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Stavění májky a pálení čarodějnic
Milí spoluobčané!
Konečně jsme po dvou letech covidových restrikcí mohli přihlížet
stavění májky i s doprovodným programem. Zahrál nám k tomu
orchestr ZUŠ Toužim pod vedením Jaroslava Dlouhého a sbor do-
brovolných hasičů se kromě stavění májky postaral 
i o občerstvení. 
Poté jsme se přesunuli na nádvoří zámku, kde se pálily
čarodějnice a z pódia nám zpíval Patrik Wolf. Počasí bylo velmi
podařené.

Zapsala čtenářka IL Dagmar Procházková.

Military Convoy 2022

V sobotu 7. května 2022 přijeli krátce po 9. hodině ranní 
na náměsí Jiřího z Poděbrad v Toužimi účastníci akce Military
Convoy 2022.
Při jejich krátké zastávce na náměsí proběhla ukázka vojenské
techniky a dobových uniforem.
Děkujeme Military Convoy.

Lenka Hudečková

FOTOREPORTÁŽ Z AKCÍ

pátek
24.6.

sobota
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NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

TOUŽIM



ČÁPI vE MĚSTE

Čápi 2022

Poprvé jsme letos spatřili čápa na našem hnízdě na Apríla  - 1.
dubna.
Samec upravoval hnízdo, odlétal a večer zase přilétal. Po dvou
týdnech se začal nápadně na hnízdě zdržovat a vyhlížel samičku.
Ta přiletěla až 23. dubna a hned se spolu hezky objímali krky 
a měli se k sobě. Pojímali se.
Dnes (11. 5.) se zdá, že by mohli mít již vajíčka, neboť se jeden 
z čápů vždy zdržuje na hnízdě a tzv. „sedí“.
Pokud to vyjde, tak by čápi mohli začátkem června přivést na svět
mláďata.

Lenka Hudečková 

MĚSTSKÁ KNIHOvNA

Knižní novinky na červen

Pro ženy
Hamarová Darina Slzy anděla
Hein Mirja Dokud nás láska nerozdělí
Howard Linda Nezvěstná
Lawler Liz Dokud tě nenajdu
Peak Elizabeth Rodový slib
Quick Amanda Dáma na útěku
Roberts Nora Stále v tvém sínu
Walden Laura Dědictví maorského náčelníka
Weisberger Lauren Když i život dává kapky

Pro muže, thrillery, detekivky, válečné romány, …
Dušek Milan Minulosi neutečeš
Fieber Michal Slepé okno
Harasimová Markéta Na kočičí svědomí
Hardenová Helena Příliš mnoho nevěst
Hardenová Helena Příliš mnoho pokladů
Kessler Leo Smrt na Rýnu
McBain Ed Až do nejdelší smri
McBain Ed Udělal jsem to já!
Paterson James Šestnáctá lež
Reilly Mathew Strašák a Armáda zlodějů
Salivarová Zdena Setkání v Praze s vraždou

Pro děi a mládež, leporela, …
Couronne Pierre Příběhy o koních
Gerner Volker Příhody tyranosaura Rexíka

Už čtu sám
Lánská Miroslava Zvířátka a loupežníci
Lánská Miroslava O Budulínkovi
Lánská Miroslava O Červené Karkulce
Lánská Miroslava O perníkové chaloupce
Pospíšilová Zuzana O ovečce z louky
Pospíšilová Zuzana O kůzlátku z chlívku
Pospíšilová Zuzana O šnečkovi ze zahrádky

Historické romány, zajímavosi, …
Bauer Jan Poslední láska Petra Voka
Češka Stanislav Případ holasické lásky
Češka Stanislav Případ podezřelého arcibiskupa
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BAZÁREK vE dvOřE
Kosmová č. 4 proi zastávce SE ZDÁRNĚ ROZJÍŽDÍ!

Přijďte se podívat !

Otevřeno  KAŽDÝ DEN 14 – 17 hod!
Zboží dárkové, dětské oblečení, oblečení pro dospělé, texil, atd…

Ceny nízké – zboží hezké.
VŠICHNI JSTE VÍTÁNI!
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Slavnostní banket

