOCENTRUM V LÉTĚ
LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
od 1. července do 2.září
pondělí:
zavřeno
úterý - sobota:
9:00 – 18:00
neděle:
9:00 – 12:00

Jiří Kokeš
stavební technik města Toužim
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ZŠ TOUŽIM
Malá kopaná 2018

Někteří z žáků byli poprvé v těchto místech a byli nadšeni ím,
co zde všechno viděli.
A co říci závěrem? Vše se nám vydařilo jak ke spokojenosi žáků
tak i vyučujících, měli jsme krásné počasí, děi zjisily, že i u nás
máme mnoho krásných a zajímavých objektů, které stojí
za návštěvu.
Děkujeme toužimskému Infocentru za poskytnuí ﬁnančního
příspěvku na dopravu, díky kterému se akivity zúčastnila celá
třída.
J. Váňová, H. Slámová – žáci 6.A

Nebyly to olympijské hry ani mistrovství světa, na hřiši neběhal
Messi ani Ronaldo, ale atmosféra utkání, nadšení hráčů a jejich
nasazení do hry snadno sneslo srovnání a nad hřištěm
se do dálky neslo hlasité povzbuzování diváků – v úterý
12. června se na hřiši v Toužimi odehrála utkání v malé kopané.
Hráči byli rozděleni do tří skupin – mladší žáci, starší žáci A a starší
žáci B. Přijeli k nám z Bochova, Horního Slavkova, Ostrova,
Chodova, Sokolova, Kraslic a Karlových Varů, tedy skoro z celého
karlovarského kraje. Však to také bylo krajské kolo! Pořadatelem
byla ZŠ a SŠ Karlovy Vary a spolupořadatelem naše škola – ZŠ
a MŠ Toužim.
Na 3. místě se umísila ZŠ a SŠ Karlovy Vary, naše škola obsadila
krásné 2. místo a zlatý pohár si odvezlo družstvo z Chodova.
Všem zúčastněným gratulujeme za jejich skvělé výkony, neboť
i když to nebyly olympijské hry, i tady plailo heslo, že není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Muzeum J. Bechera – Karlovy Vary
Město Karlovy Vary má mnoho zajímavosí, památek
a překrásných míst v lázeňských lesích, které může nabídnout
svým návštěvníkům.
Mezi tradiční akivity žáků 8. ročníků patří návštěva Muzea
J. Bechera, kde se seznámí s více jak 200letou tradicí výroby
bylinného likéru a vůbec s celou historií tajemství 13. pramene.
V průběhu výkladu byli žáci seznámeni s výrobou, mercerováním
a skladováním likéru. V podzemí muzea jsou k vidění předměty,
které se používaly a nebo stále ještě používají při výrobě. Celým
prostorem se line nádherná vůně bylinek, které se při merceraci
používají . Bohužel, ale názvy bylinek, stejně jako technologický
postup výroby, je výrobním tajemstvím, který znají pouze dva
lidé.
V závěru prohlídky jsem měli možnost shlédnout unikátní ﬁlm
bratří Cabanových, natočený pro Becherovku. Naši návštěvu
Becherovky jsme ukončili za hlasitého pozdravu na zdraví
přípitkem limonádou a pak už jsme sledovali zajímavý ﬁlm
o historii likéru.
J. Váňová, Mgr. M. Píbalová – žáci 8.A,8.B

MDD – PODĚKOVÁNÍ
V pátek 1. 6. 2018 se na naší škole uskutečnilo soutěžní
dopoledne v rámci Dne děí.
Na fotbalovém hříši byly pro žáky připraveny různé soutěže
a hry. Všichni si mohli vybrat, jakou soutěž si vyzkouší. Většina
děí zvládlo projít všemi sportovními i herními stanoviši. K tomu
je doprovázely dětské písničky. Žáci zhlédli také ukázku taneční
sestavy žákyň 9. ročníků.
Součásí jejich svátečního dne byla i prohlídka toužimské stanice
hasičů a záchranářů.
Profesionálové jim ukázali zázemí i techniku a děi si zasoutěžily
ve shazování plechovek pomocí proudu vody z požárních hadic.
Počasí nám také přálo a děi si svůj den náramně užily.
Velké poděkování patří žákům 8. A, 8. B, 9. A, žákyním 9. B,
třídním učitelkám, vedoucí vychovatelce, profesionálním
hasičům a záchranářům ze stanice Toužim a v neposlední řadě
Infocentru Toužim, za sladké odměny pro žáky a panu Hovorkovi
za přípravu hřiště.
Žáci a učitelky 1. stupně ZŠ Toužim

