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ÚVODNÍK

FOTOREPORTÁŽ Z AKCÍ

Vážení čtenáři, 
poslední předletní 
Cestování v bačkorách 
do Izraele bylo velmi 
zajímavé a inspiraivní.
Však se na podzim zase
vydáme na cesty po světě
v bačkorách...
Ale teď je čas dát bačkory
do skříně a užívat slunce
k výletům, poznání 
a odpočinku. 
Celý  červen nás 
v infocentru bude ještě
obdarovávat krásou
našeho kraje prodejní
výstava karlovarského 
fotografa přírody
Lubomíra Šiky. 
Poslední červnové nás
čekají významné dny
oslav 550. výročí města
Toužim. 
Bohatý program je
připraven,  pro každého
něco, srdečně zveme!   

- red-

1

Výlet za humna - tentokrát do Chebu byl velmi náročný 

a účastníci velmi stateční...

Stavění májky

Ani letošní rok se neobešel bez tradičního stavění májky. V úterý
30. dubna se na náměsí Jiřího z Poděbrad opět vztyčila barevná
máj, díky našim toužimským hasičům.
Tak jako každý rok, i letos hasičům zahrál Dechový orchestr ZUŠ
Toužim a zatančily mažoretky. Akce se zúčastnily asi dvě stovky
lidí. Lenka Hudečková



KULTURNÍ PROGRAM - ČERVEN 2019 MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Novinky červen 2019

Pro ženy
Berg Ellen Udělám i ze života peklo
Hanišová Viktorie Houbařka
Jakoubková Alena Manžel do domu…hůl do ruky
Haran Elizabeth Údolí naděje
Keleová-Vasilková Táňa Máma
Körnerová Hana Marie Hlas kukačky
Laurens Stephanie Srdce korzára
Mornštajnová Alena Tiché roky
Šindelářová Renata Jen jeden svět
Šindelářová Adriana Kráska přichází
Veletzos Roxanne Holčička, kterou tam nechali
Walls Jeannete Skleněný zámek

Napínavé romány, detekivky, thrillery …
Clark Mary Higgins Přede mnou se neschováš
Cussler Clive Piraňa
Fields Helen Dokonalá kořist
Hutchison Dot Májové růže
Klevisová Michaela Dům na samotě
Marsons Angela Pohřbená pravda
Ryan Chris Vítězství odvážných
Silva Daniel Ta druhá žena
Smith Wilbur Na leopardí skále
Vaněček Michal Mlýn

Pro děi a mládež
Garcia Karina Vyrob si sliz
Neubauerová Zuzana Vipy pro děi 3
Peyo Šmoula na plovárně 

Kosmošmoula (komiks)
Šmoula reportér (komiks)

Strouhal Josef Hádej, hádej, hadači

Historie, autobiografie, zajímavosi ….
Kolář Pavel Labyrint pohybu
Kopta Václav Prodloužená jízda
Vaňková Ludmila Zrození království
Vondruška Vlasimil Epištoly o elitách a lidu
Vondruška Vlasimil Tajemství abatyše z Assisi

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové                       
Lenka Hudečková
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Jak vidím přírodu já
Prodejní výstava fotografií karlovarského fotografa Lubomíra
Šiky Infocentrum 

So     1.6.         8.30

Výlet za humna: Stříbro
Třeí letošní výlet za humna. Nám. Jiřího z Poděbrad  

Út 4.6. 14.00 Mažoretky Infocentrum – Malý sál

Čt 6.6. 15.00 Tvořeníčko 
Obal na květník z pedigu. Infocentrum – Malý sál

Út 11.6. 14.00 Mažoretky Infocentrum – Malý sál

Čt 13.6. 15.00 Tvořeníčko 
Dekor svíčky. Infocentrum – Malý sál           

Út 18.6. 14.00 Mažoretky Infocentrum – Malý sál  

Čt 20.6. 15.00 Tvořeníčko 
Malba na texil- kuchyňská chňapka. Infocentrum – Malý sál

Út 25.6. 14.00 Mažoretky Infocentrum – Malý sál 

Čt 27.6. 15.00 Tvořeníčko 
Něco dobrého na zub. Infocentrum – Malý sál 

28. - 30.6.
Oslavy 550 let 

od založení města Toužim 

náměsí J. z Poděbrad • nádvoří zámku •
kostel • hřiště

Podrobný program je uveden uvnitř listu!!!

