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FOTOREPORTÁŽ Z OSLAV MĚSTA
ÚVODNÍK
Vážení čtenáři, pomalu končí turisická sezóna, tak opět pozvolna
začínáme s kulturními a vzdělávacími akcemi. V září všechny
zveme na Výlet za humna do Krašova a Nečin.
Pestré tvoření a vaření pro děi - Tvořeníčko začíná již 5. září
a bude každý čtvrtek od 15 hodin. Přijďte si i s dětmi zatvořit!
Virtuální univerzita třeího věku začíná zimním semestrem 3.10.,
témata jsou Obklopeni texilem a G.L.Bernini - genius evropského baroka. Již nyní je možné se přihlásit. Přijďte se zdarma
na nějakou virtuální přednášku podívat!
Říjnová výstava obrazů a graﬁk Nikolaje Kozlova bude zahájena
vernisáží 3.10.
Jste srdečně zváni!

Bohatý třídenní program přilákal na náměsí během oslav 550.
výročí založení města Toužim stovky lidí.

Oslavy probíhaly také na nádvoří zámku, kde byl připraven
historický trh a bohatý kultuní program.

Na náměsí se při oslavách vystřídala celá řada zajímavých
umělců, na snímku Petr Rezek během svého vystoupení.

Několikrát prošel náměsím také historický průvod s příběhem
dokončeným na zámku - předáním zakládacích lisin města...

Nedělní program doplnila sportovní klání na hřiši, mezi hosty
byly známé osobnosi v sestavě fotbalového All Stars Teamu.
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KULTURNÍ PROGRAM - ZÁŘÍ 2019

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Čt 5.9.

Novinky na léto 2019

Čt 12.9.
Čt 19.9.

15.00 Tvořeníčko v infocentru
– Něco dobrého na zub
15.00 Tvořeníčko v infocentru
– Fimo přívěsek na krk
15.00 Tvořeníčko v infocentru
– Podzimní dekorace

Pro ženy
Hrašková Eva
Rande s tchyní
Jacobs Anne
Venkovské sídlo
Karlíková Iva
Muslimské peklo
Karlíková Iva
Muslimská pomsta
Körnerová Hana Marie
Co neodvál ani čas
Lanczová Lenka
Těžká noc
Laurens Stephanie
Vládce všech moří
Laurens Stephanie
Neodolatelná svůdnice
Steel Danielle
Milenka
Wurm Monika
Slzy prodaných dívek
Pro muže, detekivky, thrillery
Ellis Joy
Ztracené dcery
Bryndza Robert
Smrící tajnosi
Saudková Sára
Špína za nehty
Urban Miloš
Kar
historické romány
Bauer Jan
Spiklenci obruče a kladiva
Niedl Franišek
Pach krve
Vaňková Ludmila
Trůn patří ryířům
Vondruška Vlasimil
Křišťálový klíč

So 21.9. 8.00 VýleT za humNa
Čtvrtý letošní výlet za humna.
SluNeČNÍ hODINY KRaŠOV
muzeum, zÁmeK, hROBKa a CeSTa aNDĚlŮ
V NeČTINeCh
Nám. Jiřího z Poděbrad

Út 24.9.

17.00

TaNeČNÍ ODPOleDNe PRO SeNIORY
K tanci a poslechu bude hrát p. Žákovec
Sokolovna Toužim

Děkuji Lucii Jankuliakové za spolupráci

Čt 26.9.

Čt 3.10.

Lenka Hudečková

15.00 Tvořeníčko v infocentru
– Něco dobrého na zub

KONCERT V KOSTELE

9.30

Vu3V Obklopeni texilem
1. Od bavlny po hedvábí
10.30 Vu3V Gian lorenzo Bernini
- genius evropského baroka
1. Život a dílo
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko v infocentru

