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FOTOREPORTÁŽ Z AKCÍ:

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
podzim přilétl se vším co k němu patří v plné síle a i naše infocentrum pro vás po letní turisické sezoně připravilo dostatek
zajímavých akcí. Celý říjen především věnujeme oslavám 100 let
vzniku republiky. Každý říjnový čtvrtek bude v našem sálu tzv.
„osmičková“ akce, postupně dle osmičkových výročí. Začínáme
4. 10. rokem 1918 v Toužimi.
Po zdařilém zářijovém výletu za humna do M. Lázní pojedeme
ještě 6. 10. na Krasíkov a výlety letos ukončíme tradičním
výletem Den živých vod 28.10.
Témata Univerzity třeího věku pro zimní semestr jsou - České
dějiny a jejich souvislosi II. a Život s energií. Přijďte se určitě
přihlásit, 11. října začínáme!
Říjen je také měsícem volebním. Komunální volby a první kolo
senátních voleb se uskuteční 5. a 6. října 2018, výsledky budou
zveřejněny 6. října 2018 večer. Druhé kolo senátních voleb se
koná 12. a 13. října.
Na závěr vás chci již v předsihu pozvat na vernisáž výstavy
umělců malujících ústy a nohama „Ne ruky, to duše maluje“
8. 11. v 17 hodin s účasí malířů.
I.Květ.

Výlety za humna jsou dlouhodobě oblíbenou akcí a zveme Vás
na poslední dva podzimní výlety.
Plzeňské skautky pomáhaly při úpravách na nádvoří našeho
zámku. Za to jim patří velký dík.

Děkuji také za Vaši trpělivost a spolupráci při realizaci
jednotlivých akcí, protože bez toho bychom se neobešli.
Snad se nám podařilo za uplynulé volební období naše město
zase o kousek vylepšit a posunout dál. Tím však v žádném
případě nechci říci, že je vše hotovo, to ani zdaleka není
a v dalších letech bude potřeba udělat ještě spousta práce.

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
čtyři roky uplynuly velice rychle a opětovně zde máme
komunální volby. Nechci nyní hodnoit, co všechno se udělalo,
to zcela nepochybně každý z Vás ví a nepotřebuje k tomu žádnou
nápovědu. Já bych chtěl poděkovat za návrhy a podněty, které
jsme od Vás dostávali a pokud to bylo v našich silách, tak se je
snažili i uskutečnit.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval za důvěru svěřenou
mě i členům rady města, Váš čas věnovaný čtení tohoto článku
a těším se na další spolupráci. Zároveň si všechny voliče dovoluji
pozvat ke komunálním volbám, které proběhnou 5. a 6. října
2018.
S úctou Alexandr Žák, starosta města
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KULTURNÍ PROGRAM - ŘÍJEN 2018

ŽIVÝ ZÁMEK

Út

Aktuality z dění na zámku

Čt

2.10. 14.00

Mažoretky

Infocentrum – Malý sál
4.10. 15.00 Tvořeníčko
Betonové odlitky výroba + osazení netřesky
Infocentrum – Malý sál

8.9. proběhla na zámku Punkovice, Za krásného počasí dorazilo
přes 200 návštěvníků, kteří snědli a vypili vše co jsme měli.
Od 16 h nám zahráli Plusmlíko, Stamp Out System, Prasex, Vypitý
lahváče, Já Ještě Nevim a večer zakončili ŠpuntQaně.

18.00 Rok 1918 v Toužimi
Zahájení oslav 100 let vzniku ČSR
Infocentrum

So

Út
Čt

6.10.
8.30
Výlet za humna Krasíkov
Slavnosi jablek + Krsy Enviromentální centrum
Nám. Jiřího z Poděbrad
9.10. 14.00 Mažoretky
Infocentrum – Malý sál
11.10. 9.30
VU3V České dějiny a jejich souvislosi II.
1. přednáška - Krize jako počátek nového
10.30 VU3V Život s energií
1. přednáška - Úvod
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko - Něco dobrého na zub
Infocentrum – Malý sál

14.- 16.9. nás navšívily skautky z 31. skautského oddílu Vlaštovka
z Plzně. Mladé skautky vybudovaly skalku a vyčisily od náletů
a kořenů podium.