Prodej   slepiček
Červený Hrádek  prodává slepičky  našeho

chovu  typu Tetra hnědá,  Dominant 
ve všech barvách  

a  slepičky Green Shell-typu Araukana . 
Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ ks.  

Prodej:  20. června  2019 
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 

INZERCE



Z jednání Rady města Toužim

1) Rada schválila poskytnuí dotací z rozpočtu města Toužim 
na činnost sportovních oddílů, zájmových sdružení a na činnost 
v oblasi sociálních služeb v roce 2019 včetně uzavření
veřejnoprávních smluv na poskytnuí dotací takto:
• SK Toužim – oddíl stolního tenisu – posílení pozice oddílu 
v práci s mládeží na úrovni kraje, účast na regionálních a repub-
likových turnajích – doprava, materiál, vybavení –20.000,- Kč
• TJ Sokol Toužim – zabezpečení financování sportovní 
a tréninkové činnosi všech oddílů TJ Sokol Toužim – náklady na
cestovné družstev na soutěže, odměny rozhodčích, nákup
tréninkového, sportovního materiálu a na náklady spojené 
s organizací turisických akcí Toužimskej puchejř, Novoroční výstup
na Třebouňský vrch, nákup upomínkových předmětů – 45.000,- Kč
• Jezdecký klub Toužim – činnost jezdeckého klubu – startovné
na závody a poplatky jezdecké federaci, náklady na dopravu –
15.000,- Kč
• Tenis Club Toužim – činnost tenisového klubu, materiální pod-
pora mládeže – materiál a vybavení k této činnosi – 8.000,- Kč
• Svaz posižených civilizačními chorobami – činnost organizace
SPCCH – náklady na dopravu do divadel, na hrady, zámky a kon-
certy, vstupné na kulturní akce a do krytých bazénů, náklady 
na ozdravné pobyty a rehabilitační služby – 20.000,- Kč
• Přátelé toužimské mládežnické dechovky – zajištění
soustředění dechového orchestru, zajištění moderování, zpěvu,
ozvučení a dopravy, občerstvení při vystoupení, nákup triček 
s logem dechového orchestru – 30.000,- Kč
• MTB Club Nežichov – podpora činnosi klubu v amatérských
závodech horských a silničních kol – náklady na dopravu a star-
tovné, zajištění materiálového vybavení – 5.000,-Kč
• SDH Toužim – pořádání 26. ročníku Halové soutěže mladých
hasičů – poháry, ceny, medaile pro vítěze – 4.000,- Kč
• SDH Toužim – pořádání 10. ročníku noční soutěže o Erb města
Toužim – poháry, věcné ceny, medaile pro vítěze – 4.000,- Kč
• SDH Toužim – pokryí nákladů na zajištění činnosi SDH Toužim
– věcné vybavení pro vytváření zázemí při pořádání kulturních 
a společenských akcí, tj. pořízení stanu – 21.000,- Kč
• Živý zámek Toužim – pořádání kulturních a vzdělávacích akcí
pro občany města Toužim a širokého okolí, podpora turismu v obci
– náklady na ozvučení, honoráře za vystoupení, náklady za půjčení
techniky, náklady na dopravu – 49.000,- Kč
• Hospic svatého Lazara Plzeň – péče v hospici zahrnuje
především zmírnění bolesi, zachování mobility pacienta, pomáhá
lidem na konci života k bezbolestnému a důstojnému odchodu –
požadavek na zdravotnický materiál a léky – 10.000,- Kč
• Centrum pro zdravotně posižené Karlovarského kraje, o.p.s.
– zajištění služeb osobní asistence a odborného sociálního 
poradenství – provozní náklady, mzdové náklady v rámci služeb
osobní asistence, náklady na dopravu, pronájmy, kancelářské
potřeby – 20.000,- Kč
• Raná péče KuK, z.ú., Plzeň – zajištění kvalitní poskytování
služeb rané péče rodině s dítětem s kombinovaným posižením,
podpora rozvoje dítěte a simulace vhodnými prostředky meto-
dami a pomůckami – provozní náklady, náklady na dopravu, 
materiální vybavení, kancelářské potřeby – 5.000,- Kč
• Farní charita, Karlovy Vary – zajištění provozu Domova pro
matky s dětmi v ísni – náklady na úhradu nákladů za energie –
8.000,- Kč

