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Letošní oslavy udělení městských práv Toužimi byly spojeny s výz-
namným výročím místního Sboru dobrovolných hasičů, který
slavil 150 let od svého vzniku. Dvoudenní program probíhal 
na náměsí, nádvoří zámku a v Infocentru.

V sobotu 18. června se konal tradiční dostředný pochod 
k pramenu řeky Střely. Této akce Klubu českých turistů se
zúčastnila stovka pěších i cykloturistů. Je třeba poděkovat
členům KČT Toužim za tradičně skvělou organizaci a restauraci
Sokolovna Toužim za připravené občerstvení. 

FOTOREPORTÁŽ Z AKCÍ



ČÁPI VE MĚSTE

Čapí hnízdění

Vypadá to, že se začátkem června v našem hnízdě vyklubalo
jedno čapí miminko. Rodiče pocivě krmili snad každou hodinu.
Poslední týden je na hnízdě vidět již jen jeden čáp, nejspíš samice.
Odlétá, aby mohla čápátko nakrmit.
Čapí hlavička není moc často vidět, nejspíš mají hnízdo hodně
hluboké.

Lenka Hudečková

ŽIVÉ SKOKY

Živé Skoky 2022 – letos popatnácté.
Koncerty, poutě i výtvarné umění.

Právě patnáctým rokem otevírá své brány poutní kostel
Navšívení Panny Marie v areálu bývalé obce Skoky poblíž Žluic
v Karlovarském kraji. Kdysi zde bylo slavné poutní místo, které
obohailo lidový slovník rčením o „panence skákavé“. Pak už jen
zmar po odsunu původních obyvatel a po nástupu komunismu.
Obec byla zrušena a zlikvidována, zůstal stát jen opuštěný chrám.
Novodobým realizátorem oživení objektu je zapsaný spolek 
Pod střechou a řada dobrovolníků.
Každý den v červenci a srpnu je kostel přístupný denně od 9 do
18 hodin. Návštěvníci si mohou kostel prohlédnout i s výkladem
průvodce, a to doslova od sklepa až po půdu. 
Nezůstává ale jen u zpřístupnění vzácné barokní památky. Byl 
obnoven i její duchovní život a jako každý rok i letos zde proběhne
cyklus benefičních koncertů. Vstupné na koncerty je dobrovolné
a slouží přímo k obnově místa. 

Z nejbližšího programu Živých Skoků
2022 vybíráme:

Ve čtvrtek 30. června v poledne se z kláštera v Teplé vydají pout-
níci s milosivým obrazem Panny Marie Pomocnice, do Skoků 
dojdou v sobotu a během poutě projdou celou poutnickou
Skokovskou stezku. 
V sobotu 2. července se ve 20:30 kostel rozezní chvalozpěvy, které
mají svůj původ ve francouzské klášterní komunitě v Taizé. Krom
duchovního zážitku návštěvníky jistě uchváí také působivé
osvětlení kostela. Večer proto nese název Noc světel a v letošním
roce bude mít své jedenácté pokračování.
Hned další den, v neděli 3. července, bude následovat Pouť ke
svátku Navšívení Panny Marie (hlavní pouť ve Skokách), 
s poditulem Českoněmecká pouť porozumění. Mši svatou, která
začne procesím v 10:00, bude celebrovat opat tepelského
kláštera P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem. Po poutní mši přijde
na řadu kolem poledního také posezení s občerstvením, které
zajišťuje restaurace Sokolovna z Toužimi. Očekáváme příjezd
rodáků a jejich rodin, nabízíme i komentovanou  prohlídku kostela
a zaniklé obce. 

Připojujeme také přehled letních 
poutních mší:

24.7. – Svatojakubská pouť, poutní mše svatá ve 14:00
21.8. – Pouť za svobodu a demokracii, poutní mše svatá ve 14:00
18.9. – Pouť k Panně Marii Bolestné, poutní mše svatá ve 14:00

Za podporu akivit ve Skokách děkujeme Karlovarskému kraji,
městu Žluice, městu Bochov, MAS Kraj živých vod a Nadaci Český
hudební fond. Díky jejich podpoře se dlouhodobě daří uhradit
náklady spojené s letním oživením Skoků.

