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ÚVODNík

Vážení čtenáři, stále pokračují naše zimní pravidelné akce -
společenské hry pro dospělé každou středu, tvořeníčka pro děi
i vyráběnky pro dospělé. Těší nás velký zájem o Cestování 
v bačkorách, v březnu se z dalekého Nepálu přesuneme zpět 
do Evropy. Rituály evropských královských rodů a Leonardo 
da Vinci jsou obzvláště zajímavá témata univerzity třeího věku. 
Výstava loutkaře Jana Kindla z Karlových Varů je velmi pěkná,
vezměte děi podívat se na loutky a světelné objekty, které  
v březnu uvidí na divadelním představení. 
Pro velký zájem mateřských a základních škol Toužimi i okolních
vsí budou 4 představení pohádky Zlatá rybka. Výstava bude nain-
stalována do června, aby si děi mohly loutky užít.  A nejen děi,
připravujeme i představení s loutkami pro dospělé diváky – 
Proces od Franze Kaky.  I. Květ.

PLaTBY Za kOMUNÁLNí ODPaD

chystané změny v platbách 
za komunální odpad od roku 2021

Po dlouhých průtazích je nová odpadová legislaiva na světě 
a nový zákon o odpadech si téměř po desei letech našel cestu
do Parlamentu.
Cílem zákona je vytvořit v Česku dobré podmínky pro
předcházení vzniku odpadů, pro jejich recyklaci a základem je
připravit stát na úplný zákaz skládkování směsného, 
tj. netříděného komunálního odpadu. 
Novela počítá i s budoucím postupným zvyšováním poplatku za
ukládání směsného komunálního odpadu na skládku, který plaí
obce i firmy, a to ze současných 500 korun za tunu až na 1850
korun v roce 2023. Pokud by se zvedl poplatek za skládkování,
jejž plaí za své občany obce, měnily by se i poplatky za popel-
nice. 
Nový zákon zcela vypouší možnost vybírat úhradu 
za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívaní a
odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě
smlouvy, kterou jsme dosud využívali a bude záležet na obci, jaký
způsob zpoplatnění občana od roku 2021 za nakládání s odpady
zvolí.  
Zastupitelům města Toužim bude předložena analýza dvou
možnosí, které nová legislaiva nabízí.

Platby za komunální odpad by se plaily buď formou paušálu,
tedy tak, jak je to v současnosi dle zákona o místních poplatcích,
ale s ím rozdílem, že maximální hranice tohoto paušálu se
zvedne o sto korun, tedy na 1 100 korun na trvale hlášeného
občana. 
Druhou variantou je, že se množství odpadu bude vážit. Platby
potom budou vypočítány podle toho, kolik kilogramů (litrů) bylo
vyprodukováno nebo podle frekvence svozu. 
O dalším průběhu obecního systému  nakládání s odpady Vás
budeme průběžně touto cestou informovat.

Klára Michalová, MěÚ Toužim
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FOTOREPORTÁŽ Z akcí

Loutky a světelné objekty Jana Kyndla jsou k vidění v infocentru

v Toužimi až do června.
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MĚSTSkÁ kNIHOVNa

2

Cestování v bačkorách - Mallorca
Ve čtvrtek 30. ledna 2020 jsme se zúčastnili dalšího cestování 
v bačkorách, tentokrát o Mallorce. Prezentovala jej děvčata 
Johanka a Klárka Širokých. Bylo to poutavé a zajímavé vyprávění.
Nejen mou osobu, ale jistě i dívky potěšila hojná účast. 
Moc děkujeme. 
Zapsala čtenářka IL Dagmar Procházková.     

Prosím pejskaře
Bylo mi nahlášeno, že prostor mezi první a druhým věžákem 
je silně znečištěn psími výkaly. A proto apeluji na majitele psů,
uklízejte po svém miláčkovi, on to sám neumí. Sáčky na exkre-
menty máme i u nás v APSE za pár korun. Jistě si nechcete tento
poklad odnést domů na botě. 
Děkuji. Zapsala čtenářka IL Dagmar Procházková.