18.00 Roky 1918 - 1938/9
Život vojenského letce Republiky Československé
Přednáší PhDr.Daniel Švec
Infocentrum – Malý sál
Út
16.10. 14.00 Mažoretky
Infocentrum – Malý sál
Čt
18.10. 15.00 Tvořeníčko
Podzimní dekorace - květník do okna
Infocentrum – Malý sál

18.00 Rok 1948 v našem kraji
Přednáší Jiří Kapr
Infocentrum – Malý sál
Út
Čt

23.10. 14.00

Mažoretky

Infocentrum – Malý sál
25.10. 9.30
VU3V České dějiny a jejich souvislosi II.
2. přednáška – Zlatý věk
10.30 VU3V Život s energií
2. přednáška – Energie fosilních paliv
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko
Malba pomocí voskových barev a fénu
Infocentrum – Malý sál

Dále nás letos ještě čeká:

13.10. brigáda v rámci projektu 72 hodin
a CITO eventu.
Čeká na nás vyčištění jedné místnosi na hradě, odstranění
náletů, které už zase povyrostly, oprava obrubníků v amﬁteátru,
hrabání lisí a další práce se určitě ještě najde. Každý je vítán
i s vlastním nářadím jako jsou kolečka, krumpáče, lopaty, hrábě...

18.00 Roky 1968+1988/9 v Toužimi
Vzpomínková „kavárna“
Infocentrum – Malý sál

15.12. Vánoční setkání se svařákem

Ne 28.10.
9.30
Výlet za humna Den živých vod

Út

Čt

Rozjeli jsme projekt na Hithitu
www.hithit.com

Teplá, Prameny. Křížky,
Bečovská botanická zahrada
Nám. Jiřího z Poděbrad
30.10. 14.00 Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

s názvem "Zastřešení podia na zámku Toužim", a ímto Vás
žádáme o ﬁnanční pomoc s jeho realizací. Protože bez kvalitního
zastřešení se nebudou moci akce odehrát až do konce nebo
některé vůbec ,jako přesunutý koncert skupiny Cerberos
do sokolovny nebo přerušená Punkovice v loňském roce
a nedohrané vystoupení na letním fesťáku Fata Morgany.
I drobný příspěvek může pomoci velké věci. Děkujeme.

8.11. 17.00 Vernisáž výstavy
Ne ruka, to duše maluje

Zahájení výstavy umělců malujících ústy a nohama.
Infocentrum – Malý sál

Spusili jsme nové spolkové stránky www.zivyzamektouzim.cz
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

MÚ TOUŽIM

Informace občanům k hlasování

Stavební činnost města

Jak volit:

V současné době probíhá rekonstrukce parkoviště před
I. věžovým domem, kde se pro vyšší bezpečnost chodců výškově
oddělí pochozí a pojízdné komunikace, což v tomto prostoru
doposud nebylo. Vznikne zde chodník, parkoviště s kolmým
stáním o 8 parkovacích místech, podélným stáním o 2 parkovacích místech a nové plochy na komunální i separovaný odpad.
Dále se v rámci této akce vybuduje parkoviště za poštou, kde
bude po stranách vjezdu na dvůr pošty 8 kolmých parkovacích
míst a dojde i k rekonstrukci komunikace spojující I. věžový dům,
poštu a MŠ Toužim.

Nejjednodušší je zaškrtnout křížek u názvu strany, čímž dostanou
hlas všichni její kandidái ve sloupci.
Za druhé můžete volit jednotlivé osobnosi – pokud zaškrtnete
křížky v rámečcích před jmény kandidátů různých stran, rozdělíte
hlasy mezi strany. Avšak pozor! Přeskočit může jen ten kandidát,
který nasbírá o 10 procent hlasů víc, než bude činit průměr
na jednoho kandidáta dané strany. Jinými slovy, přeskočit
je poměrně obížné, a i když budete křížkovat.
Existuje i třeí možnost, tedy zakřížkovat stranu a pak jednotlivce
z jiných partají. V takovém případě vaše vybraná strana dostane
o tolik hlasů méně, kolik kandidátů z ostatních stran jste
zakřížkovali. K preferenčním hlasům u kandidátů ve straně,
kterou zakřížkujete, se už nepřihlíží.

