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KULTURA TOUŽIMSKÁ A NÁPADOVNICE
Vážení čtenáři, dnes se s vámi musím podělit o svůj velký zážitek.
V neděli 24. 9. se konal v toužimském kostele koncert Hudba
v myšlenkách Masarykových hudebního dua Loutna + akordeon
z Havlíčkova Brodu. Přes prvotní nesouhlas církve byl, po
přímluvě pana starosty, koncert nakonec schválen. Mohla začít
složitá příprava, organizace a těšení se na kulturní, vzdělávací
a vzpomínkový počin.
Program koncertu byl směřován k 80. výročí úmrí T.G.Masaryka
a k blížícímu se 100. výročí založení republiky. Přes veškerou
propagaci a osvětu dorazilo 16 diváků, z toho byl jeden generální
vikář pro Karlovarský kraj, který dohlížel na vhodnost programu
a dva diváci ze Sedla. Nádherné téma, úžasná hudba!
Ale:
Byl to letos teprve druhý koncert vážné hudby a možná poslední?
Čím to, že v tříisícovém městě zajímá téma aktuální i v dnešní
době jen pár lidí? Hekická doba? Málo času? Starání se jen
o sebe? Celkový nezájem o vše? Špatně vybraný program naším
infocentrem?
Tyto otázky mě přivedly k myšlence zřídit NÁPADOVNICI – krabici
pro nápady, připomínky a podněty pro naše infocentrum. Bude
sídlit na stole v chodbě před infocentrem a čekat na vaše možno
zcela anonymní příspěvky. Přístupná bude ve všední dny celý den
bez ohledu na otvírací dobu infocentra. Nápad či podnět bude
lépe si napsat doma, nevím zda volně přístupná tužka a papír
budou stále na svém místě. Druhá NÁPADOVNICE bude umístěna
v přízemí Městského úřadu a i tam očekáváme vaše připomínky
a náměty. Klidně připište i nápad na zlepšení informovanosi
o dění ve městě. Chápeme, že
noviny, plakáty, sms servis, mail
servis a webové stránky infocentra
či města nemusí být vždy dostačující.
I když v neděli přišlo žalostně málo
návštěvníků, tak v pondělí praskala
sokolovna ve švech při dvou divadelních
představeních
pohádky
O křišťálovém srdci. Na 400 děí
všech mateřských i základních škol
ve městě i okolí si zpříjemnilo
začátek školního týdne výpravnou
pohádkou a my jsme si alespoň pro
tentokrát mohli říct, že to má smysl.
V říjnu bych vás ještě ráda pozvala
na tradiční Výlety za humna.
Slavnosi jablek jsou již téměř
obsazené, ale neméně zajímavý
bude i výlet do kaolinového podzemí
u Nevřeně.
Přeji všem klidné podzimní dny
Ivana Květoňová
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KULTURNÍ PROGRAM - ŘÍJEN 2017

Virtuální univerzita třetího věku
v Toužimi

Po 2.10. 18.00
Vliv psychiky na naše zdraví přednáška K. Karaﬁátová
St 4.10.
15.00
Mažoretky
Čt

5.10.

Zahájení zimního semestru 5.října 2017 v malém sále infocentra!
Termíny přednášek 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. a 14.12.

Infocentrum – Malý sál
Historie a současnost české myslivosi od 9.30 hod
5.10.
Od tradic k současnosi
19.10.
Co je to zvěř
2.11.
Prase divoké, horký brambor naší myslivosi
16.11.
Chlouba české myslivosi - obornictví
30.11.
Velké šelmy
14.12.
Kam kráčí myslivecký výzkum

Infocentrum – Malý sál
9.30
Historie a současnost české myslivosi
1. Přednáška - Od tradic k současnosi
10.30
České dějiny a jejich souvislosi
1. přednáška - Češi, národ, stát
Infocentrum - Malý sál
15.00
Tvořeníčko - něco dobrého na zub
Infocentrum - Malý sál