2) Rada schválila vypracování studie na záměr města k využií 
objektu domova mládeže v Toužimi v souladu se schváleným 
usnesením Zastupitelstva města Toužim. (Zastupitelstvo schválilo
jako záměr města Toužim využít objekt domova mládeže na vybu-
dování stacionáře, domova důchodců s pečovatelskou službou
včetně kuchyně, prádelny, sálu na pořádání kulturních akcí,
prostorů ke komerčnímu využií, na bydlení a na zřízení zdravot-
nického zařízení – polikliniky.) 
3) Rada schválila zadat zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Třebouň, firmě HG elektro,
spol. s. r.o., Dragonská 130, 339 01 Klatovy IV, IČO: 0537 7536, 
za částku 103.000,- Kč bez DPH.
4) Rada schválila zadat zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci elektroinstalace v ZŠ Toužim firmě Miroslava
Klimešová, Projektování el. zařízení, Úvalská 604/2, 360 09 Karlovy
Vary, IČO: 7227 0179, za částku 292.000,- Kč (není plátce DPH).

Ze zasedání Zastupitelstva města
Toužim

1) Zastupitelstvo schválilo uzavřít veřejnoprávní smlouvu 
č. 1/2019, mezi městem Toužim a Hasičským záchranným sborem
Karlovarského kraje, Závodní 205, Karlovy Vary, na poskytnuí
dotace z rozpočtu města Toužim v roce 2019, ve výši 250.000,- Kč,
na 2. etapu zateplení budovy Stanice Toužim (sídlo Zdravotnické
záchranné služby Karlovarského kraje).
2) Zastupitelstvo schválilo poskytnuí dotace v roce 2019 ve výši
120.000,- Kč, pro SK Toužim – oddíl kopané, Školní 492, Toužim na
pořízení míčů, dresů, slalomových tyčí, brankářských rukavic a na
financování dopravy.

V Toužimi 17. 5. 2019
Za MěÚ Toužim Pavel Charvát, tajemník MÚ

MĚSTO TOUŽIM

Andělský večer pro Nelinku
V sobotu 11. 5. 2019 se konal v naší Sokolovně Andělský večer
pro Nelinku. Vystoupil soubor Andílci, skupina Triget, herec 
a komik Milan Pitkin, imitátor  a moderátor Petr Marinák 
a Drumband z Ostrova nad Ohří.
Všichni bez nároku na honorář!
Koupili jsme si upomínkové předměty, výborné zákusky 
a tombolu, všechny vydělané peníze patřily rodině nemocné
Nelinky Jankuliakové.

Celý večer byl vydařený a moc se nám líbil. 
Děkujeme Lence Košlerové a dalším lidem, kterým není lhostejný
osud našich spoluobčanů za organizaci celé akce.
Přejeme Nelince hodně zdravíčka a její rodině mnoho sil. 

Zapsala Dagmar Procházková, čtenářka IL.

DOŠLO DO REDAKCE
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Dopravní soutěž

6. května 2019 zúročili  žáci veškerou  snahu a přípravu na Okres-
ním kole dopravní soutěže, která se konala v Karlových Varech
ve Světě záchranářů. V průběhu téměř tříměsíční  přípravy 
z oblasi dopravních značek, křižovatek , ale i prakických doved-
nosí ze zdravovědy, si žáci opět vyzkoušeli svoje znalosi 
a dovednosi , které tak pocivě pilovali.
Cílem dopravní soutěže je podněcovat a zvyšovat zájem žáků 
o dopravní výchovu, ověřovat si svoje znalosi a dovednosi žáků
– cyklistů, v uplatňování pravidel provozu na pozemních komu-
nikacích, v technice jízdy a v první pomoci, přispívat ke
správnému a bezpečnému chování žáků v provozu na pozemních
komunikacích  a současně tak snižovat příčiny a následky 
dopravních nehod děí.
Naše průprava  na soutěž se nám velmi vyplaila, neboť soutěžící
žáci za druhou kategorii se opět neztraili a vybojovali krásné
druhé místo, které je opravňuje k dalšímu postupu do krajského
kola, které se uskuteční 31. května 2019 v Karlových Varech. 
Jejich výkony pochvalně ocenili i karlovarší dopravní policisté 
a strážníci, kteří dělali rozhodčí  u jednotlivých disciplín.
Nemůžeme ale zapomenout ani na naše benjamínky, žáky, kteří
soutěžili  za mladší kategorii, tak i jim patří pochvala za přípravu
na soutěž. 
Jmenovaným žákům – V. Rešl  7.A, J. Struhár 7.A, M. Straková
7.B, E. Vlková 6.B, E. Farrant 5.C,  P. Kravčíková 5.C, F. Prchal 5.A,
Z. Černý 5.A děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupu-
jícím žákům přejeme hodně úspěchů v krajském kole.  