O jedinečný hudební zážitek se během oslav zasloužil hudební
soubor Consorio Melcelii pod vedením Ladislava Horkého. Ten
v toužimském kostele představil, na samostatném sobotním koncertu a během nedělní slavnostní mše, dílo znovuobjeveného,
ve své době vysoce ceněného hudebníka barokní doby, Jiřího
Melcelia (1624-1693). Shodou náhod je tomu 350 let, co tento
vynikající skladatel duchovní hudby, rodák z Horšovského Týna
a člen Královské kanonie premonstrátů na Strahově, přišel do
našeho města, aby na zdejší faře sloužil jako kaplan.
16i členný soubor předvedl na dobové nástroje rekonstrukci
nešpor (večerní modlitby) Vesperae Canonicae Minores de B. V.
Maria a při nedělní bohoslužbě mši Missa absque Nomine.
O zdar sobotního koncertu se zasloužila také tři děvčata z publika,
která se ujala obsluhy měchů varhanního poziivu. Bohužel, ani
Melcelius, ani vynikající výkon souboru a ani příjemný chládek
nepřilákali do kostela mnoho posluchačů, těch dorazilo jen asi
40. Mnohem více bylo těch, kteří si kostel pletli s veřejnými záchodky a od sobotního poledne intenzívně skrápěli zdi kostela...
Jiří Schierl Pod střechou, z. s.

17.00 Vernisáž výstavy

NIKOlaJ KOzlOV - V PŘÍzemÍ
Výstava obrazů a graﬁky.
Infocentrum

ČÁPI NA KOMÍNĚ
Letošní zpráva o našich čápech je vcelku smutná. Čapí samec
přiletěl 23. března, ale dlouho čekal na samičku. Ta se tu objevila
až nejméně po třech týdnech, v druhé polovině dubna. A i když
ihned došlo k pojímání nebo možná právě proto, že samec
nenechal samici ani si odpočinout, vajíčka do hnízda žádná nenakladla. Naopak, samice asi po dvou hodinách odletěla a delší
dobu se neukázala. Později se vráila, ještě několikrát došlo
k čapímu pojímání, ale hnízdění se nevydařilo.
A tak po dlouhých letech, kdy jsme se mohli těšit čapími mláďaty,
letos to nevyšlo. Čápi již nejspíš odletěli na srazoviště, než se vydají
na dlouhou cestu domů – do teplé Afriky.
Lenka Hudečková
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Z jednání Rady města Toužim

25. - tedy jubilejní česko – německý
dětský tábor

Rada projednala a schválila:
dne 24. 6. 2019
- poskytnuí ﬁnančního daru ve výši 2 000,- Kč dvěma občanům
města Toužim v souvislosi s předáním Zlatého kříže II. stupně
za dobrovolné dárcovství krve,
- Nařízení města Toužim č. 1/2019, kterým se vydává Tržní řád,
s účinnosí od 1. 8. 2019.

Ochrana přírody, to byla linie, která se prolínala celým programem
dvanácidenního setkání českých a německých děí.
Děi byly ubytovány v Centru ochrany přírody ve Schletau . Užily si
hodně společné zábavy, ale také vytvořily čtyři trikové ﬁlmy, které
se zaměřily na téma ochrany přírody. Mimochodem si je můžete
prohlédnout na htps://www.youtube.com/watch?saekmobile.de
Pracovaly ve skupinách, ve kterých nejen konstatovaly problémy,
ale pokusily se i najít jejich řešení.
Při závěrečné slavnosi k 25. jubileu společných táborů, které se
zúčastnilo mnoho bývalých účastníků dětských táborů, představitelé
organizace DKSB a také rodiče českých i německých děí, byli všichni
svědky premiéry dětských ﬁlmů.
Rádi bychom poděkovali našim sponzorům, kteří přispěli k tomu,
aby se všechny děi cíily dobře. Děkujeme MÚ Toužim, ﬁrmě
Gurmet a ﬁrmě pana Franiška Čapka.
J.a P. Princlovi

dne 19. 8. 2019
- poskytnuí příspěvku ve výši 5.000,- Kč z rozpočtu obce na rok
2019 za účelem přispění do veřejné sbírky vyhlášené
Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava,
- výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
„Opravy MK Toužim,“ kterým byla vybrána ﬁrma STRABAG, a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice; IČO: 6083 8744, která
nabídla nejnižší cenu 4.106.693,66 Kč včetně DPH,
- zadat zakázku s názvem „Zhotovení přípojky plynu, zateplení
podkroví a vytápění objektu č. p. 508 na autobusovém nádraží
v Toužimi“ ﬁrmám:
• TIMA, spol. s. r. o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9/477,
360 17 Karlovy Vary, IČO: 4052 3284, která vybuduje plynovou
přípojku za částku 39.624,- Kč včetně DPH,
• IZOTRADE, spol. s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, IČO:
2836 8509, která provede zateplení podkroví za částku 52.271,- Kč
včetně DPH a
• Manfred Scherbaum, Plzeňská 149, 364 01 Toužim, IČO: 1282
4461, která vybuduje vytápění objektu za částku 210.126,- Kč
včetně DPH,
- zadat zakázku s názvem „Restaurování vstupních dveří kostela
Narození Panny Marie v Toužimi“ ﬁrmě BOLID M, s.r.o., Voršilská
2085/3, 110 00 Praha 1, IČO: 2634 7741, za částku 488.477,- Kč
včetně DPH,
- po obdržení závazného stanoviska orgánu státní památkové
péče, zadat kontrolu stavu zvonové stolice a zvonového vybavení
– zavěšení, hlav, ložisek, lan a ráhen pro ruční zvonění v kostele
Narození Panny Marie v Toužimi ﬁrmě Ing. Karel Vik, Masarykovo
nám. č. 1, 551 02 Jaroměř – Josefov, IČO: 1354 3121.