DOŠLO DO REDakcE

knižní novinky na březen 2020

Pro ženy
Benková Jana Slunečnice
Brown Sandra Zuřivost
Douglas Donna Sestřičky na příjmu
Dvořáková Petra Chirurg
Enoch Suzanne Nezkrotný horal
Hannah Krisin Velká samota
Harrod-Eagles Cynthia Země mých snů: za války 1916
Howell Hannah Odvážný lord Brant
Jakoubková Alena Odříkaného manžela největší krajíc
Javořická Vlasta Blýskání z daleka
Janečková Klára Vítěz
Keleová-Vasilková Táňa Střípky
Keleová-Vasilková Táňa Tři sestry
Liviero Gemma Stezka v troskách
Probst Jennifer Miluj mě jakkoli
Roberts Nora Srdce v bouři
Scot Amanda Poručník lady Fiony
Steel Danielle Jako v pohádce

detekivky, thrillery, …
Adler-Olsen Jussi Oběť 2117
Dán Dominik Pohřbeni zaživa
Marsons Angela Skryté karty: případy Kim Stoneové
May Peter Ochráním tě
McBain Ed Sekera
Smith Wilbur Kobaltové nebe
Toyne Simon Chlapec, který viděl
Westmacot Mary (Agatha Chrisie) Odloučení zjara

Pro děi a mládež
Dahl Michael Děsivé historky
Dahl Michael Děsivé historky 2
Groening Mat Simpsonovi: Komiksová zašívárna
Harasimová Markéta Osmnáct

Zajímavosi a historické romány
Češka Stanislav Případ uprchlého biskupa
Hrezlová Oilie Hornickou krajinou středního
Krušnohoří
Vondruška Vlasimil Msitel z Jenštejna

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové, vedoucí knihovnici
Lenka Hudečková

St      4.3.      14.00 Společenské hry – deskové, karty atd.
Společná zábava pro dospělé 

Infocentrum – Malý sál

Čt      5.3.      15.00  Tvořeníčko – Něco dobrého na zub 
Infocentrum – Malý sál 

St      11.3.    14.00 Společenské hry – deskové, karty atd.
Společná zábava pro dospělé

Infocentrum – Malý sál

Čt     12.3.      9.30  VU3V Rituály evropských královských rodů – 
Zásnuby a svatby

10.30  VU3V Leonardo da Vinci – portréty
Infocentrum - Malý sál

15.00  Tvořeníčko – Velikonoční zápich 

Pá    13.3.       9.00 a 10.00   ZLaTá Rybka
Představení loutkového divadla z k. Varů pro MŠ a ZŠ

Sokolovna Toužim

St      18.3       9.00 a  10.00   ZLaTá Rybka
Představení loutkového divadla z k. Varů pro MŠ a ZŠ

Sokolovna Toužim

14.00 Společenské hry – deskové, karty atd.
Společná zábava pro dospělé

Infocentrum – Malý sál

Čt     19.3.    15.00   Tvořeníčko - Něco dobrého na zub
Infocentrum – Malý sál 

17.00  Cestování v bačkorách
ŘÍM • VaTIkáN • VESUV • POMPEJE
Přednáší Libuše kynzlová

Infocentrum – Malý sál

St      25.3.   14.00 Společenské hry – deskové, karty atd.
Společná zábava pro dospělé

Infocentrum – Malý sál

Čt     26.3.       9.30  VU3V Rituály evropských královských rodů - 
Rozvody   

10.30  VU3V Leonardo da Vinci – nástěnné malby
Infocentrum - Malý sál 

15.00  Tvořeníčko – Velikonoční věnec

Vyráběnky pro dospělé- Velikonoční věnec 
Infocentrum – Malý sál

17.00    TaNEČNÍ OdPOLEdNE PRO SENIORy
k tanci a poslechu bude hrát p. bízek

Sokolovna Toužim



Z jednání Rady města Toužim

Rada dne 13.01.2020 schválila konečnou cenu tepla na rok 2019
(bez DPH) z jednotlivých plynových kotelen ve správě p.o.
Teplárenství města Toužim v této výši:

Výměníková stanice 505,87 Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 438 480,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 35 432,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 104 370,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 435 410,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 334 378,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 124 411,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 468 375,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 609 454,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 508 380,- Kč/GJ

Toužim 23.01.2020
Za MěÚ Toužim      

Ing. Pavel Charvát
tajemník   

Prodej   slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky

Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu
Maranska. 

Stáří 15- 19 týdnů, cena 169 -219,- Kč/ ks.

Prodej:    17.3.  2020  
Toužim - u vlak. nádraží - 16.15  hod.

Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. 

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz 

MĚSTO TOUŽIM

INZERcE

POLIcEJNí ZPRaVODaJSTVí
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Seniore pozor na podvodníky

Prevenisté Karlovarského kraje by rádi upozornili zejména 
seniory na podvodníky, kteří se snaží vloudit do jejich blízkosi,
a to z jediného důvodu, podvést je a okrást. 
Bohužel k podvodům a krádežím dnes už nedochází jen při
návštěvách podvodníků, kteří se vydávají např. za revizory plynu
apod., ale i za zavřenými dveřmi Vašeho obydlí. Podvodníci se 
s Vámi mohou spojit prostřednictvím telefonu nebo v některých
případech i prostřednictvím internetu. Mezi časté prakiky patří
např. telefonáty podvodníků, kteří se vydávají za rodinné
příslušníky a žádají o finanční prostředky, jenž si u nich vyzvedne
jejich kamarád. Buďte proto obezřetní, s kým komunikujete 
a v případě, že Vás někdo požádá o pomoc, zejména o tu
finanční, dejte si pozor. 
V případě, že Vás někdo kontaktuje prostřednictvím telefonu:
• S cizími lidmi se nebavte.
• Nikomu do telefonu neuvádějte své osobní údaje.
• Prostřednictvím telefonu  nikomu nesdělujte čísla 
faktur služeb, které máte zprostředkovány. 
• Podvodníci se na Vás mohou obráit i pod záminkou
vašich příbuzných v nouzi, vše si raději dopředu ověřte, než
někomu svěříte své mnohdy celoživotní úspory, může se jednat
o podvod.  Zdánlivě Vás může kontaktovat z neznámého čísla Váš
vnuk/vnučka s žádosí o zapůjčení peněz na výhodnou koupi
vozidla. 
V případě, že někdo zaklepe na dveře Vašeho bytu: 
• Neotvírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi. Vaše
bezpečí může ochránit panoramaické kukátko nebo
bezpečnostní řeízek na dveře. 
• Jestli na Vás zvoní opravář a nebyli jste o jeho návštěvě
předem informováni, dveře neotvírejte. 
• Podvodníci za Vámi mohou přijít např. i se záminkou
výhry v loterii, či přeplatků energií. 
• Buďte obezřetní i v případě, že Vás osloví někdo 
se záminkou zatelefonování kvůli poruše na vozidle.
• Nepodléhejte vidině levného nákupu nebo
zprostředkování levnějších služeb, ve většině případů se jedná 
o podvod. 
• Nesdělujte nikomu cizímu své osobní údaje. 
• Nikomu neukazujte, kde máte uložené úspory. 
Vždy, než někomu svěříte jakoukoli finanční částku, si danou
situaci ověřte buď u svých příbuzných, nebo u zprostředkovatele
jednotlivých služeb. Neboť v případě, že z Vás podvodníci
nevylákají peníze přímo, najdou si jiný způsob jak Vás okrást. 

nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení isku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje 