J. Váňová, Mgr. H. Dornicová                                                                        

Návštěva městské knihovny

Jak funguje výpůjční řád městské knihovny, proč jsou knihy barevně
označovány, proč je v každém oddělení jiný druh literatury?
Na tyto otázky získali žáci 3. B odpovědi od paní knihovnice 
L. Jankuliákové, která si pro žáky připravila zážitkovou hodinu 
v městské knihovně. Paní knihovnice seznámila děi s řádem 
knihovny a co udělat pro to, abychom si mohli zde vypůjčovat
knihy. V průběhu povídání si žáci mohli prohlédnout všechna
oddělení a hlavně sáhnout po knihách, které je zaujaly nejvíce. 
Chlapci sáhli po nádherných barevných encyklopediích, někteří
si se zájmem prohlíželi knihy o hasičích, přírodě a děvčata 
zajímala hlavně oddělení s pohádkami a příběhy malých slečen.
V závěru si pro všechny žáky paní knihovnice připravila zábavné
kvízy, hádanky, přesmyčky   a rébusy, ve kterých měli žáci za úkol
najít filmové pohádkové postavy a známé postavičky 
z večerníčků.
Zde děi prokázaly velmi dobré znalosi a daly nám tak najevo,
že jim české pohádkové postavy nejsou cizí a všechny rébusy tak
hravě vyřešily.
Děkujeme paní L. Jankuliákové za ochotu, vstřícnost a čas, který
jsme si všichni společně v knihovně příjemně užili.

J. Váňová, Mgr. H. Dornicová – žáci 3.B

Klášterní architektura
Klášter premonstrátů Teplá leží v malebné krajině západních
Čech, jen necelých 20 kilometrů na východ od Mariánských
Lázní. Barokní klášterní budova dnes slouží jako zázemí pro
kulturně vzdělávací centrum Hroznatova akademie, která pořádá
prohlídky, výstavy,výukové programy pro školy, tvořivé dílny,
kroužky a jiné kulturní a společenské akce.
V závěru měsíce dubna 2019 se žáci 7. ročníků zúčastnili
výukového programu Klášterní architektura. V úvodní čási  jsme
se všichni vydali na venkovní prohlídku kláštera, kde nám naše
průvodkyně Kamila ukázala původní místo kaple se zbytkem
románského slohu a na kostelní čási jsme hledali goické prvky.
Ve svém výkladu se zmínila o architektonickém a technickém
počinu stavitele Kryštofa Dientzenhofera, který se na stavbě
kláštera podílel.
V závěrečné fázi jsme pracovali ve skupinách, kde měli žáci 
za úkol vytvořit zázemí města, statku popř. nějakého ostrova, kde
je vytvořena infrastruktura pro život dané komunity.
Každá skupina tento úkol pojala netradičně, žáci se museli  dom-
luvit na společné vizi , o čem bude jejich práce vypovídat. 
Ve finální čási každá skupina představila svojí práci s výkladem
a popisem jednotlivých budov. Některé skupinky žáků sklidily 
od naší lektorky Kamily pochvalná slova uznání za jejich  výsledek
a použité výtvarné techniky.
Díky podpoře Karlovarského kraje, který poskytl finanční úhradu
na dopravu a část lektorného, se akivity zúčastnili téměř všichni
žáci 7. ročníků. Poděkování si zaslouží i naše průvodkyně 
a lektorky, které se nám po celou dobu akivně věnovaly.

J. Váňová, Mgr. J.Princlová, žáci 7.A., 7.B

Becherovka – 13. pramen
17. dubna 2019 se žáci osmých ročníků společně se svými
třídními zúčastnili exkurze do  Muzea J. Bechera v Karlových
Varech. V muzeu se nás ujala paní průvodkyně, která nám  
v úvodní čási pusila dokumentární film o vzniku a vývoji firmy
Becherovka. V další čási exkurze jsme si prohlédli v podzemní
čási místnosi, které se zabývají historií a výrobou likéru.
V průběhu výkladu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých infor-
mací o rodině Becherů, ale tajemství výroby likéru jsme bohužel
nezjisili. Exkurze byla zajímavá a všem se líbila. Naší akivitu
jsme zakončili procházkou po karlovarské kolonádě.

