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ÚVODNÍK

FOTOREPORTÁŽ Z AKCÍ

Vážení čtenáři, 
o první letošní výlet za humna byl velký zájem a velmi se vydařil.
Připravili jsme pro vás proto do léta ještě dva výlety –  4. 5. do
Chebu a 1. 6. do Stříbra. Oba výlety budou více odpočinkové,
přesto s řadou klenotů a krás našeho okolí. Příznivé počasí je 
objednáno, tak se přijďte přihlásit! 
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat žákům a pedagogům ZŠ
a MŠ Toužim, kteří v dubnu vystavovali “Les očima děí”. Krásné,
zajímavé a inspiraivní výtvory z přírodních materiálů byly
doplněny prodejní výstavou velikonočních drobnosí. 
Celý květen a červen nás v infocentru bude také obdarovávat
krásou našeho kraje výstava karlovarského fotografa přírody 
Lubomíra Šiky. Poslední předletní Cestování v bačkorách bude
do Izraele a pak už zujeme bačkory a budeme zase doma 
v Toužimi. Přípravy oslav výročí města Toužim jsou toiž již 
v plném proudu a vše zdárně spěje k této významné akci.

I.Květ.

Z výstavy žáků ZŠ a MŠ Toužim “Les očima děí” v infocentru.
Součásí akce byla prodejní výstava velikonočních výrobků.
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Výlet za humna - tentokrát na zříceninu hradu Radyně, zámek
Kozel a rotundu sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci.

Letošní Jarní setkání turistů Karlovarské oblasi proběhlo 
v Toužimi a zúčastnilo se ho na 300 návštěvníků.

Letos oslavil 25. výročí svého založení
Dechový orchestr ZUŠ Toužim.
Blahopřejeme!!!
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Novinky květen 2019

Pro ženy
Beverley Jo Pán mého srdce
Devátá Ivanka Mezi nebem a peklem
Doležalová Marie Jeden kopeček šmoulový
Kučíková Marta Italské jednohubky
Kučíková Marta Italské dvojhubky
Laurens Stephanie Na příkaz dámy
Mandausová Klára Holky s voctem
Picoult Jodi Prostá pravda
Roberts Nora Milovat Jackie
Wurm Monika Hvězda nad arabským peklem

Pro muže, detekivky, thrillery …
Belsham Alison Tatérka
Cimický Jan Běh na dlouhou trať
Coben Harlan Teď, nebo nikdy
Connelly Michael Noční směna
Chrisie Agatha Němý svědek
May Peter Zpětný ráz
Penny Louise Krásné tajemství
Tudor, C. J. Kříďák

Pro děi a mládež
Březinová Ivona Nevinná lavina
Březinová Ivona Ve spárech džungle
Březinová Ivona Ztraceni ve vlnách
Peyo Kosmošmoula

Šmoulové na plovárně
Šmoula reportér

Historické
Janda Marin Pro dnešek a pro příště zavřeno:

příběh ze Sudet
Vaňková Ludmila Z milosi Boží
Vondruška Vlasimil Duch znojemských katakomb

Cestopisy, humor, povídky a jiné
Formánek Josef Prsatý muž a zloděj příběhů
Formánek Josef Umřel jsem v sobotu
Svěrák Zdeněk Strážce nádrže
Šíp Karel Karneval paměťových buněk
Zikmund Miroslav Sloni žijí do sta let

Děkuji Lucii Jankuliakové za vzornou spolupráci
Lenka Hudečková
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Út     2.4.       14.00   Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

Čt     2.5.       15.00  Tvořeníčko 
Výroba andílků pro Nelinku. Infocentrum – Malý sál 

Pá     3.5.     Jak vidím přírodu já
Zahájení výstavy fotografií karlovarského fotografa Lubomíra
Šiky. Infocentrum 

So     4.5.      
8.30  Výlet za humna - Cheb 
Místo je nutné zamluvit předem v infocentru.