Před cestou do Skoků je možné navšívit stránky www.skoky.eu,
případně facebookový profil
www.facebook.com/mariastock.skoky/. 
Zde najdete všechny novinky a podrobnosi o plánovaných akcích. 

Za spolek Pod střechou Petr Linhart, tel. 776 359 319
linhart@centrum.cz
www.skoky.eu  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Knižní novinky na červenec

Pro ženy
Brown Sandra Lest
Deveraux Jude Jak to mělo být
Harasimová Markéta Volným pádem
Harasimová Markéta Na kočičí svědomí
Hoyt Elizabeth Zloděj sínů
Kleypas Lisa Ďábel v přestrojení
Laurens Stephanie Nevinná léčka
Lednická Karin Živoice
Lindsey Johanna Miláčkovo pokušení
Stainforth Alexander Něžná náruč větru
Stern Paula Kávová dynasie
Šilhová Lucie Hřích mám pořád v záloze
Šindelářová Renata Bolest neutopíš 
Tučková Kateřina Bílá voda

Pro muže, detekivky, thrillery, …
Cameron W. Bruce Psí poslání. Příběh Maxe
Dán Dominik Dopis ze záhrobí
Fields Helen Dokonalá tma
Lagercrantz David Temnota
May Peter Noční brána
Regan Lisa Nečekané přiznání
Weaver Tim Sín ve dveřích

Pro děi a mládež
Lebeda Jan Medovníček, Medulka 

a Medulínek
Pospíšilová Zuzana Vyděšený kalous
Radová Libuše Prasátka jdou do světa
Špaček Ladislav Dědečku, vyprávěj o Praze

Historické, válečné, životopisné …
Borrmann Mechild Dítě z trosek
Borská Ilona Doktorka z domu Trubačůˇ
Špitálníková Nina Mezi dvěma Kimy
Vondruška Vlasimil Ďáblova čísla
Toušlová Iveta, … Toulavá kamera 33
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Z jednání Rady města Toužim

Rada schválila
dne 2. 5. 2022
- zadat restaurování božích muk s křížkem vč. jejího umístění,
které byly nalezeny u křižovatky silnice I/20 a silnice III/19818
(Kosmová – Políkno), firmě Daniel Granát, IČ: 7220 5041, 
za částku 139.600,- Kč bez DPH

dne 16. 5. 2022
- nabídku firmy Ing. Milan Kadera, Karlovarská 28, 364 01 Toužim,
IČ: 1136 5218, na zabezpečení 4 komínů Janova zámku v Toužimi,
za částku 64.570,- Kč bez DPH

dne 30. 5. 2022
- nabídku firmy Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., Stu-
dentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ: 4978 9228, na rekon-
strukci kanalizace ve Vodní ulici v Toužimi, v délce 45 m, v úseku
mezi domy čp. 240 a 315, za částku 297.000,- Kč bez DPH 

dne 13. 6. 2022
- nabídku firmy Ing. David Plíšil, Ph.D., Ořechová 3336, 276 01
Mělník, IČ: 6699 2354, na zpracování žádosi o dotaci a admin-
istraci spojenou s přípravou projektu k podání žádosi o dotaci
na projekt: „Energeické úspory v budově č. p. 330 Toužim“, 
za částku 30.000,- Kč bez DPH a 3% z celkových uznatelných
nákladů, min. 59.000,- Kč bez DPH, a to pouze v případě získání
dotace

Z jednání Zastupitelstva města Toužim
9. 6. 2022

- zastupitelstvo schválilo poskytnuí individuální dotace na
neinvesiční výdaje související s provozem prodejny COOP v obci
Kosmová, konkrétně - na mzdové výdaje zaměstnance, výdaje
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, energie (elektřina,
plyn, voda, jiné), telekomunikační služby, internetové připojení
a na výdaje spojené s obsluhou bezhotovostních plateb a to ve
výši 50.000,- Kč pro rok 2022, spotřebnímu družstvu COOP – Jed-
nota Toužim, náměsí Jiřího z Poděbrad 106, 364 01 Toužim, 
IČ: 0003 1950, za těchto podmínek:
- prodejna bude otevřena min. 5 dnů v týdnu, včetně soboty 
v rozsahu min. 30 hodin
- prodejna bude zprovozněna nejpozději 1. 8. 2022
- prodejna bude provozována do 31. 12. 2022
- smlouva bude uzavřena do 30. 6. 2022

Za MěÚ Toužim      
Ing. Pavel Charvát, tajemník

Bezpečné prázdniny zejména u vody
Užijte si příjemné chvíle u vody bez starosí.