SHŠ Mariánské Lázně
– slavnostní banket
I žáci 8. ročníků začínají pomalu přemýšlet o tom, kam budou
v příším školním roce směřovat svoje přihlášky. A abychom jim
jejich rozhodování ulehčili, patří mezi ně i návštěva SHŠ
v M. Lázních, která je spojená se slavnostním banketem.
Hotelová škola Mariánské Lázně patří mezi nejstarší
a nejvýznamnější vzdělávací centra hotelového průmyslu
v evropském měřítku. V letošním roce si připomíná 90. výročí od
svého založení a již nyní má na svých webových stránkách plán oslav.
Škola nabízí studijní obor Hotelnictví a turismus a kromě toho
také došlo ke spojení SHŠ a Středního odborného učiliště
v M. Lázních, které nabízí učební obory kuchař – kuchařka, číšník
– servírka, cukrář –c ukrářka. Škola nabízí akreditované kurzy
např. barista (odborník na přípravu kávy a vše co s ím souvisí)
a barmanský kurz.
V úvodní čási byli žáci seznámeni s možnosí studia na zdejší
škole, společně jsme si prohlédli prostory cvičných kuchyní, kde
se připravují pokrmy do restaurací a pro hosty, kteří se zde
pravidelně stravují.
Slavnostně prostřená tabule, společenské oblečení žáků, skvělé
jídlo, které všem moc chutnalo. Prázdné talíře, které nám
odnášeli studeni, kteří nás obsluhovali, to vše mluvilo samo
za sebe.
Naše společná akivita se podle slov žáků líbila a věříme, že
některým pomůže v jejich příším rozhodování o svojí budoucnosi.
J. Váňová, Mgr. M. Píbalová, žáci 8. A, 8.B

Zajímavá místa našeho okolí
Česká republika je rájem pro cestování, objevování zajímavých
míst, turisických i přírodních památek. V rámci výuky OV jsme
společně se žáky 6. ročníku navšívili významné lázeňské město,
které v letošním roce oslavilo 200 let od svého založení.
Ano, jsou to Mariánské Lázně, které se nacházejí v hlubokém
údolí, obklopené nádhernými lázeňskými parky a romanickými
kolonádami, které přímo vybízejí k procházkám a ochutnávkám
zdejších lázeňských pramenů. Mariánské Lázně patří mezi
jedenáct evropských lázeňských měst, která usilují o zapsání
do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Naše putování začalo od Miniaturpark Boheminium, kde jsme
viděli zmenšené modely našich významných historických staveb
hradů a zámků, dále jsme se zastavili u dančí obory a pokračovali
turisickou stezkou k rozhledně Hamelika. Po výšlapu 108 schodů
si žáci prohlédli lázně z ptačí perspekivy a pohled na město byl
přímo úchvatný.
Po absolvování nenáročného pochodu jsme se zastavili v Muzeu
J. W. Goetheho, kde jsme viděli ﬁlm o historii založení lázeňského
města a jeho postupném rozkvětu.
Poslední zastávkou byla hlavní kolonáda se svojí slavnou Zpívající
fontánou, která patří mezi hlavní dominanty města.
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ZŠ a MŠ TOUŽIM
MŠ DOMEČEK
Letošní školní rok se naše mateřská škola zapojila do projektu
„Realizace lokálních síí mateřských škol v gramotnostech“. Vzájemným sdílením naší praxe v oblasi polytechnické výchovy
přinášíme do své práce spousty nových nápadů při práci s dětmi.
Jako jediná školka v Karlovarském kraji získala ta naše ﬁnanční
podporu na nákup krásné stavebnice a také máme nový „obří
tablet“, jak říkají děi. Je to velký, závěsný, dotykový, interakivní
panel s operačním systémem Android a také Windows. Práce s
ním je naprosto parádní a děi i nás baví.
Další naší snahou bylo ukázat dětem, že když chtějí, můžou
dokázat spoustu věcí. V rámci projektu „Můžu být vším, co si
budu přát“ jsme si do školky zvali děi, které něco umí a které
jsou v něčem dobré. Ukázali nám své dovednosi například děi
z Mariánskolázeňského klubu thaiboxu „Ravána gym“. V závěru
si děi vyzkoušely některé techniky kopů a úderů do tréninkových
lap. Krásná podívaná byla i při ukázce společenských tanců, kdy
se nám přijela ukázat jedenáciletá tanečnice Kačka Kožušková
se svým dvanáciletým tanečním partnerem Kubou Mykytou.
Zatančili valčík, waltz, sambu, ča-ču, jive a quickstep a o tom, že
jsou velmi úspěšní nebylo pochyb! Dalším moivačním vystoupením byla ukázka moderní gymnasiky. Přijela k nám Klárka
Matysová, Klárka Provázková, Nelča Hubáčková a Zuzanka Pokorádiová. Každá nám ukázala sestavu s gymnasickým náčinímobruč, míč, švihadlo. Holky byly opravdu šikovné! Děi z Toužimské Základní umělecké školy- Edvard Davi Lean, Tereza Vaňková,
Filip Kvasnička, Chrisina May Lean, Aneta Málková, Michaela
Straková, Filip Málek, Veronika Chmelíková a Eliška Vaňkovánám přišly zazpívat a zahrát na zobcovou ﬂétnu, příčnou ﬂétnu,
klarinet, saxofon, trubku, klavír a kytaru. Za soukromý krásný koncert jim i jejich učitelům děkujeme! Pro děi to byl krásný zážitek.
V červnu jsme také byli na návštěvě u hasičů, policie, přijel
kouzelník s živými ptáky, divadlo Letadlo, byli jsme na výletě na
Biostatku ve Valči, kde jsme se seznámili se životem ovcí zblízka
a prožili jsme pěkný den u krmení a stříhání oveček, zpracování
mléka a vlny. S předškoláky jsme byli na výletě v Mariánských
Lázních. Viděli jsme zpívající fontánu, ochutnali léčivé prameny
a lázeňskou oplatku, pohráli jsme si v parku na dětském hřiši
a horký den spláchli v městském bazénu. Slavnosí rozloučení
s předškoláky bylo jako vždy trochu dojemné, ale vesele jsme ho
zakončili v arboretu na Lesní správě, kde děi s rodiči soutěžili,
pekli špekáčky a ty velké a statečné děi rodičům zamávali
a zůstaly na dobrodružnou cestu zpátky do školky, večerní mejdan a spaní. Ráno jsme zůstali v pyžamech a měli jsme bláznivý
pyžamový den. Hry, soutěže a tancování pod vedením lektorky
Mariny Wastlové z Dance studia Wanted z Mariánských Lázní,
které také moc děkujeme za spolupráci a za velmi zábavné
a záživné animační vystoupení.
Čas, který strávíme příjemně uíká opravdu rychle. A tak nám
každý školní rok tak rychle uplyne, že než jsme se nadáli, už se
zase červenají jahody. Jen co se sluníčko probudilo do jara, táhlo
nás to ven, do přírody. Oblíbené procházky byly delší, hry v lese
veselejší a za každým stromem bylo vždy něco k objevování.
Filosoﬁí naší školky je nechat děi všechno prožít. Trávíme s nimi
čas „rodinně“. Málo je vyučujeme a hodně je učíme. A ony učí
nás. My, dospělí, toiž pro všechno (ne)důležité často zapomínáme na spousty radosí, které každý nový den přináší.
Proto si to nechte dětmi občas připomenout, povídejte si s nimi,
hrajte si s nimi a nechte je, ať s vámi objevují svět. Je to fajn!!
Přejeme všem krásné léto a v září v Domečku zase na viděnou.
Zaměstnanci MŠ Domeček, ZŠ a MŠ Toužim, p.o.