Ledové sochy
Na cestu kolem světa se vypravili žáci 7. B., kteří  v podzemních
sklepích plzeňského  pivovaru viděli zajímavé  ledové sochy. 
Inspirací a předlohou tvůrcům ledových soch byly významné
stavby  světadílů, které je charakterizují.
Výstava se skládala z 12 temaických bloků různých světových
míst. Viděli jsme slavné památky – Eiffelovu věž, Tower Bridge,
Šikmou věž v Pise, egyptské pyramidy, mrakodrapy  v  USA,
Sochu Svobody, kostel sv. Bartoloměje v Plzni, japonskou gejšu,
brazilskou tanečnici, zápasníka sumo. K vidění byly i ledové sochy
zvířat, které představují určitou zahraniční oblast jako např.
tučňáci Antarkidu, klokani Austrálii, slon a žirafa v Tanzánii 
a mnoho dalších zvířat.
Aby sochy zachovaly  svůj požadovaný tvar,byly umístěny v pros-
torách, kde se teplota pohybovala kolem -4 stupňů Celsia.
Součásí prohlídky soch byla i částečná prohlídka pivovarského
sklepení a ledárny, kde se v minulosi uchovával vytěžený led 
z boleveckého rybníka.
Vzhledem k tomu, že v minulých letech byly sochy vystaveny na
plzeňském náměsí, se letos organizátoři rozhodli díky teplému
počasí, umísit ledové sochy právě do podzemí plzeňského pivo-
varu. Někteří žáci se i zapojili do typovací soutěže, tak uvidíme,
jestli někomu přivezou domů hlavní cenu – ledový kvádr. Velké
množství soch žáci bezpečně poznali a tak naše společné
putování po světě bylo drobným zpestřením výuky zeměpisu.

J. Váňová, V. Grosserová – žáci7. B

Markétina dopravní výchova
Hlavním úkolem  projektu Markéina dopravní výchova je pod-
pora snižování nehodovosi a především množství zranění / 
i smrtelných /na silnicích. Projekt pomáhá vzdělávat nejen děi
předškolního, školního věku, ale i dospělé,  kteří svým mnohdy
nezodpovědným chováním přispívají k nehodám v silničním
provozu.Tento projekt  je zaměřen hlavně na vzdělávání děí 
v oblasi silničního provozu,čímž si vychováváme budoucí řidiče.
Každý den se účastníme silničního provozu. Každý z nás v nějaké
roli, chodec, cyklista,řidič motorového vozidla atd. Víme, jak se
v těchto rolích chovat? Známe pravidla bezpečného chování 
v silničním provozu? Bohužel každý rok se setkáváme se stais-
ikou dopravních nehod,kde jsou čísla jasná.Každoročně 
na českých silnicích vyhasínají  mnohdy až zbytečně životy lidí,
od těch nejmenších až po ty nejstarší.
Našeho společného, interakivního projektu se zúčastnili žáci 
5. B a 7.B. Žáci prošli čtyřmi stanoviši, kde je lektoři seznamovali
jak s teoreickými, tak i prakickými ukázkami z oblasi dopravní
výchovy. Do jednotlivých akivit byli žáci zapojeni i akivně, kde
si mohli prakicky vyzkoušet masáž srdce, doplnit na kolo povin-
nou výbavu a obléci do správného oblečení cyklistu Frantu. Celá
instruktáž byla doplněna interakivní výukou, kde žáci sledovali
jednotlivé spoty k danému tématu. V závěru každé disciplíny
provedli lektoři opakování, kdy každý žák dostal slovo a měl se
vyjádřit k tomu, co ho zaujalo. Celý projekt byl velmi dobře
připravený, lektorka – záchranářka proložila svůj výklad navíc 
zajímavými případy z praxe .
Celý projekt je i zároveň přípravou na dopravní soutěž cyklistů,
která nás čeká i v letošním roce. Věříme, že získané informace
žáci jednou zúročí i ve svém životě….

