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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, rok uplynul jako voda a všichni jsme
se těšili, že se budeme moci potkat při rozsvícení
vánočního stromu, které jsme pro vás spolu s Infocentrem
na první adventní neděli připravovali. Bohužel ani letos
si nebudete moci vychutnat vánoční svařák a poslechnout
děi zpívající koledy, protože právě platná proiepidemická
opatření jsou tak přísná a zjišťování, kdo očkovaný je, a kdo
není, nelze na otevřeném venkovním prostranství
(náměsí) provádět. Nedá se nic dělat, taková je prostě
doba. Vánoční strom tentokráte není z našich lesů,
ale darovala nám jej majitelka pozemku v nedalekém
Chodově, za což jí moc děkuji. O jeho nazdobení se jako
každý rok postarala Technická služba města Toužim.
Doufám, že se vám stromek líbí a přispěje ke zlepšení
předvánoční nálady.
Na závěr nám všem přeji, abychom se co nejdříve mohli
vráit k normálnímu režimu a užívat si radost ze vzájemných setkání. Z celého srdce Vám přeji, abyste mohli strávit
vánoce se svými nejbližšími v klidu, ve zdraví a pohodě
svých domovů.
Alexandr Žák, starosta města

ADVENTNÍ TAJENKA

pf 2022

Neustále se zhrošující
epidemiologická situace nám
překazila plány, a tak jsme se
ani letos nemohli setkat u příležitosi
rozsvícení vánočního stromečku
na náměsí Jiřího z Poděbrad.
Místo toho jsme si pro vás v Infocentru
v Toužimi připravili malou náhradu –
ADVENTNÍ TAJENKU!
Ta vás zavede na různá místa v Toužimi,
kde budete muset hledat odpovědi na otázky a ím
získávat písmenka do tajenky. Za správné vyluštění
pro vás máme připravenou malou odměnu. Je jedno jestli
vám je 5, 30 nebo 80, hledání správných odpovědí bude zábavou
pro všechny, ať už vyrazíte sami, s rodinou či přáteli.

Pracovní list je možné získat v Infocentru Toužim, popřípadě na
webové stránce www.infotouzim.cz,
kde si tajenku můžete stáhnout a vyisknout.
Listy jsou k dispozici také v místní knihovně a dostali je
i děi ve školách a školkách.
Odměnu za správně vyluštěnou tajenku si můžete
vyzvednout v Infocentru do 17. prosince.
Tak neseďte doma a běžte objevovat známé i neznámé
informace o Toužimi!
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POLICEJNÍ SLOUPEK

Co s podomními prodejci?
- Ověřte si idenitu daného prodavače.
- Nenechte se zlákat dárky a slevami.
- V případě sebemenší pochybnosi nic nepodepisujte a nekupujte.
- Nepodepisujte nic, pokud jste si veškerou dokumentaci důkladně
neprostudovali.

Advent seniorům.
Krásné prožití Vánočních svátků
bez úhony a nepříjemností!

Jak se chránit při výběru peněz?
- Nikdy nenechávejte u své platební karty poznamenaný PIN kód.
- Svou platební kartu zásadně nikomu nepůjčujte.
- Nezadávejte v blízkosi cizích osob svůj PIN kód.

S nadcházející zimou přichází advent a první svíčku na adventním věnci
zapálíme v letošním roce již 28. listopadu. Přípravy na vánoce jsou
v plném proudu, obchodní centra plná návštěvníků praskají ve švech
a vánoční nálada se šíří všude kolem nás. Bohužel se v naší společnosi
najdou tací, kteří této nálady využívají ve svůj prospěch, který však
nemá nic společného se zákonnou formou. Podvodníci, kapsáři
a zloději jsou bohužel v tomto krásném období ve svém živlu a páchají
trestnou činnost, využívajíc zejména lidské nepozornosi
či dobrosrdečnosi. Díky těmto vlastnostem končí v jejich síích
především starší občané v důchodovém věku. Na zranitelnosi jim navíc
nepřidávají mnohdy ani zdravotní poíže či problémy s mobilitou.

