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POZVÁnKA nA LETnÍ AKCE V TOUŽIMI

Uvnitř listu najdete program letošního 
TOUŽIMSKÉHO KOLOTOČE! 
Osm akcí, každý čtvrtek na hřiši u sokolovny. 
Jste srdečně zváni!!!

Letošního 9. ročníku Setkání u pramene Střely se zúčastnilo 
úctyhodných 130 turistů. Dorazili na kolech, pěšky i vozidly.
Návštěvníci setkání si mohli projít poznávací okruh, který opět
připravili členové Sdružení přátel zoologické a botanické zahrady
města Plzně - IRIS. 
O naše bříška se postarali z restaurace Sokolovna Toužim 
a hudební kulisu vytvořila sešlost To je vám ale nadělení. Po této
povedené akci Vás srdečně zveme na další a tou je Toužimskej
puchejř  5. září. Za odbor KČT TJ Sokol Toužim - Bob 

Stavební akce v Toužimi
Nejvíce zatěžující akcí pro občany města je nyní pokládka opické
sítě, kterou provádí společnost T-Mobile, kdy je rozkopaná část
města, čímž je zhoršen pohyb po chodnících. V některých
úsecích probíhá v souběhu s trasou T-Mobile i pokládka nových
rozvodů veřejného osvětlení včetně nových lamp, kterou hradí
město Toužim. J. Kokeš
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SETKÁnÍ U PRAMEnE STŘELY



ZŠ a MŠ TOUŽIM MĚSTSKÁ KnIHOVnA

InFOCEnTRUM TOUŽIM

InZERCE MĚSTO TOUŽIM

novinky na léto 2020

pro dospělé:
Balíček Fitzek Sebasian
Terapie Fitzek Sebasian
Čarodejnice Läckberg Camilla
Ženy bez slitování Läckberg Camilla
Čmelák Pawlowská Halina
Takhle jsem si to teda .. Pawlowská Halina
Foukneš do pěny Třešíková Radka
Jak jsem se zbláznila Devátá Ivanka
Král králů Smith Wilbur
Trhlina Karika, Josef
Vzdělaná Westover Tara
Život plný iluzí Gillerová Katarína

Naučné:
Jakoubek z Vřesovic Boukal Jan
Kdo chytá v síi Pecháčková Marika
Plzeňská čára Frančík Josef
Svoboda nebyla zadarmo Foud David
Zápisník alkoholičky Duková Michaela

pro děi:
Eda se nedá Braunová Petra
Zahrada zapomnění Zadinová Radka
Rozcuchané štěsí Zadinová Radka
Zmizení S. Lindertové Šardická Kateřina
Poraněný sokol Belšán Michal
Tlapková patrola
Máša a medvěd

-red-

Konec školního roku

Pátek 26. června – všichni jsme se dočkali. Protože letos vinou
koronaviru neproběhlo jeho druhé pololeí tak, jak jsme byli zvyklí
a někdy dalo pořádně zabrat jak žákům, tak i učitelům a z velké
čási i rodičům, přivítali jsme jeho konec s velkým vydechnuím. 
Učitelům skončilo nekonečné přemýšlení nad ím, jak žákům
předat informace, aby je pochopili, aby jim porozuměli a dokázali
je využít, žákům studování poznámek k učivu a vyplňování pra-
covních listů a rodičům to nejtěžší – všechno to pořádně ohlídat
a donuit své děi, aby si alespoň na chvíli sedly a učivu se
věnovaly. 
Nicméně jsme to všichni zvládli s většími i menšími úspěchy 
a nezbývá než poděkovat všem za spolupráci, ochotu a trpělivost 
a popřát krásné prázdninové dny plné slunce, tepla, pohody a ra-
dosi.

Učitelé ZŠ a MŠ Toužim
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PRODEJ CHOVnÉ DRŮBEŽE

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

• 14h Toužim /náměsí J.z Poděbrad/

Prodej 27.8.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté
stáří: 12-18týd. cena: 140-200,-Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/

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

12-18týd. 140-200,-Kč
Chovní kohoutci

12-18týd. 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

Z jednání Rady města Toužim

Rada schválila dne  01.06.2020

- zadat instalaci okapového systému do atria Janova hradu 
v Toužimi, firmě BOLID M, s. r. o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha
1, IČO: 2634 7741, za částku 81.094,- Kč včetně DPH.

- zadat provádění technického dozoru investora na akci: „Rekon-
strukce elektroinstalace v ZŠ Toužim – pavilon B“, firmě FRU -
consult, s. r. o., Chebská 355/49, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 2805
3729, za částku 66.913,- Kč včetně DPH.

Rada schválila dne  15.06.2020

- poskytnuí finančního daru ve výši 2.000,- Kč, spolku DROSERA,
z. s., Bublava č. p. 791, 358 01 Bublava, na provoz Záchranné
stanice pro handicapované živočichy na Bublavě.