Na Plzeňské ulici probíhá oprava asfaltového povrchu u čp. 308,
311, 365 a 366. Tuto akci ﬁnancují TSM Toužim, příspěvková
organizace.
Do konce roku ještě proběhne oprava čási poškozených
mlatových cest v parku na Sídliši. Na čási mlatových cest
dochází při deších k vyplavování písku, proto budou tato místa
zadlážděna vhodnou betonovou dlažbou v barvě písku. Dále
proběhne instalace plynového vytápění ve dvou bytech
v bytovém domě čp. 287, který je ve vlastnictví města Toužim,
čímž budou všechny byty v objektu vytápěny plynem.

Kolik mám hlasů:
Každý volič rozděluje tolik hlasů, kolik zastupitelů je vyznačeno
v záhlaví volebního lístku. (Toužim – 15 kandidátů).

Kdy jsou hlasy neplatné:
Zneplatnit svůj hlas lze třemi způsoby: buď lístek vloží do jiné
než úřední obálky, zaškrtne větší počet kandidátů, než je počet
zastupitelů, anebo místo křížků bude kroužkovat.

Koho volím:
Zvoleni jsou členové zastupitelstva. Starostu, místostarostu (místostarosty) a členy rady volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad
svých členů. Jejich volební období je také 4 leté. Počet těchto
období není zákonem omezeno, tzn. stávající starosta, místostarosta i členové rady (pokud jsou zvoleni do zastupitelstva)
mohou být opakovaně zvoleni do funkce každé 4 roky.

Volby Senát 2018
V senátních volbách se do obálky vkládá list se jménem kandidáta, lístek se nijak neupravuje.

Město Toužim má již k dispozici projektovou dokumentaci
na výstavbu chodníku a zároveň cyklostezky na místní hřbitov
v Kosmové. V současné době se vyřizuje stavební povolení,
realizace akce je plánovaná na rok 2019.
Jiří Kokeš
stavební technik města Toužim

MěÚ Toužim - Michalová

INFORMACE Z KNIHOVNY
S platnosí od 1. 8. 2018
Základní knihovna v Toužimi upravuje:

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

Poplatky za isk a kopírování
isk / kopie do velikosi formátu A4
černobíle
2,- Kč/strana

V měsíci listopadu a prosinci proběhne v knihovně
pravděpodobně rekonstrukce. Po tuto dobu bude
knihovna uzavřena. Datum bude upřesněn a čtenáři
budou na tuto skutečnost upozorněni, vše bude ještě
zveřejněno na stránkách Města Toužim a rozesláno SMS
zprávou.

isk / kopie textu do velikosi formátu A4
barevně
5,- Kč/strana
isk / kopie obrázku do velikosi formátu A4
barevně
10,- Kč/strana

Děkujeme za pochopení.
Lucie Jankuliaková, knihovnice

Laminování
Laminování dokumentu
do velikosi formátu A4 za kus

10,-Kč/kus
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SEMÍNKOVNA

Kinderschutzbund slaví...