Policejní prevenisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
Vám přejí krásné prožií vánočních svátků bez jakékoli úhony
a nepříjemnosí.
por. Mgr. Lucie Machalová

PROGRAM NA PROSINEC

Z tohoto důvodu policejní prevenisté z Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje připravili na toto období prevenivní projekt
s názvem „Advent seniorům“, jenž je ﬁnancován z Programu Ministerstva vnitra v oblasi prevence kriminality. Cílem projektu je především
snížení nápadu trestné činnosi páchané na této skupině obyvatel
a jejich informování o možnostech, kterými se lze proi této trestné
činnosi bránit. Poznatky si však mohou odnést i lidé mladší, neboť
není pravidlem, že si pachatelé trestné činnosi vybírají své oběi
pouze mezi seniory.

St 1.12. 15.30

FIFA turnaj
turnaj pro děi a mládež

Čt 2.12. 15.00

Tvořeníčko – malovaný betlém

Pá 3.12.

Virtuální univerzita třeího věku 5.
Architeki italského baroka Carlo Rainaldi (1611-1691)
Kouzelná geometrie - Ornamenty

9.00

Projekt je rozdělen na čtyři problemaiky ve spojitosi s každým
adventním týdnem.
1.
2.
3.
4.

10.30

Adventní týden – „Kapsáři v době adventu“.
Adventní týden – „Online nákupy“.
Adventní týden – „Podvodníci za Vašimi dveřmi“.
Adventní týden – „Platba kartou a výběr z bankomatu“.

Policejní prevenisté budou během celého adventu navštěvovat
místa s velkým pohybem lidí, jako jsou například obchodní centra
či parkoviště před nimi, po celém Karlovarském kraji, kde budou
rozdávat letáky s prevenivními radami k dané problemaice.
Součásí letáčku je i malý dáreček. Na každou problemaiku poběží
v Českém rozhlase po celou dobu adventu i prevenivní spoty, které
mohou slyšet návštěvníci i při svých nákupech v různých obchodních
domech.

Po 6.12. 18.00
Út 7.12. 18.00

Pilates
Pilates

St 8.12. 16.00

Maraton psaní dopisů

Čt 9.12. 15.00

Tvořeníčko – koupelové soli a mýdla

Po 13.12. 18.00
Út 14.12. 18.00

Pilates
Pilates

Čt 16.12. 15.00

Tvořeníčko
– vánočně zdobená dóza s překvapením

Pá 17.12.

Virtuální univerzita třeího věku 6.
Architeki italského baroka
- Carlo Fontana (1638 - 1714)
Kouzelná geometrie
- Geometrie v živé přírodě

9.00

Pro ty, kterým se s policejními prevenisty nepodaří setkat,
připomínáme alespoň pár základních důležitých prevenivních rad:

10.30

Jak se bránit proi kapsářům?
- Nenechávejte své tašky, batohy a jiná příruční zavazadla
v nákupních vozících.
- Nenoste u sebe velkou ﬁnanční hotovost.
- Bezpečnostní kód k platební kartě noste odděleně od karty.

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v INFOCENTRU,
Nám. Jiřího z Poděbrad 35, Toužim

OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA

Na co si dát pozor v případě online nákupů?
- Chybějící, neúplné, podezřelé, chaoické obchodní podmínky
e-shopu.
- Chybějící nebo záporné reference a hodnocení zákazníky.
- Platba za objednané zboží pouze předem, dobírka není možná.

ŘÍJEN - DUBEN
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úterý - pátek
9.00 hod - 17.00 hodin
E: infotouzim@seznam.cz
T: 353226431

MĚSTO TOUŽIM
Původci, průběžná evidence odpadů
a možnost účastnit se zavedeného
systému obce