Naučná stezka Kladská
V rámci EVVO a OV jsme společně se žáky 3. a 6. ročníků navšívili
stezku Kladské rašeliniště a seznámili se s místní ﬂorou a faunou.
Při roční návštěvnosi přes padesát isíc turistů patří Kladská
k nejatrakivnějším místům CHKO Slavkovský les.
Na stezce jsou umístěny odpočívadla s lavičkami a krásnými výhledy, zajímavosí jsou i místní sluneční hodiny a nesmíme ani
zapomenout na místní čarovějníky, které se nám pěkně ukazují
v korunách jehličnanů.
Děkujeme za ﬁnanční podporu a spolupráci Infocentru Toužim.
J. Váňová, Mgr. Š. Zemanová, Mgr. H. Dornicová – žáci 3.B., 6.A.,6.B

Svět záchranářů – mimořádné události
3.června 2019 navšívili žáci 7. ročníků areál Světa záchranářů,
který se nachází v Karlových Varech. V průběhu akivity byli žáci
rozděleni do tří skupin, každá skupinka prošla jednotlivými úseky
IZS a akivně spolupracovala se záchranáři při teoreickém výkladu. Čerstvě získané informace jsme si všichni společně zopakovali na simulovaném úniku nebezpečných látek. Za náš výkon
jsme byli záchranáři pochváleni s ím, že většina z nás by přežila
a hlavně víme, co dělat, když by takováto situace opravdu
nastala. Díky ﬁnanční podpoře Karlovarského kraje se akivity
zúčastnil velký počet žáků a my samozřejmě děkujeme
záchranářům za jejich práci a snahu naučit nás přežít v situacích
J. Váňová,H. Slámová - žáci 7.A.,7.B
ohrožujících náš život.

Toužim 20. 8. 2019
Za MěÚ Toužim
Pavel Charvát

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
Po úspěšném zakončení
dalšího cyklu studií VU3V
se čtyři absolventi zúčastnili
29.5. v Ostrově nad Ohří
Závěrečného
semináře
se slavnostním předáním
diplomů.
BLAHOPŘEJEME!
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ZŠ a MŠ TOUŽIM

SKOKOVSKÁ STEZKA

Letní sportovní hry Mariánské Lázně

Poutníci vyrazili na společné putování

Letošní hry se uskutečnily 29.5.2019. Počasí nepřálo pobytu na
venkovním hřiši a tak bylo celé klání přesunuto do školní
tělocvičny. Disciplíny byly přizpůsobeny podmínkám tělocvičny
– jízda zručnosi na koloběžce, driblování, nebo koulení míče
mezi překážkami, trojskok a po malé přestávce velká překážková
dráha. Všichni naši závodníci s vervou bojovali a v některých disciplínách vyhrávali sami nad sebou, nad svými obavami ze zvládnuí uloženého úkolu. Všichni byli spokojení a šťastní. Klobouk
dolů před organizátory – zvládnout takovou soutěž v ísnivých
prostorách místní tělocvičny vyžadovalo perfektní připravenost
a dokonalou organizaci. Děkujeme!

Ve čtvrtek 4.7. 2019 vyrazili poutníci s obrazem P. Marie Pasovské
z tepelského kláštera na společnou pouť do Skoků, která již
tradičně otevřela každoroční letní poutní sezónu v poutním
kostele ve Skocích. První etapa je dovedla do Nežichova, páteční
druhá etapa vedla přes Třebouň, Kosmovou, Sedlo, Krásné Údolí,
Přílezy a Útvinu do Toužimi, kde se před více než 300 lety zrodil
slavný obraz P. Marie ze Skoků. V sobotu proběhla závěrečná třeí
etapa z Toužimi do Skoků, cestou se poutníci setkali s účastníky
Radyňské cihly. Těšíme se na další odvážné poutníky!