Semínkovna v Infocentru

Ani se to nezdá, ale opravdu již uběhlo dvacet pět let od vzájemné spolupráce Základní školy Toužim a německé organizace
DKSB z Breitenbrunnu.
Tato organizace se stará o rodiny s dětmi, které žijí ve zížených
životních podmínkách. Organizuje pro ně výtvarné projekty, letní
tábory a mnoho dalších akivit.
Naše škola je také zapojena do těchto akcí, především se děi
naší školy každoročně účastní uměleckých projektů a také letních
táborů.
V letošním roce oslavila organizace 25 let své činnosi.
Při oslavách, které se konaly v pátek 7. září 2018 prezentovala
svoji dlouholetou činnost v prostorách breitenbrunnské školy.
Součásí oslav jsme byli i my, žáci, učitelé a rodiče z Toužimi.
Pro děi bylo připraveno zábavné odpoledne, výtvarné dílny,
hasičská technika, malování henou a na obličej. Nejvíce děi
zaujalo malování henou, kde se tvořily dlouhé fronty
nedočkavých děvčat.
Obětavé členky místní organizace byly za svůj přínos pro práci
v organizaci oceněny nejen starostou panem Fischerem, ale také
saskou organizací DKSB.
Páteční zábavné odpoledne jsme si všichni společně užili
a těšíme se na další spolupráci.
J.Princlová, H. Dornicová, P. Princl, J. Váňová

Iniciaiva Semínkovna /cizojazyčně grenotéka/ vznikla v ČR v roce
2015 na podporu svobodného sdílení osiva, semenaření a
přírodního zahradničení. Semínkovny jsou místem, kde zahradníci mohou mezi sebou sdílet osivo ze svých zahrádek. Semínka
jsou nabízena bezplatně v malých dávkách pouze pro osobní
spotřebu, jsou volně k dispozici každému kdo má zájem o
rozšíření sorimentu na své zahrádce či poznání nových rostlin.
Zájemce není nutně zavázán ke vrácení osiva po sklizni, je to svobodná iniciaiva ve všem. Osivo by mělo být výhradně v „Bio“
kvalitě, tedy nemořené a z chemicky neošetřovaných rostlin, ne
F1 kříženci různých druhů. Semínkovna je i pro nadšence pro
přírodu obecně a pro všechny k rozšíření horizontu informací,
poznatků a zkušenosí nejen s pěstováním a hýčkáním rostlin.
Pokud máte jakákoliv semínka navíc - kvěiny, zelenina apod.
nebo vás zajímá pěstování rostlin či cokoliv z přírody, přijďte se
do infocentra podívat!
Ivana Květoňová

INZERCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana.

DOŠLO DO REDAKCE

Stáří 14 - 19 týdnů,
cena 159 -195,- Kč/ ks.
Prodej: 11. října a 8. listopadu 2018
Toužim – u vlak. nádraží – 16.15 hod

Výlet za humna do Mariánských Lázní
V sobotu 15. září jsme se opět vydali na již tradiční výlet
za humna, tentokráte do Mariánských Lázní. Autobus zcela
naplněn nás dovezl do Parku Boheminium, kde jsme shlédli moc
pěknou expozici miniatur 75 hradů, zámků a staveb, nechybělo
nádraží, leiště či přehrady. Pěšky přes rozhlednu Hamelika jsme
sešli k Městskému muzeu s velmi zajímavými exponáty, poslechli
si zpěvy a tance folkrorního fesivalu na Kolonádě a též hudbu
Zpívající fontány. Výlet se velmi vydařil a už se těšíme na Krasíkov
6. října! Za padesát korun to stojí za to.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

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

TVOŘENÍČKO

Virtuální univerzita třetího věku
v Toužimi - zimní semestr 2018/19

Tvořeníčko se koná každý čtvrtek od 15
hodin v dílně infocentra Toužim

Zahájení zimního semestru 11.10. 2018!
Poplatek za semestr 1 téma 300,- Kč.
Studia se mohou účastnit posluchači občané České
republiky, kteří splňují věk pro pobírání starobního
důchodu.

Děi vyrábějí různé upomínkové, prakické či ozdobné předměty
z nejrůznějších materiálů a nejrůznějšími technikami, jak
tradičními tak nejmodernějšími. Jednou za měsíc vaří různé
dobroty. Tvořeníčko vede paní Miluška Chlupová z Nečin, která
léta vede také košíkářské kurzy v Toužimi a okolí.
Cena za jedno Tvořeníčko je 20,- Kč nebo lze zaplait za celé pololeí 200,- Kč.
V říjnu nás čeká:
4.10. Betonové odlitky výroba+ osazení netřesky,
11.10. Něco dobrého na zub,
18.10. Podzimní dekorace- květník do okna,
25.10. Malba pomocí voskových barev a fénu.
Povzbuďte své děi v tvořivém rozvíjení dovednosí, nalezení
zábavy a přijďte se s nimi podívat ve čtvrtek v 15 hodin do
našeho infocentra!