Není to tak dávno, co dětem začaly prázdniny a dospělým období
dovolených. Počasí přeje zejména letním radovánkám a jednou
z nich je pobyt u vody. Ten může být zpříjemněním horkých
slunečných dní, ale také noční můrou, pokud opomeneme 
základní pravidla bezpečného pobytu u vody.
Ať už se jedná o pobyt u přírodních vodních ploch, u bazénů 
na koupališích či u bazénů v domácím prostředí, základní
pravidla jsou pro všechny případy stejná či obdobná:
Nechoďte se koupat sami, i dospělí mohou náhle zkolabovat 
či tonout.
Nepodceňujte nebezpečí vody.
Nechoďte do vody, pokud jste rozpálení nebo unavení.
Plavte nejdříve hodinu po jídle.
Mějte u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.
Nenechávejte děi bez dozoru i v případě, že je u bazénu plavčík.
Naučte se první pomoc při tonuí.

Se zaměřením na konkrétní případy si pak můžeme připomenout
několik konkrétních zásad bezpečného pobytu u přírodních 
vodních ploch:
Neplavte a neskákejte do vody v neznámých místech.
Neplavte daleko od břehu, máte-li tuto potřebu, zajistěte 
si vhodný doprovod. 
Neplavte do plavební dráhy a blízkosi plavidel. 
Na plavidla patří děi pouze s řádně oblečenou a upevněnou
záchrannou vestou.
Na lodích a jiných plavidlech dodržujte všechna bezpečnostní
pravidla.
Nekoupejte se v blízkosi jezu, přehrady či hráze.
Bezpečný pobyt u bazénu na koupališích:
Před vstupem do bazénu se vždy řádně osprchujte a umyjte
mýdlem.
V prostorách bazénu choďte pomalu, hrozí nebezpečí uklouznuí
a úrazu.
Nechoďte do bazénu bez dozoru, nepodceňujte nebezpečí vody.
Chovejte se ve vodě ohleduplně, bazén nepatří jen vám.
Dodržujte pravidla bezpečnosi na vodních atrakcích.
Neskákejte do bazénu mimo vyznačená místa.
Na hloubku patří zdatní plavci nebo děi s dozorem a plaveckou
pomůckou.
Rodiče musí své děi stále hlídat, plavčík nemůže být všude.
Jídlo k bazénu nepatří, stejně jako skleněné nádoby.
Bezpečný pobyt u domácího bazénu
Využívejte oplocení nebo sítě i u jezírek či rybníčků.
Domácí bazény opatřete zastřešením, oplocením nebo jiným
zabezpečovacím systémem.
Neskákejte do bazénu po hlavě, hrozí uklouznuí na okraji i náraz
o dno nebo stěnu.
Myslete na veškerá možná rizika – těmi může být například 
i studna, zahradní koryto, vědro s vodou apod.

I při dodržování výše uvedených zásad se však může stát nehoda,
a proto doporučujeme všem, aby se naučili základy první pomoci
při tonuí, která je v rizikových situacích značnou výhodou při
záchraně života cizích osob, ale i vašich blízkých. Užijte si prázd-
niny u vody bez starosí.
Policisté Karlovarského kraje vám přejí příjemné a bezpečné
prožií letních radovánek u vody!

por. Mgr. Lucie Machalová



ZŠ A MŠ TOUŽIM

4

Jak jsme slavili Den dětí v ZŠ a MŠ
Toužim

Ačkoliv Den děí spadá na 1. června, žáci ZŠ a PT si na svůj den
museli počkat. Ve středu jezdí žáci naší školy plavat, tak aby jim

to nebylo líto, Den děí jsme
si udělali až ve čtvrtek 
2. června. Den jsme odstarto-
vali hned v 8 hodin
procházkou po stezce kolem
hřbitova až k hájence.
Procházku jsme zakončili 
v areálu společnosi Lesy ČR,
kde pro nás byl nachystaný
zábavný a vzdělávací pro-
gram. 
Děi si mohly vyzkoušet zají-
mavé akivity – slalom 
s kolečkem, řezání pilou, 
prolézání norou, překáž-
kovou dráhu a hod polenem,
přiřazování stop zvířat 
k obrázkům a skládáním
skládaček s moivy zvířat 
žijících v našich lesích. 