J. Váňová, Š. Michalcová – žáci 5.B, 7.B

ZŠ TOUŽIM
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Návštěva knihovny
Krajskou knihovnu v Karlových Varech a současně i oddělení pro
nevidomé navšívili  žáci 6. ročníků společně se svými vyučujícími
v rámci výuky eická výchova a český jazyk.
V oddělení pro handicapované se nás ujala vedoucí paní J. Tichá,
která přítomné žáky uvedla do světa nevidomých. V průběhu  je-
jího vyprávění se žáci dozvěděli o životě nevidomých mnoho zají-
mavosí, s čím se denně musí potýkat, jaké kompenzační pomůcky
jim  usnadňují  jejich už tak nelehký  život-přístroj na nalévání teplé
vody,zápisník pro nevidomé, rozlišovací kolíček na ponožky, hlásič
barev, ale i stolní hry pro nevidomé jako třeba šachy, hrací karty,
ale i hra Člověče nezlob se. Žáci si mohli osahat knihy ištěné
Braillovým písmem a dokonce i mapy, které doplňovaly texty 
v těchto knihách. Braillovo písmo je speciální druh písma, resp.
systém psaní, určený pro nevidomé, slabozraké a lidi se zbytkem
zraku. Pro žáky to byla určitě zajímavá zkušenost  - nahlédnout do
světa nevidomých. V druhé čási naší návštěvy se nás ujala paní
knihovnice B. Čihařová, která nás seznámila s ím, jak to chodí 
v knihovně. Společně nás vzala i do zázemí celé knihovny, kde jsme
viděli velké množství uskladněných knih, prošli jsme dětským
oddělením,  oddělením pro dospělé ,studovnou a taky jsem si
vyzkoušeli samoobslužný pult, který slouží k odbavení čtenáře při
výpůjčce a vrácení knihy. V prostorách celé knihovny jsme také 
obdivovali krásné obrazy, grafické malby , ale i keramické výrobky,
které zde vystavují nejen školy, ale i také někteří jednotlivci. Výs-
tavní prostory jsou na celý rok dopředu zamluveny, tak velký zájem
je zde o prezentaci výtvarných  děl.
Společná návštěva krajské knihovny se nám vydařila a možná
někteří žáci v budoucnu využijí nabídek knihovny při jejich dalším
studiu. Poděkování si zaslouží obě pracovnice Krajské knihovny
Karlovy Vary -  p. J. Tichá a p. B. Čihařová za jejich profesionální
přístup a skvělou práci.

J. Váňová, Mgr. J. Široká – žáci 6.B., 6.C

Nepál
Oficiálně Nepálská federaivní demokraická republika - je vni-
trozemský stát v Jižní Asii ve střední čási Himaláje. Na severu hraničí
s Čínskou lidovou republikou, na jihu, východě a západě s Indií.
Hlavním a největším městem je Káthmándú. Nejvyšší horou Nepálu
je Mount Everest,který je zároveň nejvyšší horou světa. Úřední jazyk
je nepálšina a převažující náboženstvím je zde hinduismus.
Těmito základními údaji začínala beseda pro žáky 7. ročníků 
v rámci výuky zeměpisu, kdy naše pozvání do hodiny přijala paní
Mgr. M. Široká, která je velká cestovatelka a přišla se s námi podělit
o zajímavé zážitky z jejích cest po Nepálu.
Svoje vyprávění doplnila velkým množstvím fotografií, na kterých
jsme měli  možnost  vidět  majestátní vrcholky himálajských obrů
za ranního rozbřesku. Nepálci jsou poměrně chudý národ, který si
přivydělává na svoje živobyí  průvodcováním zahraničních turistů
, zemědělskou výrobou, pěstováním rýže a chovem dobytka.Děi
zde mají povinnou školní docházku pouze 3 roky, záleží i na tom,
zda – li mají rodiče dostatek peněz na jejich vzdělávání.
Nádherné snímky velmi bujné vegetace nám  spíše připomínaly
tropické oblasi. Velmi skromné příbytky, nedostatek vody,
elektřiny a základního hygienického vybavení – to , co je pro nás
běžnou součásí každodenního života, je zde mnohdy pouhým
snem.Přes všechny tyto nástrahy stojí tento kus země vidět 
a pokochat se pohledem na některé osmiisícovky, možná jen jed-
nou v životě. 
Paní Mgr. M. Široké děkujeme za velmi poutavé a zajímavé
vyprávění a přejeme jí hodně dalších cestovatelských zážitků.