Alena Bahníková

Techmania Plzeň
V úterý 4. června 2019 se žáci 3., 4. a 5. ročníku ZŠ a MŠ Toužim
vydali na výlet do Techmanie v Plzni.
V prostorách Science centra nahlédli do zákulisí výroby ﬁlmových
triků, objevili, co vše dokáže vodní živel, zkusili, jaký sisk má
čelist aligátora, lezli po skalách, zahráli si na netradičních hudebních nástrojích. Obdivovali dvoumetrový globus, který se vznášel
v prostoru a ovládal dotykem, na kterém se promítali krátké ﬁlmy
o Zemi. Největším zážitkem byl Titanic, zemská přitažlivost
a práce s bagrem. Čas jim v prostorách centra utekl jako voda.
Z výletu si přivezli plno nových poznatků a zážitků.

Skoky přivítaly účastníky Cyklopoutě
západní Čechy 2019

Mgr. Jiřina Dáňová

Ve čtvrtek 15. srpna se v poutním kostele Navšívení Panny
Marie ve Skocích konala poutní slavnost Nanebevzeí Panny
Marie, která byla duchovním vyvrcholením letošní Cyklopoutě
západní Čechy 2019. Akce se letos zúčastnilo rekordních 170
účastníků. Ti ve středu 14. srpna dorazili z Franiškových Lázní
do Toužimi, kde přenocovali ve zdejší tělocvičně základní školy.
Spolky Pod střechou a Živý zámek Toužim s Infocentrem Toužim
připravili pro účastníky večerní prohlídku města, včetně zámku
a kostela. Druhý den vyrazili cyklopoutníci do Skoků, kde zcela
zaplnili kostel. Po mši svaté se konala prohlídka kostela a vhod
přišlo i malé občerstvení před odjezdem do cíle v Karlových
Varech.
Každým rokem, putuje skupina cyklopoutníků na známá i méně
známá poutní místa Česka i Evropy. Propojuje tak v sobě moto
křesťanské sportovní organizace Orel, která letos slaví 110 let od
svého vzniku - Dávat sportu smysl – sportem, kulturou
a duchovnem. I v letošním roce se vydavá (rekordních) 170
cyklistů z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska na pouť po Západních Čechách. Organizátoři (z uherskobrodského Orla) naváží
na předchozích 14. ročníků, které vedly do různých zemí Evropy.

Kde psi pomáhají
Vězeňská služba z Kynšperku nad Ohří si 13.června pro žáky
připravila ukázky práce se psy.
V parčíku před školou nám ukázali, jak dokáže pes najít drogy
schované nejen v krabičce,
ale i v kapse člověka, a při vyhledávání a zneškodňování
pachatele jsme ani nedýchali. Oba psi poslouchali své psovody
na slovo a bylo vidět, že je jejich práce baví. My jsme zase měli
spoustu otázek, z nichž žádná nezůstala bez odpovědi. Ukázky
se nám líbily a těšíme se opět na další setkání.
Mgr. Renáta Drechslerová

Krajská dopravní soutěž v Karlových
Varech
V pátek 17. května proběhla krajská soutěž Dopravní výchova
mladých cyklistů v Karlových Varech. Naši školu reprezentovali
žáci 5. třídy – Richard Jaroslav Mikuláš, Gabriela Walterová,
Milan Poprocký a Tadeáš Lipavský. V rámci tohoto závodu se
podněcuje a zvyšuje zájem žáků o dopravní výchovu a motorismus, soutěžící ověřovali znalosi a dovednosi v uplatňování
pravidel provozu na pozemní komunikaci. Absolvovali jak teoretický test pravidel silničního provozu a zásad poskytování první
pomoci, tak prakickou jízdu na kolech na dětském dopravním
hřiši. Soupeřili rovněž ve zručnosi řízení jízdního kola, kdy
museli překonat na kole různé překážky (slalom, průjezd
trychtýřem, jízda s kelímkem s vodou v ruce, atd.) Žáci do závodu
dali své maximum a vyhráli první místo v kategorii 1A.
Blahopřejeme jim k jejich úspěchu a děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy.
Mgr. Jiřina Dáňová
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