Dne 10.5. 2022 se žáci 8. tříd zúčastnili slavnostního banketu 
v Hotelové škole v Mariánských Lázních. Tato akce se konala 
v rámci projektu Volba povolání.
Žáci se zde seznámili se základy stolování, měli možnost 
si namíchat nealkoholické drinky, které pak roznášeli paním
učitelkám. Vše nám bylo názorně předvedeno a vysvětleno.
Poté jsme přešli na servírování předkrmů, polévky, hlavního jídla
a vynikajícího dezertu od studentů, kteří se podíleli na přípravě
pokrmů. Při servírování chodů nás obsluhovaly studentky
druhého ročníku, které byly velice šikovné a usměvavé.
Dále si žáci prohlédli různé typy příborů a někteří si vyzkoušeli 
i nošení talířů. Po slavnostním obědě, jsme si všichni včetně paní
učitelek, vyzkoušeli tři druhy skládání slavnostních ubrousků. 
Po ukončení naší společné akivity jsme se rozloučili, opusili
školu a odjeli spokojeni domů - směr Toužim.
Hotelová škola se našim žákům velice líbila, jsme rádi, že jsme
mohli vidět práci studentů a zúčastnit se slavnostního banketu.
Je možné, že v příším školním roce se právě někdo z nás
rozhodne ke studiu na zdejší hotelové škole.
Děkujeme za krásný výklad, ochotu a vstřícnost paní učitelce Ing.
J. Grossmanové, která nás se školou seznámila, vše vysvětlila 
a ukázala. Poděkování patří i všem studentům, kteří pro nás
připravili tento slavnostní banket se skvělým jídlem.  Poděkování
si zaslouží naše paní učitelky, které pro nás tento gastronomický
zážitek připravily a my jsme mohli všichni společně se svými
spolužáky vyrazit do Mariánských Lázní. 
Byl to pro nás nevšední zážitek, který určitě stál za to.

A.  Ajšmanová, - žákyně 8.B

Hasiči očima dětí

Hasičský záchranný sbor ČR je hlavním koordinátorem a páteří
integrovaného záchranného systému.
Práce hasičů je velmi náročná, mnohdy i nebezpečná. Hasiči jsou
často povoláváni k záchranným a likvidačním pracím podle druhu
mimořádné událosi, ať už se jedná o živelné pohromy, dopravní
nehody nebo zachraňování koček z koruny stromů.
V letošním roce slaví Sbor dobrovolných hasičů Toužim již 150
let svého trvání a k této příležitosi vyhlásil pro žáky výtvarnou
soutěž na téma Hasiči očima děí.
Mnoho našich žáků navštěvuje akivně hasičský kroužek, pocivě
se připravují na hasičské závody, ale svoje získané dovednosi 
a znalosi uplatňují i jinde, např. v dopravní soutěži mladých
cyklistů, což je pro ně značná výhoda v jednotlivých disciplínách,
hlavně v oblasi zdravovědy.
A tak se i našlo velké množství nadšenců, kteří se s chuí pusili
do malování a svůj pohled na práci hasičů přenesli na papír. Do
toužimského Infocentra jsme tak odnesli několik žákovských
prací a uvidíme, co z nich vybere porota a široká veřejnost.

J. Váňová, J. Košler

Psovodi 

Páteční květnové dopoledne na naší škole patřilo psovodům 
z kynšperské věznice, kteří přijeli mezi naše žáky s ukázkou
výcviků jejich psů.
Při jednotlivých ukázkách nám psovodi ukázali to, čemu se musí
pes naučit-poslušnost, dovednost, vyštěkávání, prohledání 
prostoru, označení osob a překonávání překážek. Nelehkou
úlohu zde mají i figurani, na kterých psi ukazovali modelové 
situace zadržení pachatele nebo útočníka. Kromě těžkého
obleku, který má figurant na sobě oblečený, musí ještě ustát útok
psa na sebe.
V závěrečné čási programu se plno žáků akivně zapojilo 
do různých akivit, ať už se jednalo o pohlazení psů, oblékaní se
do figurantského obleku anebo střelba z pistole. 
Ukázka se dětem líbila a věříme, že naše setkání si zase někdy
zopakujeme.
Děkujeme všem přítomným psovodům a jejich svěřencům za to,
že přijali naše pozvání a předvedli nám kus svojí práce. Kluci, jste
dobří a je na Vás vidět, že to se svými čtyřnohými kamarády
umíte.  
Poděkování patří i paní ředitelce kynšperské věznice 
Mgr. M. Gansel, která celou akci schválila a povolila. 

J. Váňová – metodik prevence

Svět zdraví

2. května 2022 navšívili žáci 8. a 9. ročníků výukový program
Svět zdraví, který se konal ve Světě záchranářů v Karlových
Varech.
Tento areál tvoří několik specifických budov včetně improvizo-
vané nemocnice, policejní služebny nebo hasičské stanice, které
jsou vybavené odpovídající technikou pro věrnou simulaci
rizikových situací.
Náš výukový program Svět zdraví se zabýval ím, jak správně
poskytnout první pomoc, jak a kdy volat na IZS, jak si stáhnout 
a naučit se používat aplikaci Záchranka.
Každý z nás se může v životě dostat do situace, kdy by měl umět
poskytnout první pomoc anebo alespoň zavolat na IZS. Všichni,
kteří jsme dnes byli na výukovém programu, jsme si prakicky
vyzkoušeli masáž srdce a zjisili jsme, že to není tak jednoduché,
jak to vypadá. 
V modelové situaci jsme si zase připomněli to, čemu jsme se
dnes dopoledne naučili – poskytnout první pomoc člověku, který
měl diabeický záchvat.
Všichni žáci velmi dobře spolupracovali se záchranáři, kteří je
také pochválili za jejich akivitu a celkový přístup k plnění
zadaných úkolů při modelových situacích.
Dnešní akivita byla pro všechny žáky zdarma, na financování se
podílel Karlovarský kraj.