Žáci se také dozvěděli různé informace o práci v lese 
a pomůckách, které lesní
zaměstnanci používají.
Všichni zaměstnanci Lesů
ČR se dětem věnovali 
a ochotně odpovídali na
všetečné otázky žáků 
i pedagogů. 
Touto cestou bychom jim
chtěli velmi poděkovat
nejen za ochotu a čas, ale
i za poučné a zajímavé in-
formace, kterými obohaili
žáky i pedagogy. 

Návštěvu arboreta 
v areálu Lesů ČR jsme
zakončili pečením buříků.
Ani se nám nechtělo
vracet se do školy.

Monika Volfová, učitelka ZŠ a MŠ Toužim

Velké poděkování od srdce a od
záhonu…

Děkujeme Lesní společnosi Teplá a především panu Ing. Václavu
Šustovi za velmi vstřícný postoj k nápadu našich učitelek pracov-
ního vyučování, které si vymyslely na školní zahradu vyvýšené
záhony – hit zahrádkářů v posledních letech. Pan Šusta nad námi
nemávl rukou a ochotně poskytl prkna na dva záhony, pan Petr
Jelínek přidal hranoly na sestavení, pan Libor Reichel barvu a
štětce, pan Franišek Čapek z FRAPE nám věnoval palety a pytle,
kterými jsme všechny záhony vyložili, aby nám dlouho vydržely. 
A my ruce! Netrvalo dlouho a záhony byly na světě, vlastně na
zahradě. 
Vyvýšené záhony nás tak nadchly, že jsme se rozhodli jejich počet
rozmnožit a hledali jsme nové varianty řešení. Našli jsme je u

sponzorů: OZAP, a.s.
nám poskytla fi-
nance na nákup již
hotových stavebni-
cových ohrádek, 
OK STS Toužim, a.s.
zajisila jejich
přepravu z Prahy. 

Pan Marin Mikeš nás
bohatě zásobil zeminou
a TSM Toužim zajisila
její odvoz i na zahrádku
naší MŠ Domeček. 
A tak jsme mohli sázet 
a sít, co nám ruce stačily. 

To máte ředkvičky, cibuli, pórek, mrkev, hrášek, fazole, rajčata,…
Celou tu pavučinku ochotných pomocníků upředla naše paní
ředitelka a ukázala se opět jako zdatný organizátor.
Se všemi sponzory a pomocníky jsme se sešli dne 16. června 
na naší zahradě, abychom jim osobně poděkovali a předali malý
dárek v podobě našich výpěstků a výrobků.

Všem moc děkujeme nejen za pomoc, ale i za novou, silnou 
moivaci k zahradničení. A už teď se těšíme na bohatou úrodu.

Děi, žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Toužim
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JAK SE NÁM ŽIJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
DOMEČEK

Druhé pololeí školního roku jsme v naší školce prožili velmi
akivně. Uspořádali jsme besídku ke Dni matek, která se dětem
moc povedla. Každá maminka byla obdarována kvěinou 
a přáním. Proběhla tvořivá dílna s rodiči, kde si děi vyrobily

ovečku z keramické
hlíny. 
S budoucími prvňáčky
jsme přijali pozvání na
prohlídku do Základní
školy v Toužimi. 

A pozor, HOŘÍ! 
Zúčastnili jsme se velké
výtvarné soutěže 
u příležitosi 150. výročí
založení SDH Toužim,
kde jsme byli velmi
úspěšní a obsadili jsme
1. místo! 

Proběhl také projektový den HASIČI
DĚTEM, který byl zaměřen na krizové 
situace (evakuace z budovy MŠ, hašení
ohně, atd.). Díky sponzorským darům jsme
se s dětmi podívali do ZOO Plasy, kde se
nám náramně líbilo! 
Na rozloučenou jsme našim předškolákům
společně s divadlem Z Bedny uspořádali
den, na který budou jistě dlouho vzpomí-
nat.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme
šťastný vstup do první třídy a vám všem
pohodové prázdniny! 