So 7.10. 9.00

České dějiny a jejich souvislosi od 10.30 hod
5.10.
Češi, národ, stát
19.10.
Společnost a křesťanství
2.11
Velmoži, knížata, králové
16.11
Stříbro a moc
30.11.
Český král a římský panovník
14.12.
Krize motorem dějin: 14. stoleí a jeho problémy
Virtuální univerzita třeího věku je stále otevřena novým
studentům i příznivcům. Přijďte 5. října na první přednášku
a sami uvidíme, zda vás tato volnočasová akivita zaujme.
Můžete se přijít podívat zdarma i na kteroukoliv jinou
přednášku, která vás zaujme. Těšíme se na vás!
- IC -

Výlet za humna

SLAVNOSTI JABLEK NA KRASÍKOVĚ
Tradiční výlet na vrch Krasíkov u Konstaninových Lázní.
Náměsí J. z Poděbrad
St 11.10. 15.00
Mažoretky
Čt 12.10. 15.00
Tvořeníčko - vonné lahvičky na krk

Pá 13.10. 17.00 Vernisáž výstavy
Veronika Landa: Běžnodennosi
Výstava autorských fotograﬁí fotograky z Nové Role
na Karlovarsku.
Infocentrum
So 14.10.
Zámecké CITO - podzim
Podzimní brigáda na nádvoří zámku.
Zámek Toužim
St 18.10. 15.00
Mažoretky
Infocentrum – Malý sál
Čt 19.10. 9.30
Historie a současnost české myslivosi
2. přednáška - Co je to zvěř
10.30
České dějiny a jejich souvislosi
2. přednáška - Společnost a křesťanství.
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko - kosmeická tašička

Út 24.10.

18.00 Podzimní
Toužimský čajový mišmaš

St

25.10.

15.00

Mažoretky

Čt

26.10.

15.00

Infocentrum – Malý sál
Tvořeníčko - podzimní svícen
Infocentrum – Malý sál

KNIHOVNA TOUŽIM
Knižní novinky na měsíc říjen 2017

Infocentrum – Malý sál

So 28.10. 9.00

Výlet za humna: NEVŘEŇ

Poznávací výlet za těžbou kaolinu, historie obce a zařízení pro
využií odpadů v Choíkově.
Náměsí J. z Poděbrad

So 4.11. 20.00

ALBAND

Akusický koncert muzikantů, kteří celý svůj hudební život
zasvěili bigbítu. Všichni prošli nekolika rockovými kapelami, ale
jejich hlavním pojítkem je spolupůsobení v brněnském Kernu.
Restaurace U Vladaře

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ
Veronika Landa: Běžnodennosi
Výstava autorských fotograﬁí novorolské „náplavy“ Veroniky B.,
která se pod své snímky podepisuje příjmením Landa - po otci,
který jí k pozorování světa skrz fotoaparát vlastním příkladem
přivedl. Zachycováním uhrančivých momentů z běžného života
se blíží vidění světa Franiška Dostála nebo Jindřicha Štreita.
Kurátor výstavy: Vladimír Kalný.

Vernisáž výstavy v pátek 13.10. v 17.00 hodin!

Pro ženy
Adams Michelle
Benková Jana
Cartland Barbara
Enoch Suzanne
Fenwick Liz
Hooper Kim
Jeﬀries Sabrina
Laurens Stephanie
Madeliene Laura
Mlynářová Marcela
Morton Kate
Robers Nora
Towle Samantha
Wood Barbara

Ta druhá
Uličnice
Domov lásky
Hříšnice
Pod nebem v Cornwallu
Lidé, kteří mě znali
Nebezpečné poslání
Zimní romance
Cukrářova dcera
Rozcouraná duše
Ztracený slib
Pošeilý sen
Zkrocení bouřliváka
Kletba svitků

Pro muže
Coben Harlan
Hill Mark
McBain Ed
Overton Hollie
Stevens Taylor
Vašíček Arnošt

Nadobro ztracený
Půlnoční kluk
Uloupená hvězda
Panenka
Maska
Krev démona

Pro děi a mládež
Larsson Asa
Larsson Asa
Lebeda Jan

Pax 4. Neviditelný zloděj
Pax 5. Sluhové zla
Okáček: Veveří kluk z Jánského vrchu