Z jednání Rady města Toužim
Rada schválila dne 1.11.2021

Povinnost vést průběžnou evidenci odpadů stanovuje zákon
o odpadech č. 541/2020 Sb. v § 5 odst. 1 a v § 94, a to všem
právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání
(původcům). Každý podnikatel, ﬁrma nebo insituce tuto povinnost musí dodržovat. Rozsah údajů průběžné evidence
je stanoven přílohou č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Podle ustanovení § 8 zákona č. 255/2012 Sb. (Kontrolní řád) musí být
průběžná evidence na vyžádání předložena kontrolním orgánům.
Rovněž plaí, že se průběžná evidence podle ustanovení § 94
odst. 3 zákona o odpadech, archivuje po dobu pěi let. Pouze
z řádně vedené průběžné evidence může původce operaivně
zjisit, zda se na něj vztahují limity 600 kg nebezpečných nebo
100 t ostatních odpadů pro podání Ročního hlášení o produkci
a nakládání s opady do systému ISPOP.
Podle § 62 odst. 2 zákona o odpadech právnická nebo podnikající
fyzická osoba, která produkuje komunální odpad nebo odpady
z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, může tyto odpady
na základě písemné smlouvy s obcí předávat do obecního
systému.
Tzn. Město Toužim umožňuje právnické nebo podnikající fyzické
osobě účastnit se zavedeného systému a využívat možnost třídit
odpad z obalů do nádob, které slouží k odkládání tříděného
odpadu.
Uzavřením smlouvy s městem Toužim a využiím systému obce
plní právnická a fyzická osoba oprávněna k podnikání jako
původce odpadů jednu z výše uvedených povinnosí v oblasi
třídění odpadů a v Ročním hlášení o produkci a nakládání
s odpady označí pole, že výše uvedený systém obce využívá.

- nabídku ﬁrmy Kamenictví Valko, Na Výsluní 561/4, 353 01
Mariánské Lázně, IČ: 6880 6612, na dodávku černé kamenné
pamětní desky o rozměru 50 x 30 cm, pilota 312. československé
síhací perutě RAF, Bedřicha Holznera, vč. její montáže na dům
č. p. 55 na náměsí Jiřího z Poděbrad v Toužimi, za částku
20.147,- Kč vč. DPH
- poskytnuí ﬁnančního daru ve výši 5.000,- Kč, společnosi
Autobusy Karlovy Vary, a. s., Sportovní 578/4, 360 01 Karlovy
Vary, IČ: 25332473, na provoz systému CykloEGRENSIS
ve 20. sezóně v roce 2022
- přijeí dotace ve výši 1.868.892,- Kč, na akci „Rekonstrukce
elektroinstalace v ZŠ Toužim - pavilon D“, v souladu s rozhodnuím Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnuí dotace,
vedeným pod ideniﬁkačním číslem 117D8220E7413 a jeho podmínkami
- nabídku ﬁrmy POWER TRIP, s. r. o., Rybná 716/24, 110 00 Praha
1, IČ: 0653 2535, na opravu elektroinstalace v kostele Narození
Panny Marie v Toužimi včetně zabezpečovacího systému
za částku 212.567,- Kč vč. DPH
Rada dne 15. 11. 2021
- stanovila „Pravidla pro poskytování ﬁnančních darů občanům
města Toužim na provádění kastrace koček a kocourů v roce
2022“ spočívající ve vyčlenění ﬁnančních prostředků ve výši
20.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2022, které budou určeny
pro občany s trvalým pobytem na území města Toužim,
za účelem kastrace koček a kocourů. Dar bude vyplácen
dle skutečných nákladů, na kastraci koček ve výši max. 800,- Kč
a na kastraci kocourů max. 500,- Kč a žadatel bude moci požádat
až 4 x v daném roce.
Tato pravidla jsou zveřejněna na webu města včetně žádosi
o poskytnuí ﬁnančního daru -htps://www.touzim.cz/obcan/
informace-pro-obcany/informace-ozp/kastrace-kocek/

MěÚ Toužim, Klára Michalová

DOŠLO DO REDAKCE
Den živých vod
Již tradiční výlet za humna se konal na státní svátek. Dne 28.10. 2021
se uskutečnil v čele s panem Bohuslavem Prchalem Den živých vod
na Tepelsku.
V Teplé bylo zahájení, poté jsme přemísili k pramenu Oriona
a ochutnávali. Dále jsme navšívili Křepkovickou kyselku
a Reitenbergův pramen.
Následoval přesun do hotelu Klášter Teplá, Kde bylo připravené
dobré občerstvení – polévka, guláš s knedlíky a výborné koláčky.
Nato byl vyhodnocen vědomostní kvíz a předáno 15 cen.
Děkujeme všem za hezký výlet a těšíme se na další v roce 2022.
Snad nám to současná situace dovolí.
I počasí se nám povedlo.
Zapsala čtenářka IL Dagmar Procházková