Kolekiv MŠ Domeček

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Velké poděkování za finanční dary poskytnuté naší školičce patří: 
panu Milanovi Manovi, paní MUDr. Ivě Marko a paní Janě Vla-
chové Zůnové a panu Pavlovi Širokému.
Díky nim jsme mohli zrealizovat krásný třídní výlet do ZOO Plasy.
Další finance využijeme na pořízení nových didakických
pomůcek do MŠ.
Ještě jednou velmi děkujeme!                                                            

Kolekiv MŠ Domeček
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOUTĚZ “HASIČI OČIMA DĚTÍ”

Cesty za poznáním

Projekt. V době 16.-18. května 2022 se konal projekt Cesty 
za poznáním – tajemství léčivých pramenů. Česko – německá
skupina děí z Breitenbrunnu, Toužimi a Nové Role se na 3 dny
zabydlela v krásném prostředí Autokempu Betlém u Teplé.
Cílem projektu bylo seznámit děi s historií lázeňství
západočeského regionu a umožnit jim návštěvu dvou
nejvýznamnějších lázeňských měst Karlovy Vary a Mariánské
Lázně.
V blízkosi našeho ubytování jsme také navšívili první den Klášter
Teplá, kde jsem se seznámili s historií zakladatele kláštera, ale
také jsme dostali prvotní informace o významu a rozvoji lázeňství. 
Během prohlídky jsme také zavítali do nádherné klášterní 
knihovny, která se pyšní více jak sto isíci svazky knih, které jsou
napsány převážně v německém nebo lainském jazyce. V průběhu
celé prohlídky areálu si děi uvědomily, jak je klášter svázán se
vznikem Mariánských Lázní a současně i s rozvojem lázeňství.
V Mariánských Lázní jsme společně navšívili Muzeum 
J. W. Goethe, poslechli Zpívající fontánu, prošli se kolonádou 
a nádhernými kvetoucími parky.
V Karlových Varech jsme se seznámili s historií 13. pramene, 
absolvovali jsme prohlídku a.s. Becherovka, prošli jsme si místní
kolonády a na závěr jsme svoji prohlídku města zakončili u Vřídla.
Měli jsme štěsí, neboť Vřídlo bylo opět na svém původním místě
a my jsme mohli obdivovat pramen  v celé jeho kráse.
Přestože byl náš projekt pouze třídenní, i tak sihly děi navázat
nová přátelství a dát si na sebe kontakty. 
Při závěrečném hodnocení účastníků vyplynulo, že se projekt líbil,
děi viděly mnoho nových a zajímavých míst, získaly nové infor-
mace a poznatky, v době osobního volna se sportovalo,
kuchyně byla výborná, domácí strava a i počasí nám
přálo…..
Na projektu se finančně podílel Česko – německý fond
Budoucnosi a také ZŠ Toužim.
J. Váňová, Mgr. H. Dornicová

Během oslav 150. výročí založení hasičského sboru v Toužimi byli
vyhlášeni vítězové dětské výtvarné soutěže Hasiči očima děí.
Ze 141 obrázků bylo nakonec vybráno 9 - z každé kategorie 3 ne-
jlepší!

Kategorie 3 - 6 let
1. místo - Skupinová
práce děí ze ZŠ a MŠ
Domeček, Toužim
2. místo - Lili M. - ZŠ
Toužim
3. místo - Vanesa M. + Jan
M. - ZŠ Toužim

Kategorie 7 - 11 let 
1. místo - Kačka K. - ZŠ Toužim
2. místo - Tína T. - ZŠ Toužim
3. místo - Marek T. - ZŠ
Toužim

Kategorie 12 - 16 let    
1. místo - Matěj Š. - KDYŽ JE NA SILNICI BLÁZINEC - ZŠ
Toužim
2. místo -
Richard M. -
FIRE - ZŠ a MŠ
Toužim
3. místo - kolek-
ivní práce žáků
8. B - KDYŽ HOŘÍ
LES - ZŠ Toužim

Všem
děkujeme
za účast a výhercům gratulujeme! 
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