- zadat zateplení soklu pavilonu „A“ Základní školy Toužim, firmě
Ing. Milan Kadera, Karlovarská 28, 364 01 Toužim, IČO: 1136
5218, za částku 799.680,- Kč včetně DPH.

Za MěÚ Toužim      
Ing. Pavel Charvát, tajemník

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí: zavřeno
úterý - sobota: 9.00 - 18.00 hodin
neděle: 9.00 – 12.00 hodin

Infocentrum Toužim, Náměsí Jiřího z Poděbrad 35, 
364 01 Toužim
www.infotouzim.cz    •    www.cestazmesta.cz

e-mail: infotouzim@seznam.cz    •    tel.: 353 226 431



Stavební činnost města

V květnu byl dokončen poslední úsek opravy hradeb ve Vodní
ulici. Je tak opravena celá jižní část městského opevnění. 
V současné době ještě probíhá oprava hradeb v západní čási
směrem k zámku, kde hrozilo zřícení hradeb. 

Největší akcí je v tuto chvíli pokládka opické sítě, o které vás in-
formujeme na itulní straně.

Z dalších akcí probíhá rekonstrukce komunikace v osadě Krásný
Hrad, kde dochází k rozšíření komunikace včetně vybudování
nové dešťové kanalizace a rekonstrukce komunikace v osadě
Hrádek u Komárova, kde se zpevňuje stávající průjezdná komu-
nikace osadou. 

V Základní škole byla zahájena kompletní rekonstrukce elektroin-
stalace na I. stupni, kde dochází k rekonstrukci silnoproudých 
i slaboproudých rozvodů s termínem dokončení do 15.8.2020.

Jiří Kokeš
stavební technik města Toužim

MĚSTO TOUŽIM POLICEJnÍ ZPRAVODAJSTVÍ
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Jaká nebezpečí nám hrozí o prázdninách

Léto se pomalu blíží a s ním i dětmi tolik vytoužené letní prázd-
niny. Žádné vstávání do školy, žádné úkoly, jen dva měsíce plné
her, zábavy, dovolených a táborů. O prázdninách však dochází 
k velkému množství úrazů, které je zapříčiněno roztržitosí nejen
děí, ale i mnoha dospělých. Policisté Karlovarského kraje Vás
proto upozorňují před hrozícím nebezpečím, které na Vás může
během letních prázdnin čekat. Nezapomínejte na základní zásady
bezpečného chování a ochranu zdraví a chraňte před úrazy sebe
i své děi. 

Na co si dávat pozor:
Při sportovních akivitách používejte sportovní náčiní určené pro
daný sport. Vždy myslete také na vhodný sportovní oděv, který
by měl obsahovat i reflexní prvky, což se týká zejména sportovců,
kteří se při sportovní akivitě účastní i silničního provozu.  
Reflexní prvky nás však ochrání před úrazy i v běžném životě 
a ne jen při sportu. Cyklisté by měli mít na paměi užií cyklisické
helmy i přesto, že je povinná  jen do 18 let věku cyklisty.  Důležité
je také si před každou jízdou zkontrolovat technický stav jízdního
kola či povinnou výbavu. 
Zvýšené opatrnosi dbejte v letních měsících především při
koupání.  Zvlášť nebezpečné může být koupání v neznámých a
nestřežených vodách, jakými jsou řeky, rybníky či lomy. Tam kde
vodní hladinu neznáte, vyhněte se skokům do vody, může Vám
hrozit nebezpečí vážného úrazu.  Do vody neskákejte ani ihned
po příchodu k vodě, chvilku setrvejte na břehu, skokem do stu-
dené vody Vám hrozí kolaps organismu. Rodiče buďte při
koupání s dětmi vždy ve střehu, koupejte se jen v mělkých
vodách, které znáte a nenechávejte své děi ani chvilku bez do-
zoru a to ani na koupališích.
Jestliže děi zůstávají samotné doma, poučte je, jak se mají
správně chovat. Naučte je také jak správně volat na ísňovou
linku v případě potřeby.  Děi by měly vědět, že nikomu nesmí
otvírat dveře ani bavit se s cizími lidmi, a to ani doma ani na ulici.
Poučte je, jak se mají chovat bezpečně nejen doma, ale i v parku
či na ulici, neboť nebezpečí úrazu hrozí na každém rohu. 
V případě, že Vaše dítě někam odchází, mělo by Vám nechat
alespoň písemný vzkaz, kam jde a jak dlouho se tam přibližně
zdrží, případně telefonický kontakt na někoho z kamarádů. Klíče
od bytu by měly nosit děi skrytě, odděleně od jiných osobních
věcí. Neměly by dávat na obdiv ani cennosi či finanční hotovost,
kterou mají při sobě.
V případě, že se budete chít účastnit turisiky v těžších terénech,
nechte si poradit od odborníka. Mějte potřebné vybavení 
a nepřeceňujte své síly, na túry tohoto typu se nevydávejte raději
sami.
Jestliže posíláte své dítě na dětský letní tábor, dejte na
doporučení svých známých. Zjistěte si včas, jaké požadavky mají
pořadatelé na Vás a Vaše děi. Přesvědčte se, v jakých pod-
mínkách bude dítě tábor trávit. Řiďte se požadavky pořadatelů,
ať se vyhnete nepříjemnostem.