J. Váňová- žáci 7.A.,7.B



Flambování
Jak  by měla vypadat slavnostně prostřená tabule k významným
společenským i  životním událostem, jak správně založit
příbory,skleničky , jakou kvěinu zvolit na výzdobu stolu atd.
Pod dohledem p. učitelky Mgr. S. Málkové se na přípravě tabule
podílely studentky  3. ročníku učebního oboru kuchař – číšník.
My všichni jsme tak mohli na vlastní oči obdivovat krásně
prostřenou slavnostní tabuli se vším všudy, co k ní patří.
Během  výkladu se žáci seznámili se základními pojmy, které se
týkají banketu, usazení hostů, pořadí založených vidliček 
a příborů, jmenovky, používání látkových a papírových ubrousků
atd. A protože žáci byli poměrně dost zvídaví, na jejich dotazy
paní učitelka ochotně odpovídala.
V druhé čási naší zážitkové gastronomie nám připravila děvčata
prakickou ukázku flambování palačinek spojenou s ochutnávkou
této dobroty.
A co je to vlastně flambování? Flambování / z fran. flamber  -
hořet/ je opalování některých pokrmů různě aromaizovaným
alkoholem. Tato úprava  zlepšuje vzhled nebo chuť pokrmu.
Žáci pozorně sledovali pracovní postup flambování palačinek  
a nakonec  si někteří  mohli vyzkoušet flambování. Na oflambo-
vaných palačinkách si žáci pochutnali a někteří si dali i přídavek.
Vzhledem k tomu, že žáky 8. ročníků  čeká slavnostní banket 
v březnu  2020 na SHŠ Mariánské Lázně, byla tato akivita prvním
krůčkem k tomu, aby  se seznámili s ím, co obnáší studium 
gastronomie a hotelnictví.
Paní učitelce Mgr. S. Málkové děkujeme za možnost prakické
ukázky spojenou s ochutnávkou flambovaných palačinek.
Poděkování  si určitě také zaslouží  obě studentky, které nám
prakicky předvedly, co řadíme  mezi zážitkovou gastronomii.

N. Málková, J. Váňová – žáci 8.A.,8.B

PRODEJ cHOVNÉ DRŮBEŽE

/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost/

Prodej 26.3.2020
• 14h Toužim /náměsí J.z Poděbrad/

Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří: 12-18 týd. cena: 140-200,-Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/

12-18 týd. 140-200,-Kč
Kuřice sussex /vysoká užitkovost, hnědá vejce/

12-18týd. 140-200,-Kč
Chovní kohoutci

12-18 týd. 140-200,-Kč

Info a objednávky: 
Gallus Extra s.r.o., tel.567 212 754, 567 214 502, 

mob.731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/ 

volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz,
www.prodej-drubeze.cz

ZŠ TOUŽIM INZERcE
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POZVáNka

Loutky Honzy Kindla rozhodně
nepůsobí vyumělkovaným dojmem.

Jsou robustní, hrubé až humpolácké, a
přesto jsou krásné. A přestože jsou
krásné, neslouží jen jako dekorační
předměty, ale opravdu hrají. Za ím

účelem byly vyrobeny. 
Ostatní objekty, i když jsou staické,
působí podobně – jako kdyby právě

utekly z nějaké fantaskní
divadelní/loutkové scény. 