J. Váňová, Mgr. S. Málková



POLICEJNÍ SLOUPEK MĚSTSKÝ ÚřAd

4

Evropský den proti vloupání
Zabezpečte si svůj majetek. 

Máme tu červen, a tak můžeme konečně říci, že nastal měsíc 
vítající letní období a s ním i čas dovolených a letních radovánek.
Krom toho nám však také přinese Evropský den proi vloupání,
který tento rok připadá na středu 15.6.2022. Tento den je také
připomínkou toho, aby lidé při svých dovolenkových a letních
radovánkách nezapomínali na řádné zabezpečení svého, 
na nějaký čas opuštěného, domova. 
Proto bychom si měli uvědomit, že je důležité dodržovat několik
základních prevenivních rad, které nás mohou ochránit před
nezvanými hosty a vloupáním do našich obydlí. Zloději jsou toiž
vynalézaví a využijí každé příležitosi.
Řádné uzamykání objektu - Při odjezdu zkontrolujte řádné
uzavření a uzamčení všech oken i dveří. Neschovávejte nikdy
klíče pod rohožku ani do kvěináče. Dnešní moderní technologie
dokážou navodit zdání, že je uvnitř Vaší nemovitosi někdo stále
přítomen, a to například automaickým rozsvěcením světel.
Neupozorňujte na nepřítomnost - O svém odjezdu informujte
pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Nikdy nenechávejte
vzkazy na dveřích o své nepřítomnosi. Dobu své nepřítomnosi
nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na sociálních síích.
Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosi
dohlédla na obydlí – větrala, zalévala kvěiny, sekala trávník,
pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se 
nebude jevit jako opuštěný, prázdný.
Chraňte cenné předměty - Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné
předměty. Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cen-
ného. Nejdražší cennosi ukládejte do sejfu v bance. Pokud
chcete přechovávat cennosi doma, nenechávejte je na jednom
místě – uložte je na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo
si pořiďte trezor. 
Označte a sepište cennosi - Označujte cennosi, připravte jejich
soupis a nechte je pojisit. Poznamenejte si sériová čísla 
a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických
výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho
uschovejte. Nechte cennosi označit dostupnými idenifikačními
metodami a prostředky. Cennosi, které není snadné označit, 
si vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů 
usnadní jejich nalezení a idenifikaci a ulehčí tak práci pojišťovně
a policii.
Okolí domu - Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je
např. žebřík, nářadí či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do
kůlny či do garáže.
Přehledný prostor před objektem - Důležité je dobré osvětlení
před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout do obydlí,
protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy neza-
krývaly velkou část objektu, to by mohlo zlodějům umožnit pra-
covat ve skrytu. Keře vhodně prostřihávejte. Díky lepší
viditelnosi mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je
vše v pořádku
Pokud se i přes naše prevenivní rady stanete oběí vloupání,
ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu nevstupujte, může
se stát, že pachatel je stále uvnitř. Pokud do domu či bytu 
vstoupíte, buďte obezřetní, nemanipulujte s předměty a byt
neuklízejte, mohli byste uklidit i stopy, které zde pachatel
zanechal a zížit nám tak jeho dopadení.

por. Mgr. Lucie Machalová 
komisař

Stavební činnost ve městě

V měsíci dubnu a květnu byla zahájena část stavebních akcí
plánovaných na letošní rok. Jedná se o opravu čási městských
hradeb ve Vodní ulici mezi čp. 312 a čp. 344 a výstavbu
parkoviště u sportovního areálu (viz. foto). Stavba parkoviště
začala pokládkou dešťové kanalizace pro odvodnění jak
parkoviště, tak přilehlého skate parku, jehož realizace proběhne
až v příším roce s ohledem na časové vyížení prováděcí firmy.
Z projektových prací bylo zadáno zpracování projektové doku-
mentace na stezku od hřbitova do Kosmové, což je II. etapa
stezky mezi Toužimí a Kosmovou.
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Z dokončených akcí stojí za zmínku obnovená stezka za bývalou
veterinou, která vede směrem k Bažantnici. Byla také dokončena
oprava elektroinstalace v kostele Narození Panny Marie, kde byly
vyměněny stávající rozvody, některá svíidla, rozvaděč a přívodní
kabel. Dále byla zcela dokončena oprava sochy sv. Josefa v Kos-
mové. Původní umístění pod silnicí naproi obchodu nebylo
vhodné, proto byla po zdařilé renovaci nově umístěna na náves
nedaleko kaple. 
V Tepelské ulici provedl ČEZ přeložku vysokého napěí, aby
vodiče nebyly nad nově vybudovanou komunikací, což bylo pod-
mínkou ČEZu ohledně realizace nové komunikace v Tepelské ulici
(viz. foto). Jiří Kokeš

stavební technik města Toužim
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