V případě potřeby volejte na čísla ísňových linek: 158, 150,
155, 156, 112. 

Krásné prožií letních měsíců bez úrazů přejí policisté
Karlovarského kraje.

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



9.7. 18.00 
FERNETIC a hosté 
country na pohodu, hudební podvečer

16.7. 21.30  
Letní kino 
Přes prsty
Komedie, ČR, 2019
Režie: Petr Kolečko 
Hrají: P. Hřebíčková, J. Langmajer, 
D. Nesvačilová, V. Dyk, J. Prachař 
Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let 

Komedie  o  lásce  
pod  volejbalovou  sítí  
a  hlavně  o  tom, že  
člověk  sice  udělá hodně 
chyb,  ale  přesto  vždycky  
přijde  od  života  nová  šance.  

23.7. 21.30 
Letní kino 
Teorie tygra

Tragikomedie, ČR, 2016, 101 min. Režie: Radek Bajgar. 
Hrají:  J. Bartoška,  E. Balzerová, I. Janžurová,  T. Vilhelmová, 
P. Beretová, J. Havelka, J. Kohák. Přístupnost: pro všechny 
Jan už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky 
došly síly a trpělivost. Babička totiž nerespektovala žádné jeho přání, 
v dobré víře, že ona sama lépe než on ví, co je pro něj dobré. 
Janovi začíná být jasné, že je na té samé cestě. 

30.7. 21.30
Letní kino 
Cats
Muzikál, USA, UK, 2019    
Režie: Tom Hooper 
Hrají: J. Hudson, J. Dench, I. Elba, I. McKellen, 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 

Dnes večer dostane jedna jediná 
kočka šanci prožít další život. 

Legendární muzikál Cats 
se dočkal filmového 



každý letní čtvrtekna hřišti u sokolovny

30.7. 21.30
Letní kino 

Muzikál, USA, UK, 2019    

Hrají: J. Hudson, J. Dench, I. Elba, I. McKellen, 
Přístupnost: do 12 let nevhodný 

Dnes večer dostane jedna jediná 
kočka šanci prožít další život. 

Legendární muzikál Cats 
se dočkal filmového 

zpracování.

6.8. 20.00
Tucet 
Divadlo loutek K.Vary 
Vladimir Benderski a Honza Kindl 

Neobvyklý divadelní zážitek spojující vyprávění 
a živou hudbu. Obsah a děj představení 

se odvíjí od 12 povídek, předurčených kartami, 
které vytáhnou diváci.

13.8. 18.00
Lidský stolní 

fotbálek 
přihlaste v sokolovně 

včas svůj 
šestičlenný 

tým do turnaje!!!

20.8. 18.00
O SNĚHURCE

Pouliční divadlo Viktora Braunreitera
Lehce improvizační ztvárnění známé pohádky pro děti a hlavně

dospělé, protože naše Sněhurka je opravdu v celém světě nejkrásnější.

ROMEO A JULIE
To nejšílenější, co jste kdy viděli a zažili. Co všechno může vzniknout

na pozadí slavného příběhu? Tohle prostě musíte vidět.

27.8. 18.00
Letni show 
s Martinem a Jirkou

hry, soutěže, muzika 
a tancování 
pro všechny děti 

Akce se konají za finančního
přispění města Toužim
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2. července 2020, čtvrtek - POUŤ Z TEPLÉ DO SKOKŮ
Tradiční zahájení poutní sezóny třídenní společnou pouí z
Teplé do Skoků po poutní Skokovské stezce. 
Setkání poutníků v Teplé v 11:00 hod.
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TIP na výlet

Valeč
Tradiční prohlídka zámku a parku může být ozvláštněna
návštěvou bývalé kovárny s lapidáriem soch M. B. Brauna.

Bochov 
Hrad Hartenštejn, rozhledna na Karlovarské věži u Bochova.

Bečov 
Nová trasa ferraty v Bečovské botanické zahradě a řada dalších
akivit - rybník, hřiště, lodičky, příměstské tábory a kemp.

Kynžvart
Zámek Kynžvart nabízí kromě klasických okruhů také 
Muzeum a kabinet kuriozit.

Krašov
Největší sluneční hodiny na území ČR máme za humny.

nevřeň
Nově zpřístupněný kaolínový důl a Centrum caolinum v Nevřeni.