POCHVALA ZŠ a MŠ TOUŽIM
Chtěla bych dát velkou pochvalu škole ZŠ a MŠ Toužim,
kterou vede paní ředitelka Ingrid Franková. Paní ředitelce
a pedagogům velice děkuji za úžasný přístup a práci
s dětmi. Má dcera je velmi spokojená a moc se jí ve škole
líbí. Je v páté třídě a za třídní učitelku má paní Renatu
Drechslerovou. Paní učitelka učí s krásnou hravosí a tak,
aby všechny děi pochopily probíranou látku.
Všem pedagogům patří obrovské díky.
Píši tento příspěvek, abyste věděli, jakou máte v Toužimi
skvělou školu!
S pozdravem Erika Vodrážková
3

MĚSTO TOUŽIM
Nový systém odpadů pro město Toužim
a místní části

Je fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která má
ve vlastnictví rodinný dům, povinna plait poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství, i když
namítá, že žije sama a odpad neprodukuje?
Odpověď: Zavede-li obec na svém území poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství, jsou k platbě
poplatku povinni všichni poplatníci, které vymezuje zákon
o místních poplatcích, neboť jim byla dána možnost využívat uvedený obecní systém odpadového hospodářství.
Skutečnost, zda ze subjekivních důvodů fyzická osoba tuto
možnost využije či nikoliv, není z hlediska poplatkové
povinnosi rozhodující.
Jakým způsobem fyzická osoba pro případ osvobození
prokáže správci poplatku, že má bydliště v jiné obci?
Odpověď: Jedním z důvodů pro osvobození od poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství je, že fyzická
osoba je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci
bydliště. Z daného vyplývá, že důvodem pro osvobození je,
že tato fyzická osoba je v postavení poplatníka v jiné obci.
Nemusí tedy prokazovat bydliště, ale skutečnost, že v jiné
obci plní poplatkovou povinnost. Nositelem důkazního
břemene je poplatník, jehož povinnosí je prokázat správci
poplatku skutečnosi zakládající nárok na případné
osvobození nebo úlevu od poplatku. Je tedy věcí poplatníka, jaký konkrétní důkazní prostředek k prokázání svých
tvrzení doloží.
Vztahuje se osvobození na osobu, která je v obci
přihlášená, po většinu roku se však fakicky zdržuje v jiné
obci, ve které vlastní rekreační objekt, ale ve které neplaí
poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci?
Odpověď: Ze zákona o místních poplatcích je osvobozena
fyzická osoba přihlášená v obci pouze za předpokladu,
že je v postavení poplatníka poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci, ve které
má současně bydliště. Důvodem osvobození ze zákona
není skutečnost, že se fyzická osoba po většinu roku
zdržuje v jiné obci, neboť v ní vlastní rekreační objekt.

Vážení občané,
o skutečnosi, že nová legislaiva zcela vypouší ze zákona
o odpadech ustanovení týkající se zpoplatnění komunálních odpadů a nově je celá problemaika řešena v zákoně
o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, jsme Vás již informovali. (Info listy, webové
stránky města Toužim). Zákon o místních poplatcích
umožňuje pouze dva způsoby zpoplatnění občanů, přičemž
město Toužim prostřednictvím Obecně závazné vyhlášky
č. 4/2021 stanovilo místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství. Zcela je tedy ímto vypuštěna
možnost uzavření smlouvy s občanem (dosud na Technických službách města Toužim). Poplatky se budou nově
od roku 2022 hradit na Městském úřadě Toužim nikoliv
na Technické službě města Toužim. Splatnost poplatku
osoby přihlášené (trvalý pobyt, cizinci) je do 31.05.2022.
Poplatníkem poplatku je fyzická osoba přihlášená v obci
(trvalý pobyt, cizinci) nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je
umístěna na území obce (Spoluvlastníci nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně). Poplatkovým obdobím poplatku je
kalendářní rok.
Sazba poplatku je stanovena v Obecně závazné vyhlášce
města Toužim č. 4/2021 ve výši 800,- Kč na rok a splatnost
je v termínu do 31.05.2022.
Zákon o místních poplatcích nevylučuje, aby jedna osoba
byla v téže obci několikrát v postavení poplatníka. Zaímco
z itulu přihlášení v obci může poplatková povinnost
vzniknout pouze jednou, a to výlučně fyzické osobě, z itulu
vlastnictví nemovité věci (za podmínek stanovených
zákonem) může poplatková povinnost vzniknout ve vztahu
ke každé nemovité věci, kterou vlastní fyzická či právnická
osoba.