Historické a společenské romány
Niedl Franišek
Návrat mistra
Vondruška Vlasimil
Letopisy královské komory
Vondruška Vlasimil
Vzpoura goliardů
Cameron W. Bruce
Psí poslání
2

Děkuji Lucii Jankuliakové za spolupráci

Lenka Hudečková

MĚSTSKÝ ÚŘAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Z jednání Rady města Toužim

Dopravní výchova – se školou přichází i
čas na prevenci

1)
Rada projednala a schválila uspořádání Knihovnické
taneční zábavy s názvem „Fidlovačka, aneb žádný řev a žádná
rvačka“ v místní Sokolovně, dne 21. října 2017 od 20.00 hodin.

Úkolem strážníků není jen rozdávat pokuty a domlouvat
neposlušným řidičům, ale věnují se i činnostem, kterou často
většina veřejnosi nevidí.
Se začátkem školního roku se tak strážníci právě vydávají
do mateřských i základních škol, kde se snaží s dětmi navázat
vzájemnou komunikaci v oblasi dopravní výchovy a bezpečného
chování na komunikacích.
V pátek 22. září 2017 se uskutečnila interakivní beseda žáků
3. ročníků s městským strážníkem p. E. Kanátovou, která se žáky
probrala základní pravidla bezpečného pohybu v silničním
provozu. Všichni společně si zopakovali pravidla správného
přecházení, jak se chovat na přechodu, kdo je chodec a základní
dopravní značky v okolí školy. Všem dětem důrazně vysvětlila,
jak důležité jsou reﬂexní prvky na oblečení, školních taškách
a proč je důležité být viděn. Kromě toho děi ukázaly, že znají
všechna telefonní čísla na integrovaný záchranný systém.
V průběhu besedy si žáci zopakovali základní pravidla bezpečné
jízdy na kole, povinnou výbavu kola a význam přilby na hlavě.
Děi živě reagovaly na výklad a strážníka tak zahrnovaly svými
zajímavými postřehy z oblasi dopravní výchovy.
Získané vědomosi jsme chtěli společně ověřit v terénu, ale
vzhledem k tomu, že nám počasí nepřálo, děi si ověřily svoje
poznatky v pracovním listě, který jsme v závěru všichni společně
vyhodnoili.
Mgr. H. Dornicová, J. Váňová – metodici prevence, žáci 3. ročníků

2)
Rada projednala a schválila vyřazení společnosi
BERGER BOHEMIA a.s., z veřejné zakázky „Parkoviště pro osobní
automobily p.p.č.st. 316/1, 2 Toužim“, která zakázku odmítla
s ím, že nezajisí realizaci v požadovaném termínu a zároveň
schválila uzavření Smlouvy o dílo se společnosí EUROVIA CS,
a.s., která se umísila jako druhá v pořadí.
3)
Rada projednala a vzala na vědomí informaci ředitelky
ZŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim, že na dny 29. 9. 2017
a od 3. 1. 2018 do 5. 1. 2018 vyhlašuje z organizačních
a provozních důvodů ředitelské volno.
4)
Rada projednala a schválila výsledek hodnocení veřejné
zakázky na zakoupení traktoru značky John Deere 5100M
s příslušenstvím pro zimní údržbu komunikací od společnosi
STROM PRAHA a. s., Lohenická 607, Praha 9 – Vinoř 190 17,
středisko Toužim, Karlovarská 613, Toužim, která předložila
nejvýhodnější nabídku.

Z jednání Zastupitelstva města Toužim

Adaptační den třídy 6. A – září 2017

5)
Zastupitelstvo projednalo a schválilo na rok 2018
poskytnuí dotace ve výši 250.000,- Kč pro HZS Karlovarského
kraje, stanici Toužim.
Za MěÚ Toužim
Ing. Pavel Charvát