Nám. Jiřího z Poděbrad
Út    7.5.      14.00   Mažoretky

Infocentrum – Malý sál
Čt     9.5.      15.00   Tvořeníčko – obal na kvěináč

Infocentrum – Malý sál
Út    14.5.      14.00   Mažoretky

Infocentrum – Malý sál  
Čt     16.5.      15.00   Tvořeníčko – něco na zub 

Infocentrum – Malý sál
Út     21.5.    14.00   Mažoretky

Infocentrum – Malý sál 
Čt     23.5.     15.00   Tvořeníčko - fotorámeček 

Infocentrum – Malý sál   

17.00  Cestování v bačkorách 
Izrael

Infocentrum – Malý sál
Út     28.5.      14.00   Mažoretky

Infocentrum – Malý sál
Čt     30.5.      15.00 Tvořeníčko - vázy

Infocentrum – Malý sál

17.00 Taneční odpoledne 
pro seniory

K tanci a poslechu bude hrát p. Bízek. Sokolovna

So      1.6.      8.30 Výlet za humna - Stříbro
Třeí letošní výlet za humna. Nám. Jiřího z Poděbrad  

Letos jsme mohli prvního čápa vidět na hnízdě v sobotu 23. března,
ale asi jen hodinu. Potom odletěl a nebyl to náš čáp. Ve středu 
27. března přiletěl ten náš, na kterého jsme zde zvyklí (je o dost
větší) a ihned začal opravovat hnízdo. To mu straky během zimy
pěkně zdevastovaly.
Asi týden bylo čápa vidět, jak se snaží udělat pevné a dobré hnízdo
a pak už začal vyhlížet samičku. Ale ouha, letošní jaro nás samička
pěkně vylekala, protože se stále neukazovala. Týden, dva, tři tu byl
čáp sám a často smutně koukal a čekal…
Až 18. dubna, těsně před Velikonocemi, jsme se konečně dočkali 
a odpoledne se k čápovi přidala jeho partnerka. 

Neočekávaně (jiné roky to je tak za týden) se čápi začali skoro ihned
pojímat. Byla to krásná podívaná, neboť jsem si opravdu myslela,
že se letos čapí hnízdění nevydaří. Lenka Hudečková

ČÁPI NA KOMÍNĚ



Výroční koncert ZUŠ Toužim

Dne 6. 4. 2019 se konal koncert k 25. výročí založení dechového
orchestru ZUŠ Toužim. Koncert moderoval David Kleňha, který
nám spolu s Marií Molnárovou a Karolínou Holasovou zazpívali.
Vystoupily mažoretky pod vedením paní Vnoučkové. V závěru
koncertu se nám představil celý orchestr včetně kapelníka
Jaroslava Dlouhého. Zavzpomínali jsme i na pana kapelníka Karla
Musila a moderátora Míru Zábranského, kteří odešli do hudeb-
ního nebe…
Byl to krásný zážitek a děkujeme ímto všem účinkujícím.

Zapsala čtenářka IL Dagmar Procházková.  

Výlet za humna
V sobotu 13. 4. 2019 jsme vyjeli na 1. letošní výlet za humna.
Nejprve jsme si prohlédli hrad Radyni, kde bylo tento den 
i setkání turistů i s pejsky. Poté jsme pokračovali na Andrejšky,
kde jsme viděli buližníkové skály. Došli jsme do Starého Plzence

na úzkorozchodnou
železnici a svezli se
vláčkem a také se
občerstvili. Na další
zastávce nás čekala
rotunda sv. Petra a
jako poslední byl
zámek Kozel. I přes
chladné počasí se
nám výlet moc líbil. 

Zapsala čtenářka IL
Dagmar Procházková.

DOŠLO DO REDAKCE ZŠ A MŠ TOUŽIM
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Výstava ,,Les očima děí“je vyvrcholením stejnojmenného
celoročního projektu, na kterém se významným způsobem
finančně podílely Lesy České republiky. Na vernisáži jsme přivítali
jak jejich zástupce, tak i zástupce Městského úřadu Toužim 
a veřejnosi. Na výstavě jste mohli vidět práce našich žáků i děí
z naší mateřské školy, a věřte, že stojí za to sledovat, s jakým zá-
palem a nadšením se vypořádali s někdy i obížnými úkoly.



MĚSTO TOUŽIM
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UKLIĎME SVĚT! UKLIĎME ČESKO!