Pokud občan žije v jiné obci, která má též zavedený místní
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
(nikoliv poplatek za odkládání KO z nemovité věci), plaí
poplatek té obci, kde je přihlášen (trvalý pobyt, cizinci).
O zveřejnění a přístupu k formuláři v rámci ohlašovací
povinnosi k místnímu poplatku za obecní systém OH Vás
budeme informovat.

Vaše časté dotazy:
Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci současně v obci
vlastní stavbu sloužící k rodinné rekreaci, kde není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Není
v rozporu se zákonem, jestliže je po ní požadováno zaplacení poplatku za odpad „dvakrát“?
Odpověď: Zákon o místních poplatcích vymezuje osobu
poplatníka poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Tím je fyzická osoba přihlášená v obci nebo
vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena
žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Z daného vyplývá, že není v rozporu se zákonem, pokud
bude obec požadovat platbu po poplatníkovi jednou
z itulu přihlášení v obci a podruhé z itulu vlastnictví
nemovité věci.

Pro tento článek byly použity informace ze stránek Ministerstva ﬁnancí.
MěÚ Toužim, Klára Michalová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Mimořádné události

Zebra už zná vítěze

12. října 2021 navšívili žáci 7.B Svět záchranářů v Karlových
Varech, kde jsme se zúčastnili výukového programu Mimořádné
událosi.
V tomto malém městečku se naučíte, jak se zachovat při
nehodách, požáru a v jiných krizových situacích, jak si přivolat
pomoc a jak reagovat v prvních minutách mimořádné situace.
Areál tvoří několik speciﬁckých budov včetně improvizované
nemocnice, policejní služebny nebo hasičské stanice, které jsou
vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizikových
situací.
Žáci byli rozděleni do dvou skupin a v každé budově viděli
instruktážní ﬁlm o práci hasičů, záchranářů a policie. Současně
se zapojovali do diskuze s odborníky z jednotlivých profesí, kteří
jim vysvětlili, co jsou mimořádné situace, kde se s nimi mohou
setkat, jak se zachovat, když se do takové situace dostanou.
V závěru celého programu byla pro žáky připravená simulace
havárie úniku plynu. Danou situaci jsme vcelku dobře zvládli,
nikdo se nám neotrávil a všichni jsme ve zdraví přežili.
Díky ﬁnanční podpoře Karlovarského kraje byla celá akivita
pro žáky zcela zdarma.
J. Váňová, Mgr. H. Dornicová – žáci 7.B ZŠ Toužim

V průběhu měsíce září – října 2021 se zapojili žáci 6.-9. ročníků
do 3. ročníku literárně – výtvarné soutěže. Přestože nebylo
mnoho času na vypracování, opět jsme se dočkali zaslouženého
úspěchu. Ze 14 odeslaných prací vybrala odborná porota práce
2 našich žákyň, jejichž díla postupují do krajského kola.
Je velmi potěšující, že již potřeí byli naši žáci opět úspěšní.