Co všechno čeká žáky s přechodem do 6. ročníků na druhém
stupni? Kromě nových předmětů a pedagogů, na ně čeká i nový
třídní učitel, který je bude provázet až do 9. ročníku. Třídní učitel
funguje taky jako jejich rádce , někdy i zpovědní vrba a to
v případě, když mají děi svoje problémy v kolekivu a mnohdy
si s ím neví rady. No a poznat svojí novou třídní učitelku Mgr.
G. Krbcovou pomocí různých her na empaii, tak to se žákům
skutečně povedlo. Díky záludným otázkám se žáci dozvěděli,
kterou hudební skupinu má paní učitelka ráda, jaký je její
oblíbený nápoj, jídlo a co ráda dělá ve volném čase a spoustu
jiných informací, které dosud o ní nevěděli.
V další čási programu se žáci přesunuli do tělocvičny, kde si
všichni společně zasoutěžili a hráli zábavné hry, které pro ně
třídní učitelka připravila. U těchto legrácek se všichni dosytnosi
vyřádili, neboť vidět děi, jak si předávají plastovou láhev bez pomoci rukou a jen mezi koleny, tak to už vykouzlilo úsměv
na všech tvářích. Zajímavou disciplínou bylo přišií knoﬂíku
pomocí jedné ruky ve tříčlenné skupince žáků. I tento úkol žáci
splnili a knoﬂík díky vzájemné spolupráci všech se na látce jakoby
zázrakem udržel.
Po sportovních akivitách se všichni vydali do terénu, kde měli
za úkol vyskládat mandaly z nalezených přírodnin. Žáci pracovali
ve skupinách a bylo zajímavé sledovat, co všechny se dalo
do mandal vyskládat. Od šípků, mechů, lisí, větví, hub, žaludů
až po plechovky, které se v lese nacházely.
V průběhu skládání mandal se povedlo dětem nasbírat v lese
plné tašky krásných, zdravých hub, které věnovaly svojí třídní
učitelce. Druhý den přišla paní učitelka do školy zdravá,
s úsměvem na tváři, tak asi byly všechny houby jedlé.
Přestože nám počasí moc nepřálo, trochu poprchávalo, tak se
nám naše společně prožité dopoledne povedlo se vším všudy.
Mgr. G. Krbcová- třídní učitelka, J. Váňová – metodik prevence,
žáci 6.A

Informace zasílané SMSkou
Městský úřad v Toužimi rozesílá sms zprávy informaivního příp.
výstražného charakteru ZDARMA všem občanům, kteří se zaregistrují k odběru zpráv. Novou registraci (příp. zrušení registrace) je možno provést osobně (sekretariát), telefonicky (354
224 500 nebo 354 224 514) nebo e-mailem (sms@touzim.cz).
Pro další rozšíření počtu odběratelů, budeme rádi, předáte-li
informaci o existenci této služby Vašim příbuzným, známým či
lidem ve Vašem okolí. Děkujeme.