M. Červená, N. Fritschová – žákyně 8.A

Hotelová škola

15. května 2019 se žáci 8. ročníků zúčastnili slavnostního ban-
ketu na SHŠ v Mariánských Lázních. Všichni jsme měli slavnostní
oblečení a i naše chování bylo velmi společenské.
Po příjezdu do školy se nás ujala paní mistrová odborného
výcviku, která nás seznámila  s možnostmi zdejšího studia 
maturitních a učebních oborů. Potom jsme se všichni společně
přesunuli do salonku, kde na nás čekalo slavnostní pohoštění 
s krásně upravenou slavnostní tabulí.
V průběhu stolování jsme viděli prakické ukázky míchání nealko-
holických koktejlů, flambování palačinek a někteří z nás si flam-
bování i prakicky vyzkoušeli.
Dozvěděli jsme se zde mnoho zajímavých a užitečných informací,
které nám určitě také pomohou při našem výběru dalšího 
studia.
Moc se nám zde líbilo a už teď někteří z nás uvažují o tom, že by
se mohli věnovat studiu na zdejší škole. Ale máme před sebou
ještě jeden rok školní docházky a čas ukáže, kam povedou naše

M. Červená, N. Fritschová – žákyně 8.A

ZŠ TOUŽIM
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MĚSTO TOUŽIM

Stavební činnost města Toužim

Předkládám Vám informace k zahájeným stavebním akcím města
Toužim.

V květnu byla zahájena rekonstrukce Tepelské ulice, kde došlo 
k odfrézování asfaltového povrchu v celé ulici. V horní čási ulice
realizovaly místní Vodárny rekonstrukci vodovodního potrubí,
uzávěrů a několika přípojek. Došlo také ke změně harmono-
gramu prací, kdy byla zahájena rekonstrukce III. úseku u okálů
namísto I. úseku v horní čási ulice.

Další zahájenou akcí je smíšená cyklostezka a chodník od PENNY
ke hřbitovu, kde probíhají zemní práce. U této liniové stavby,
která vede přes železniční trať podél silnice II. třídy ve správě
KSUS, pod silnicí I. třídy ve správě ŘSD, přes pozemky
soukromých zemědělců, Karlovarského kraje a Státního
pozemkového úřadu, bylo velmi složité a časově náročné její 
povolení. Prvotní studie na tuto akci od Ing. Marina Kohouta 
je z května 2013.

Poslední akcí, kterou bych zde zmínil, je oprava opěrné kamenné
zdi v ulici Pod Brankou. V úseku cca 25 m byla zeď kompletně
rozebrána. Zeď se v tomto úseku nakláněla a hrozilo její zřícení.
Na základě vypracovaného staického posouzení měla největší
podíl na náklonu zdi zvodnělá zemina na rubu zdi. Na nových
základech nyní probíhá výstavba nové zdi ve dvojnásobné šířce
oproi původní včetně drenáží.

Jiří Kokeš
stavební technik města Toužim

Naučná stezka Kladská  

Jedna z nejstarších naučných stezek u nás se nachází nedaleko
Mariánských Lázní. Stezka, jejíž délka je 2 km, vede kolem Klad-
ského rybníka a po okraji přírodní rezervace Kladské rašeliny,
čási Tajga. Naučná stezka má 8 informačních tabulí, z nichž
jedna je interakivní, kde si můžete poslechnout zvuky zvířat ži-
jících ve zdejším prostředí. V rámci EVVO a OV jsme společně se
žáky 3. a 6. ročníků navšívili zdejší stezku 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. Na poslední informační tabuli je uveden
citát, který mluví za vše :
Utrhl jsem kvěinu – zvadla. Chyil jsem motýla – zahynul.
Došel jsem k poznání, že je třeba lásku k přírodě vyjádřit jinak.

Vzhledem k tomu, že nám dopravu zafinancovalo toužimské In-
focentrum, mohli se exkurze zúčastnit téměř všichni žáci.
Děkujeme za finanční podporu a spolupráci.

J. Váňová, Mgr. Š. Zemanová, 
Mgr. H. Dornicová – žáci 3.B., 6.A.,6.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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