Střední škola živnostenská Planá

Svět nebezpečných závislostí

V letošním roce oslavila živnostenská škola již 125 let od svého
založení a naši žáci dostali možnost, aby se podívali, jaké učební
obory nabízí pro vycházející žáky. Pro žáky přijely 3 mikrobusy,
které jsou majetkem školy, tudíž pro nás odpadl problém, jak se
dostat na místo určení.
V současné době nabízí škola 10 učebních oborů, z nichž nejvíce
žáky zaujal učební obor operátor skladování, spojový mechanik
pro IT, cukrář, malíř a pečovatelské služby.
Žáci měli možnost si prakicky vyzkoušet některé činnosi jako
malířské práce, práci s hoblíkem a vrtačkou, zasednout k šicímu
stroji a zkusit šít na papír.
Nejvíce úspěchu ale sklidili v cukrářské dílně, kde si upekli
palačinky a pomocí cukrářského sáčku si nazdobili čokoládové
maíny. Paní mistrová pro prakický výcvik cukrářek je všechny
pochválila za krásně nazdobené košíčky, a tak byli všichni žáci
odměněni drobným pamlskem. Na vlastnoručně upečené
palačince si pochutnali hned na místě a nazdobený košíček si za
odměnu odvezli domů jako malou vzpomínku na tento den.
Kromě prakických dílen se žáci také podívali do nově zrekonstruovaného domova mládeže, který je velmi dobře vybavený
pro svoje obyvatele - nové pokoje se sociálním a hygienickým
zařízením, postele se zdravotními matracemi a nový nábytek
ve všech pokojích. V areálu domova mládeže je velmi dobře
vybavená tělocvična, kde mohou studeni trávit svůj volný čas
pod odborným dohledem vychovatelů.
Po tříhodinovém workshopu odjížděli žáci s nadšením
a je možné, že některý z nich se právě rozhodne pro studium
na zdejší škole. A to nejdůležitější závěrem – propojování teorie
s praxí přináší žákům úplně jiný pohled na to, kam budou
směrovat svoje další rozhodování.

Závislost má mnoho tváří a podob, v podstatě může vzniknout
na čemkoliv. Každý z nás je individuální, každý má odlišnou míru
schopnosi odolávat různým druhům pokušení.
Závislosi jsou nebezpečné v tom, že vznikají postupně, plíživě
a jejího nástupu si vůbec nemusíte všimnout. Problém drog
je starý jako lidstvo samo. Odkazy na drogy nacházíme už ve
Starém zákoně i starších náboženských textech. Drogy, ať legální
či nelegální, už od počátků věků způsobují lidstvu problémy.
Pozvání mezi žáky 8. ročníků přijal napr. V. Krieger, PČR Toužim,
který je seznámil se základními údaji o rozdělení drog, o tom,
jaký je život s drogou, jak vzniká tato závislost a jak předejít
tomu, abychom se sami nestali oběťmi závislosí. Svoji besedu
doplnil zajímavou prezentací, ve které žáci viděli drsné obrázky
lidí, kteří se stali konzumenty drog. Pohled na zbídačené lidské
trosky, mnohdy s netvořenými částmi těla, to vše vzbuzovalo
u žáků nepříjemné pocity, ale současně si také uvědomovali,
co všechno může droga způsobit v lidském životě, o co nás může
připravit. Drogy nám můžou vzít práci, rodinu, přátele a jako
poslední si může vybrat to nejcennější, co člověk má – život.
V závěru besedy se dostalo i na zvídavé otázky ze strany žáků,
na které jim přednášející vždy našel odpověď.

Vítězové okresního kola:
Adéla Bočková 6.A:
1. místo - 2. kategorie základní školy
Sára Pohanková 8.C:
3. místo – 2. kategorie základní školy
Ceny pro vítěze přivezou osobně do školy předat zástupci PČR
Karlovy Vary.
Výherkyním blahopřejeme a věříme, že se v příším roce opět
najdou nadšenci, kteří budou chít soutěžit se zebrou.
J. Váňová, Mgr. H. Dornicová – metodici prevence

Děkujeme za spolupráci napr. V. Kriegerovi a těšíme se na další
společná setkání.
Mgr. H. Dornicová, J. Váňová, Mgr. S. Málková-žáci 8. ročníků

Výchovná poradkyně Mgr. Š Hajduchová, J. Váňová
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MARATON PSANÍ DOPISŮ S AMNESTY
INTERNATIONAL