Vzdělání jsou křídla, na kterých létají sny…
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... a my doufáme, že po letošním školním roce budou naše křídla
dost silná, aby alespoň část našich snů donesla až do vítězného
konce. Snažili jsme se velice - seznamovali jsme se se životem
zvířat na ekologických farmách v Chebu a Valči, zkoumali jsme
taje lesního společenství v Miniarboretu LČR v Toužimi, zúčastnili
jsme se soutěží ve výtvarném zpracování odpadního materiálu
v Ostrově a v Karlových Varech, poznávali jsme práci toužimských
hasičů, adventní čas měl pro nás připravený koncert vážné hudby
v tepelském klášteře a pondělní poslech vánočních příběhů,
kouzelník Waldini nám ukázal, jak šikovné ruce může mít člověk
a ani tělo nezahálelo - kuličkiáda, návštěva bazénu v Mariánských
Lázních i krajské soutěže ve ﬂorbalu a malé kopané prověřily a
posílily naše pohybové schopnosi.
Nebyli jsme na to všechno sami - velké poděkování patří ﬁrmám
Hollandia Karlovy Vary, s.r.o., Frape Foods Toužim a Jednota,
spotřební družstvo v Toužimi - COOP za věcné dary pro účastníky
soutěží a OK STS Toužim, a.s. za poskytnuí rozhodčího pro ﬂorbalový zápas.
Končí školní rok a my se rozběhneme po vlastech českých a
někdo i cizokrajných. I tam budeme poznávat a získávat
zkušenosi. Naše křídla budou silnější a silnější a až nás vynesou
ze školy do života, budou naše sny už jen na dosah ruky.
Žáci ZŠ a MŠ Toužim

INFO Z MÚ

POZVÁNKA

Od 1. července je instalován
na Městském úřadě v Toužimi
platební terminál a veškeré poplatky
a další platby je možné provádět
bezhotovostně.

Všem seniorům z Toužimi
a spádových obcí je za velmi výhodných
podmínek k dispozici senior bus,
který je v provozu od 1. června.
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