Témata a termíny zimního semestru 18/19:

1. České dějiny a jejich souvislosi II.
Volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosi, věnující
se dalším historickým etapám.
11.10. 1. Krize jako počátek nového
25.10. 2. Zlatý věk
8.11.
3. Temno a jeho světla
22.11. 4. Osvícenství a jeho síny
6.12.
5. Národní obrození
20.12. 6. Zrození občana

JEŠTĚ MÁME VOLNÁ MÍSTA PRO TENTO
ŠKOLNÍ ROK!!!

2. Život s energií
11.10. 1. ÚVOD
1.1 Osobnosi historie fyziky
1.2 Všeobecný úvod
1.3 Skleníkový efekt a globální oteplování
1.4 Současný stav a předpokládaný vývoj energeiky
25.10. 2. ENERGIE FOSILNÍCH PALIV
8.11.
3. ENERGIE VODY, VĚTRU, BIOMASY
22.11. 4. ENERGIE SOLÁRNÍ
6.12.
5. ENERGIE JADERNÁ
20.12 6. HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ, PERSPEKTIVY ENERGETIKY
Pokud zájemce o studium nesplňuje určený seniorský věk,
může využít jinou formu Virtuální Univerzitu volného času – viz
www.e-volnycas.cz.
Virtuální univerzita třeího věku je stále otevřena novým
studentům i příznivcům. Můžete se přijít podívat zdarma
na kteroukoliv přednášku která vás zaujme.
Přijďte na přednášku a sami uvidíte, zda vás tato volnočasová
akivita osloví.

NÁBOR CHLAPCŮ A DÍVEK

SPORT

-

BASKETBAL

Hledáme sportovně založené děi od 6 let,
nepotřebuješ žádné zkušenosi,
jen chuť sportovat.
Basketbal je výborná hra, tak ji přijďte vyzkoušet.

Trénink: pondělí od 17 - 18 hod ve sportovní hale v Toužimi
Náplň tréninků: pohybové a míčové hry, atleická průprava, basketbalová cvičení

TĚŠÍME SE NA TEBE!
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DOBRÁ VODA - ČESKÝ ZÁPAD
Systematická podpora dětí přináší
první úspěchy

Komunitní aktivity lákají nadšence do
Dobré Vody

Již druhým rokem probíhá na Nové Farmě a Dobré Vodě projekt
Cesta k rovnocennému vzdělávání ﬁnancovaným Nadací Albatros.

Komunitní práce je silně propojena s činnosí Českého
západu,o.p.s.. Již 15 let díky projektu Rady Vlády ČR Na vlastní
nohy usilovně pomáháme lidem ze sociálně vyloučených lokalit
Toužimska a Tepelska vést důstojnější život.
Od roku 2003 se mnohé změnilo. Lidé z osad Dobrá Voda a Nová
Farma postupně přebírají zodpovědnost za realizaci akivit a jejich
plánování a přípravu. V roce 2018 jsme úspěšně navázali na akivity
z předchozích let, jako je například oslava svátků a výročí, tvořivé
dílny, taneční kroužek a veřejné brigády. Mezi nejoblíbenější
akivity ovšem patří keramická dílna a komunitní zahrada.