I v našem městě se 6. dubna 2019 uklízelo. Poděkování patří
jmenovitě panu Štěpánu Kollarovovi, který se svými přáteli 
a rodinou zviditelnil dlouhodobě řešenou problemaiku černých
skládek a v rámci dobrovolné akce jeho skupina uklízela 
v blízkém okolí rybníka Karasák. Odpadky, plast, papír, pneu …
to vše dokazuje, že jsou stále mezi námi tací, kteří nechtějí mít
krásnou a zdravou přírodu.
Smutný pohled je následně na plné pytle směsného komunál-
ního odpadu naplněných právě u významného krajinného prvku,
kam se rybníky a vodní plochy zařazují v souladu se zákonem 
o ochraně přírody a krajiny.

Za město Toužim 
a oddělení životního
prostředí děkujeme.

MěÚ Toužim – OŽP
Michalová 

A uklízela se též honitba mysliveckého
spolku Bažantnice

Naše zpráva o úklidu naší honitby se každoročně opakuje již 
5 let a zdá se, že místní občané se již snaží více si vážit přírody 
a odpadu v přírodě je méně. Kontejner byl přesto naplněn
vrchovatě, ale to přičítám tomu, že kontejner na odlehlém místě
sváděl ke svozu odpadu i občany, kteří ho měli v blízkosi svého

domu. Myslím si, že to
je klad celé akce, že lidé
myslí poziivně směrem
k životnímu prostředí.
Apeluji však na ostatní
myslivce: „Pomozte 
i vy“. Zdá se nám, že
jsme v tomto smyslu 
osamoceni. Pomozte 
i vy, kteří provozujete
myslivost pouze přes
zaplacený posed. 
Ta příroda za to stojí.

Ing. Václav Šusta
myslivecký hospodář

MS Bažantnice

Cyklistická sezóna začíná. Máme pro
vás pár rad a tipů k bezpečné jízdě.

S příchodem hezkého a teplého počasí začínají vyrážet 
na vyjížďky nejen motorkáři, ale také cyklisté. Stejně jako řidiči
vozidel a motorek, jsou i cyklisté účastníky silničního provozu 
a je nutné na ně brát ohled. V dnešní době se již můžete 
v provozu setkat i například s jezdcem na elektrické koloběžce,
na kterého je také hleděno jako na účastníka silničního provozu.

Jednou z rizikových situací, při které může dojít k dopravní
nehodě, je předjíždění. Z pohledu řidiče vozidla je důležité při
předjíždění ostatních účastníků silničního provozu zvolit spíše
větší oblouk a použít směrová světla. Samozřejmě nesmí při
objíždění dojít k ohrožení proijedoucích vozidel! 

Z pohledu cyklisty je důležité se držet několika pravidel. Mezi
základní povinnosi cyklisty patří před vyjeím vždy zkontrolovat
stav kola a též mít na kole povinnou výbavu. Jízdní kolo musí mít
dvě na sobě nezávislé brzdy, přední odrazku bílé barvy, zadní
odrazku červené barvy, oranžové odrazky na paprscích kol 
a rovněž na obou stranách pedálů. Za snížené viditelnosi musí
být kolo vybaveno v přední čási světlometem s bílým světlem 
a v zadní čási kola svíilnou červené barvy. Cyklisická přilba je
povinná do 18 let, ale život vám může zachránit i v dospělosi.
Doporučujeme ji tak nosit všem, bez rozdílu věku a kdykoli used-
nete na kolo. Vhodným doplňkem jízdního kola je také zvonek.
Nepodceňujte ani oblečení, které si na kolo berete.
Doporučujeme zvolit výrazné či přímo reflexní oblečení. Cyklista
je pak dobře vidět i při zhoršeném počasí na mnohem větší
vzdálenost. Uspořádání cyklistů při jízdě je jednoznačné, vždy
jedou za sebou. Pokud vyráží rodina s dětmi na výlet, plaí, že
rodiče jedou vpředu a vzadu, děi jsou vždy uprostřed. Jako
poslední by měl jet vždy ten nejzkušenější cyklista.