A proč právě dopisy? Ručně psaný dopis poslaný v obálce je
v dnešní digitální době nástroj, který má obrovskou sílu a dokáže
přispět k tvorbě mezinárodního tlaku. Za jednotlivé případy se
ve stejnou chvíli apeluje ve většině zemí světa a kanceláře
ministrů, prezidentů a ředitelů věznic jsou zaplaveny miliony
dopisů, což příslušné autority, kterým jde často o mezinárodní
reputaci, nemůžou jen tak ignorovat.
Má to smysl? Téměř u třeiny případů, na kterých Amnesty
pracuje, se podaří prosadit zásadní změnu – propuštění
uvězněných, získání přístupu ke zdravotní péči, povolení rodinných návštěv, setkání s právníky apod. Dochází ale i k systémovým a legislaivním změnám jako jsou změny zákonů, které
ovlivní celou společnost. Díky Maratonu 2020 se podařilo pomoci 4 z 6 nespravedlivě uvězněných nebo jinak utlačovaných
oběí bezpráví.
Zapojte se taky a napište dopis, které někomu může změnit
život...
Možnost budete mít ve středu 8. 12. od 16:00 v malém sále
Infocentra Toužim. Čeká nás společné seznámení se s případy,
lidskoprávní kvíz a hlavně společné psaní dopisů.

V prosinci startuje největší světová dopisová kampaň Maraton
psaní dopisů pořádaná lidskoprávní organizací Amnesty Internaional. Řeší otázku (ne)dodržování lidských práv v různých
koutech světa.
V mnoha zemích jsou neprávem
vězněni a perzekvováni právníci,
reportéři, akivisté, ale i běžní lidé
např. jen za vyjádření svého názoru, obranu práv ostatních nebo
třeba účast na demonstraci.
Takovým a dalším, kteří se stali
oběí bezpráví, se snaží kampaň
Maraton psaní dopisů pomoct. Na
letošní příběhy se můžete podívat
na webu kampaně:
www.maraton.amnesty.cz
Cílem Maratonu je společně ručně
napsat a poslat co nejvíc dopisů
s výzvami vládám a úřadům
příslušných zemí a upozornit tak na
porušování práv konkrétních lidí.
Kromě
dopisů
vládním
představitelům existuje také
možnost napsat dopis, pohled
nebo vzkaz přímo uvězněným
nebo jejich rodinám a vyjádřit jim
tak podporu. Jen v České republice
se každoročně pořádá kolem 300
dopisových akcí, na kterých se
napíšou
isícovky
dopisů.
Celosvětově jsou pak dopisů
miliony.
V období kolem 10. prosince
(Mezinárodní den lidských práv) je
vyzvána mezinárodní veřejnost,
včetně té české, aby ručně psala
a odesílala dopisy na podporu
vězněných a utlačovaných lidí
i statečných akivistů. Do psaní
dopisů můžou jednotlivci zapojit
i své okolí a veřejnost a uspořádat
pro ně dopisovou akci. Je to
snadné, dopisy je toiž možné psát
téměř všude – doma s rodinou
nebo přáteli, v kavárnách, knihovnách, volnočasových centrech,
kostelích, galeriích, ale i na školách
nebo ve ﬁrmách.
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VYHODNOCENÍ FOTOSOUTĚZE
Vyhodnocení výstavy Jarní kouzla
S končícím podzimem a přípravami na zimní období jsme vyhodnoili
a poté odinstalovali v našem Infocentru i výstavu Jarní kouzla –
fotograﬁe jarní přírody od žáků ZŠ Toužim z jara letošního roku.
Hlasování o výhercích se zúčastnilo 157 lidí, což nás mile překvapilo.
Nejvíce hlasů a ím 1. místo získala Tereza Šustová, nyní již
studentka střední lesnické školy v Písku, 2. místo získal Marin
Koller z 8.B a 3. místo Štěpán Běták z 9.A, kteří s diplomem
získali i drobné odměny.
Soutěže se zúčastnilo celkem 21 žáků, všichni dostali k pochvale
i diplomy. Velké poděkování si zaslouží i učitelka ZŠ Toužim
paní Váňová, která svým elánem a povzbuzováním zažehla v žácích
radost z fotografování a přírody celkově!

Marin Koller
2. místo

Tereza Šustová
1. místo

Štěpán Běták
3. místo

Všem zúčastněným děkujeme
za nádherné fotograﬁe
a přejeme mnoho úspěšných
snímků!

Vítězná fotograﬁe Terezy Šustové.
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