Hlavním cílem projektu je reagovat na potřeby děí žijících
v těžkých životních podmínkách v sociálně vyloučených obcích
na Toužimsku, Tepelsku, Mariánskolázeňsku a Karlovarsku.
Prioritou pro nás není nabízení akivit ve vyloučených lokalitách,
ale zapojení děí mezi kolekiv děí z majoritní společnosi a jejich
systemaická podpora ve školní přípravě a ve zvládnuí učiva.
Mezi akivity projektu patří například školička na NF, předškolní
podpora děí, podpora začlenění na základní školu během
prvních ročníků studia, Mama Klub a podpora úspěšného
dokončení 2. stupně ZŠ.
Bc. Ludmila Madejová, DiS., která projekt již druhým rokem vede,
je opimisická a poukazuje na pokroky děí, které jsou v projektu: „V dětech se nám podařilo vzbudit zájem o studium.
Osvojily si domácí školní přípravu. U více než poloviny děí
se zlepšilo čtení a výslovnost. Největší úspěch doposud je, že se
nám podařilo všechny nám svěřené děi udržet v běžné základní
škole. Bohužel u spousty děí se projevuje nevhodné chování
ve škole, ony si tento druh chování přinášejí z domova a považují
ho za standart. Přesto se snažíme na rodiče působit tak, aby
docházelo k osvojování norem správného chování a ím
i přenášení těchto norem na děi.”
Abychom děi namoivovali pro další studium, pozvali jsme
v červnu 2018 v Mudr. Romana Dubnického, vedoucího oddělení
Chirurgie z Nemocnice v ML, do komunitního centra v Dobré
Vodě. Dětem a mládeži připravil poutavou přednášku o své
vlastní cestě za studiem a vysněnými cíli. Všechny děi napjatě
poslouchaly a poté doktora zahrnuly zajímavými otázkami.
Je evidentní, že podobné moivační přednášky děi zajímají
a moivují je k dalšímu studiu.
„Občas nastanou složité situace, ale nevzdáváme se a snažíme
se rychle přizpůsobit nově nastalé situaci. U děí, které jsou takto
podporovány, jsou vidět pokroky a je očividné, jak postupně
nabývají nových rozhledů,” zdůrazňuje Bc. Ludmila Madejová,
DiS. Zároveň poukazuje na to, že velkým přínosem se pro nás stal
také fakt, že děi můžeme sledovat a podporovat po celou dobu
jejich studia.

Keramická dílna probíhá pravidelně každou sobotu v Dobré Vodě
a scházejí se na ní ženy nejen z této lokality, ale i okolních vesnic.
Anna Dunčeková, která dílnu vede, tuto skutečnost potvrzuje :
„Mám velkou radost, že ženy kroužek zajímá. Ze začátku na něj
docházely pouze ženy z Dobré Vody, ale nyní k nám dojíždí i z okolních vesnic, jako jsou Ovesné Kladruby, Brť, Poseč a další. Počet
účastníků se pohybuje mezi 8 až 12. Ženy si při akivitě vyrábí
předměty potřebné do domácnosi (jako jsou například misky,
hrnky a talíře), zároveň pro ně takto strávený čas představuje
příjemné odreagování od běžných starosí.“
Keramická dílna není jedinou činnosí, která v Dobré Vodě doslova
vzkvétá. Již několik let se celá dobrovodská komunita pilně stará
o komunitní zahradu, která vyrostla vedle centra organizace.

Projekt Cesta k rovnocennému vzdělávání je podpořen Nadací
Albatros v celkové výši 768.204 Kč a realizuje se od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018.
Vypracovala Marta Bíba
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„Začínali jsme s drobnými rostlinami, jako jsou bylinky a postupně
zahradu přetvořili v prostor, kde rostou okurky, rajčata, dýně,
angrešt, rybíz a ovocné stromky. Ženy si velmi oblíbily pěstování
bylin, z nichž připravují čaje nebo je používají k vaření,“ dodává
Klára Berkyová, která pomáhá komunitní akivity již několik let
vést. O zahradu se pravidelně stará 4 až 6 dospělých, nárazově
se přidávají i děi, například při zalévání.
Projekt Na vlastní nohy se mohl v roce 2018 uskutečnit především
díky ﬁnanční dotaci v celkové výši 252 000,-Kč v rámci programu
Úřadu vlády ČR s názvem Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce.
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