Mezi časté prohřešky cyklistů můžeme uvést:
• kolo není vybaveno povinnou výbavou, 
• cyklisté jezdí vedle sebe, 
• jezdí po chodníku nebo dokonce po přechodu pro chodce
Policisté i letos budou zaměřovat svoji činnost na kontroly
cyklistů. Připomínáme, že cyklisté stejně jako řidiči motorových
vozidel nesmějí před jízdou či při jízdě požívat alkoholické nápoje.
Cyklistům ve správním řízení hrozí v případě, že nadýchají pod
jednu promile pokuta ve výši 2 500 Kč až 20 000 Kč a v případě,
že nadýchají nad jednu promile, může jim příslušný správní úřad
udělit pokutu ve výši od 25 000 Kč do 50 000 Kč. 

Letos na konci března bohužel došlo k tragické dopravní nehodě
na Karlovarsku. Řidič osobního vozidla ve večerních hodinách
přehlédl na pravé straně silnice muže na elektrické koloběžce,
do kterého zezadu narazil. To, zda byla elektrická koloběžka
řádně osvětlena, je předmětem dalšího šetření karlovarských
kriminalistů. Muž na koloběžce při nehodě utrpěl vážné zranění
hlavy, kterému nakonec v nemocnici podlehl.
Věříme, že takovéto nehody budou jen ojedinělé. Všem
účastníkům silničního provozu doporučujeme, aby co nejvíce
dbali opatrnosi při svých jízdách a chovali se k sobě ohleduplně. 

Oddělení isku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
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Čtvrt století Dechového orchestru 
ZUŠ Toužim

6. dubna oslavil výročním koncertem v sokolovně 25 let svého
trvání Dechový orchestr Základní umělecké školy v Toužimi. 
Úctyhodný věk pro jakékoliv hudební těleso, pro školní orchestr
obzvlášť.
Základy orchestru byly položeny v listopadu 1993 a u zrodu 
orchestru nestál nikdo jiný, než vynikající pedagog a muzikant
pan Karel Musil, který orchestr vybudoval na skvělou úroveň 
a vedl jej skoro 24 let. Orchestr odehrál stovky vystoupení 
a koncertů, zúčastnil se řady fesivalů a přehlídek a vždy vzorně
reprezentoval Základní uměleckou školu i město Toužim. 
Řadu let spolupracuje s de-
chovým orchestrem Základní
umělecké školy v Sokolově 
a právě tyto spojené orchestry
dosáhly výborných úspěchů 
i v mezinárodním měřítku, když
se v letech 2009 a 2015
zúčastnily mezinárodního hudeb-
ního fesivalu v italském Lago di
Garda a v roce 2012 v Belgickém
Neerpeltu, kde získali 3. místo. Už
dva roky vede orchestr pan učitel
Jaroslav Dlouhý a pod jeho 
vedením dochází k dalšímu rozvoji
orchestru, jeho modernizaci 
a vzhledem k nástrojovým možnos-
tem i k transformaci na Big Band.

25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ TOUŽIM

Na výročním koncertě zazněl pestrý repertoár skladeb také 
v podání řady sólistů - na trubku vystoupil Miroslav Nováček, na
klarinet Veronika Chmelíková a samozřejmě zpěváci - Marie 
Molnárová, paní učitelka Karolína Holasová a nově jako host 
orchestru pan David Kleňha, který kromě výborných pěveckých
výkonů i celý koncert moderoval. 
Mezi silné okamžiky jistě patřila i interpretace písně My Way jako
vzpomínka na našeho dlouholetého zpěváka Miroslava Zábran-
ského a položení kvěin na kraj pódia jemu a bývalému kapel-
níkovi.
Nezbývá než popřát orchestru hodně štěsí a úspěchů do dalších let,
ať nadále šíří dobrou muziku a hlavně ať to mladé muzikanty baví.

Jiří Ullmann, ředitel ZUŠ Toužim



Velikonoční projekt 

V úterý 16. 4. 2019 proběhl u nás na základní škole „Velikonoční
projekt“ se spřátelenou německou školou  J. W. Goethe 
z Breitenbrunnu. Přátelství a naše společná partnerská nebo 
i projektová vyučování se konají už dlouhou řadu let. Pravidelně
se setkáváme při vánočních, velikonočních a jarních projektech.