Žáci 6.A při sporotvních akivitách během Adaptačního dne.
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ŽIVÝ ZÁMEK
Akce na zámku v Toužimi v roce 2017
26.3. a 15.4. Brigáda - klasická jarní brigáda, kde se dělal úklid
nádvoří od popadaných větví a spadaného lisí co nám zbylo
od podzimu. Dále jsme naírali a dávali dohromady nové masivní
stoly s lavicemi, které nám pomohly zlepšit pohodlí pro
návštěvníky následujících akcí.
30.4. Májka a pálení čarodějnic - ve spolupráci s SDH Toužim,
kteří postavili a úspěšně uhlídali májku, jsme obnovili tradici
pálení čarodějnic, která proběhla již 2. rokem na nádvoří zámku.
Z náměsí šel průvod s čarodějnicemi, které pro nás vyrobily děi
z MŠ a ZŠ prakické v Toužimi na zámek, kde byly rituálně
upáleny na hranici. Na zámku dále probíhalo opékání buříků
při hudebním doprovodu Mikuláše Tichého.
20.5. Zámecké CITO - je setkáni na kterém se Geocacheři snaží
vyčisit vymezené území od odpadků a nepořádku, který
v přírodě zanechali lhostejní lidé. Je to event spojený s ekologickým chováním geocacerů vůči přírodě. Myšlenka Cashe
In Trash Out (CITO) se objevila na podzim roku 2000 jako způsob,
jakým mohou geocacheři pomoci místním parkům a přírodě.
V našem případě se nás sešlo na zámku okolo 20, podařilo
se nám nádvoří zbavit dalších náletů a velké spousty odpadků.
4.6. Dětský den na zámku - od 13:00 hodin proběhl první dětský
den na zámku Toužim . I přes proměnné počasí si na akci našlo
cestu více jak 80 návštěvníků, kteří si zde mohli nechat namalovat obličej, projít soutěžní cestu krále Jana, vymalovat si sádrový
odlitek a nakonec i porazit strašlivého draka, najít živou vodu
anebo zachránit sličnou princeznu. A pokud je ze zámku nevyhodili - hrají si tam dodnes. Děkujeme dílně U mnicha,
Kočovnému divadlu poutníka Hrocha, SHT a hlavně Aleně
Šlajerové, která vytvořila krásné atrakce pro děi.
8.7. Historické odpoledne na zámku - více jak 100 návštěvníků
si mohlo užít historické hudby Cavalla Canor, šermířských
vystoupení od skupiny Duellani, výstavu chladných zbraní
šermíře Pabla, vystoupení SHT, děi si mohly vybarvit odlitky
v dílně U mnicha a nakonec si i zasoutěžit na stezce krále Jana.
15.7. Fesival na zámku - další z letošních „mnoha poprvé“ byl
1. hudební fesival na zámku, na kterém zahrály hned 4 kapely
VAR (Hardrock Nejdek), McEllen (Rock Group Praha), LIWID (Pop
rock Karlovy Vary) a Vzhůru a níž (rock'n'roll-pop Jihlava).
28.7. Letní kino - českou komedii “Všechno nebo nic” zhlédlo
přes 100 návštěvíků, kteří využili maximální kapacitu k sezení.
12.8. Perseidy na zámku - letošní pozorování hvězd moc nevyšlo
vzhledem k „ubrečenému“ počasí. Přesto poděkujeme kapele
Perseidy, která hrála pro své věrné fanoušky dlouho do večera.
26.8. Letní kino - i při našem druhém promítání byla obsazena
všechna místa k sezení, a český ﬁlm “Tady hlídám já” si všichni
moc užili.
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16.9. Toužimský minifest - zakončení léta se nám pokoušelo
překazit počasí, které bylo spíše aprílové. I přes chladné
a promočené počasí si na zámek našlo cestu neuvěřitelných 180
lidí, kterým zahrály skupiny ŠpuntQaně, Vypitý lahváče a Já ještě
nevim. Děkujeme kapelám za pomoc s technickými poížemi,
způsobené vodou v elektrických zařízeních.
Přes léto také bylo možné navšívit zámek každý víkend až do
17.9., kdy návštěvnickou sezonu zakončily Dny evropského
dědictví (EHD). Každý víkend nás navšívilo v průměru 30 turistů.

Ještě nás čeká na zámku v Toužimi:
14.10. Zámecké CITO podzim + project 72 hodin - přijďte
s námi dále vylepšovat nádvoří! Čeká nás další etapa likvidace
hromady na podiu, bílení vandaly „vylepšený“ průjezd do zámku,
hrabání lisí, vykopávání kořenů o které všichni neustále
zakopáváme atd. atd... Pro brigádníky je připraveno občerstvení
a malé překvapení.
9.12. Vánoční setkání na zámku - již tradicí se stává předvánoční
setkání se “svařáčkem“, cukrovím co kdo přinese a pro letošek
se chystá i vylepšený program v podobě menšího divadelního
představení.
Dále bychom chtěli vyzvat každého, kdo by nám chtěl na zámku
pomáhat při organizování akcí, na brigádách, či se nějak jinak
zapojit ve snaze o obnovu zámku. Neváhejte za námi přijít na
nějakou akci nebo nás kontaktovat na facebooku – Živý zámek
Toužim, případně e-mailem na zivyzamektouzim@email.cz.
Uvítáme také když nám zašlete jakékoliv fotograﬁe jak z minulosi, tak ze současnosi. Stejně tak prosíme o fotograﬁe z letních
akcí na zámku. Děkujeme.
Michal Nedvídek, Živý zámek