Tohoto projektu se zúčastnili žáci 5. A se třemi děvčaty z 5. B.
Celý projekt začal v 9 hodin kulturním vystoupením našich 
a německých děí. Pokračovala přestávka na svačinu a příprava
výtvarných činnosí. My jsme si pro německé kamarády připravili
zdobení perníčků s velikonoční a jarní témaikou. Na oplátku byly
pro nás připraveny vyškrabávané obrázky a odlitky stojánků na
svíčky ve tvaru vajíčka, které si žáci dle své fantazie vybarvili.
Na závěr všechny děi, i pedagogický doprovod, dostaly malý
dárek, jako poděkování za účast na projektu.

Poté jsme se společně vydali na oběd. Pak jsme se s německými
kamarády a jejich doprovodem rozloučili.
Den se nám moc líbil a pěkně jsme si ho užili.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem kolegyním, které mi
ochotně pomáhaly.
Zvláštní a velké díky patří paní Ivaně Blehové za přípravu perníků,
sněhu na zdobení a akivní práci při projektu, Mgr. Jiřině 
Princlové za tlumočení a pomoc při organizaci, Jaroslavě Váňové
a žákyním 9. tříd za pomoc a přípravu tříd, občerstvení 
a následný úklid, a také mé asistentce Věře Matouškové.
Děkuji také kolegyním a kolegům, kteří mi uvolnili své třídy,
kuchařkám za přípravu oběda, panu školníkovi, paní Zitě Hejnové
za pomoc při nákupech potřeb  a dárků a v neposlední řadě paní
ředitelce Mgr. Zdeňce Zemanové za finanční podporu.

Lenka Matoušová – 
vedoucí projektu

Cyklista, chodec, značky, křižovatky…..

Jako každý rok, tak i v letošním roce budou naši školu reprezen-
tovat žáci  5.-7. ročníků na Dopravní soutěži  mladých cyklistů,
která se koná každoročně v karlovarském Světě záchranářů .
Cílem soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní
výchovu, přispívat ke správnému a  bezpečnému chování  
v silničním provozu na pozemních komunikacích, snižovat příčiny
a následky dopravních nehod.
Přestože máme do soutěže ještě měsíc a půl času, už nyní se žáci
připravují na soutěžní disciplíny.
V závěru měsíce března zavítaly mezi  žáky 5. a 6. ročníků
městské strážnice E. Kanátová se svojí novou kolegyní Kristýnou.
Všichni  společně si zopakovali dopravní značky, připomněli si
povinnou výbavu kola, povinnosi chodců, cyklistů a ostatních
účastníků silničního provozu. Získané informace si ověřili žáci
písemnými testy a svoje výsledky pak vyhodnoili se strážníky.
Na našem dalším společném setkání se zaměříme na řešení do-
pravních situacích na křižovatkách a zopakujeme si  poskytování
první pomoci. 
Děkujeme strážníkům za  spolupráci  a těšíme se na další
společná setkání  při přípravě na soutěž.

J. Váňová, Mgr. H. Dornicová – 
metodici prevence, žáci  5. a 6. tříd

Jarní setkání turistů Karlovarské
oblasti

V sobotu 23. března 2019 se do městečka Toužim vypravilo
téměř 300 účastníků na 21. ročník akce:  Jarní setkání turistů
Karlovarské oblasi. Pořadatelé z Klubu českých turistů Marián-
ské Lázně připravili ve spolupráci s městem Toužim, místním 
infocentrem a Spolkem pod střechou několik zajímavých tras
okolím Toužimi. Zajisili mimořádné otevření kostela sv. Víta 
v Útvině - díky paní starostce a prohlídku útvinské rozhledny
Třasák.
V Toužimi pak mohli turisté zavítat do infocentra na náměsí 
v budově staré radnice a prohlédnout si historické sklepení. Další
zájemce zaujala komentovaná prohlídka kostela Narození Panny
Marie, toužimského zámku a dalších památek. V cíli, místní
sokolovně, bylo připraveno občerstvení, upomínkové listy,
pamětní razítko a jarní perníček paní Ivy z Otročína. Jarní setkání

se vydařilo také díky 
nádhernému počasí.
Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na zajištění této 
významné krajské turisické akce.

Za Klub českých turistů 
Mariánské Lázně Kaková

foto - Vít Lodr - Cheb, Ing. Jiří
Černý - Mar. Lázně
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