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NOVINKY Z INFOCENTRA
Milé čtenářky, milí čtenáři,
pevně věříme, že jste do nového roku všichni vykročili
pravou nohou, Vánoce a Silvestr jste přežili bez úhony
a stejně jako my se již nemůžete dočkat, co pěkného nám
rok 2016 přinese.
Ještě než nahlédneme do křištá́lové koule, abychom zjistili,
co nás čeká, ohlédněme se za nedávno uplynulým adventem:
Předskokanem první adventní neděle bylo již tradiční
zdobení vánočních stromků na náměstí, kde svůj um
prezentují děti z toužimských základních a mateřských škol.
27. listopadu tak centrum města zkrášlilo 28 krásně
ozdobených smrčků, jenž dodala společnost Městské lesy,
které tímto velmi děkujeme.
První adventní neděli jsme rozsvítili hlavní vánoční strom.
Než se na něm rozzářily žárovičky, stovky příchozích se
potěšili vystoupením dětí z Mateřské školy Sluníčko a také
koncertem výjimečného hudebního uskupení, které
speciálně pro tuto akci vytvořili toužimští muzikanti. Všem,
kteří nedbaje ošklivého a studeného počasí zahráli a zazpívali na pódiu, patří veliký dík a jejich laskavost budiž
inspirací ostatním pro další společné události ve městě.
Drobnou vadou na kráse tohoto večera, které si možná pro
bohatý a veselý program nevšiml každý, byl fakt, že
možnosti společného veselí nevyužili úplně všichni,
od nichž by se to očekávalo. Někteří z nás totiž možná
čekali kromě lahodného svařeného vína také hřejivé slovo
od našeho starosty. Ale nevadí, nejsou to přeci naše
poslední společné Vánoce.
Slavnostní tón druhé adventní neděli udělil koncert spojených dechových orchestrů základních uměleckých škol
z Toužimi a Sokolova. Vánoční nálada a zaručená kvalita
muzikantů přilákaly do sokolovny 6. prosince na dvě stovky
posluchačů. Tu správnou atmosféru umocnilo občerstvení
sestávající z domácího cukroví a vánoční výzdoba.
Jak nás však zájem o adventní koncert namlsal a rozmazlil,
tak nás opravdu velmi zklamalo divadelní představení pro
děti, které se konalo 13. prosince v sokolovně. Přesněji
řečeno, představení bylo okouzlující, zklamání přinesl
fatální nezájem ze strany vás, obyvatel Toužimi. Těší nás
účast alespoň 13 malých diváků, ale věřte, to je opravdu na
téměř čtyřtisícové město málo. Mohli bychom nad
neúspěchem této části vánočního programu dlouze lkát.
Ale to my nebudeme, kdepak. Bereme to jako signál, že
v našem městě divadlu pšenka nekvete.
Inu a co bude ted´? Daleko do budoucnosti nahlížet
neumíme, ale víme, co nás čeká v lednu. Kromě tradičních
kroužků pro děti je to fascinující výstava kreseb Dalibora
Nesnídala. A samozřejmě Reprezantační ples města,
největší událost ve městě. Pokud jste si nestihli přijít pro
vstupenky před vánoci, nebojte se, stále ještě máme volná
místa.
Kateřina
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Každá třída si na náměstí ozdobila svůj stromeček. Jsme
velmi rádi, že se z této akce stala již tradice, kterou nám
okolní městečka mohou závidět.

Velký dík si zaslouží děti a paní učitelky ze Základní a mateřské
školy v Toužimi. Díky nim se naše infocentrum proměnilo
ve vánoční výstavní tržiště již 27. listopadu.

Přes nepřízeň počasí si slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, svařák a ohňostroj nenechalo ujít na čtyři stovky
návštěvníků, kteří zaplnili první adventní neděli celé náměstí.

KULTURNÍ PROGRAM

ADVENTNÍ OHLÉDNUTÍ

LEDEN 2016
Výstava – Pověsti z kraje pod Vladařem.

Výstava kreseb Dalibora Nesnídala, autora knihy lokálních
pověstí.

út 5. 1. 14:00 Mažoretky (mladší dívky)
15:00 Mažoretky (starší dívky)

Infocentrum – Malý sál

čt 7. 1. 15:00 Tvořeníčko - Sněhulák
pá 8. 1. 17:00 Vernisáž výstavy

Infocentrum – Malý sál

út 12. 1.14:00 Mažoretky (mladší dívky)
15:00 Mažoretky (starší dívky)
čt 14. 1. 15:00 Tvořeníčko

Betlém v infocentru - výrobek dětí ZŠ a MŠ Toužim.

Infocentrum – Malý sál

Kalendář na rok 2016.

Infocentrum – Malý sál

pá 15. 1. 17:00 Anglie – splněný sen

Zážitkové vyprávění žáků 8. A ZŠ Toužim o jazykovém kurzu
v Anglii.
Infocentrum – Malý sál

út 19. 1. 14:00 Mažoretky (mladší dívky)
15:00 Mažoretky (starší dívky)
čt 21. 1. 15:00 Tvořeníčko

Infocentrum – Malý sál

Zimní dekorace ze šišek.

Infocentrum – Malý sál

so 23. 1. 19:30 REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
út 26. 1. 14:00 Mažoretky (mladší dívky)
15:00 Mažoretky (starší dívky)
čt 28. 1. 15:00 Tvořeníčko

Adventní koncert ZUŠ Toužim a ZUŠ Sokolov.

Sokolovna

Infocentrum – Malý sál

Něco dobrého na zub.

Infocentrum – Malý sál

Advent band.

Slavnostní ohňostroj.

Vánoční stromek v infocentru - práce dětí ZŠ a MŠ Toužim.

FOTOREPORTÁŽ Z ADVENTU ZŠ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zpráva pro čtenáře a návštěvníky Městské knihovny Toužim
Knižní novinky na leden 2016 zatím knihovna žádné nemá,
ale zároveň chceme čtenáře upozornit, že knihovna kromě
knih odebírá i spoustu časopisů, které si také můžete
vypůjčit – zde jejich výčet

Pro ženy

Květy
Tina
Vlasta
Katka
Žena a život
Maminka
Glanc
Praktická žena
Adventní sbírka pro děti

Pro muže
100+1
Epocha
Reflex
Instinkt

Pro děti a mládež
Bravo
Kačer Donald

Dům, byt, zahrada

Mikulášův příchod

Bydlení
Svět koupelen
Svět kuchyní
Můj dům
Dům a zahrada
Udělej si sám
Pěkné bydlení
Zahrádkář
Receptář
Flóra na zahradě

Zajímavosti, cestování
21. století
Lidé a země
Země světa
National Geographic

Pro čtenáře Infolistů s námi spolupracuje Lucie Jankuliaková
Lenka Hudečková

Poslední listopadový den 2015 zavítali na naší školu lektoři
s programem Tonda Obal na cestách.
Výukový program byl zaměřený k environmentální výchově
- k tomu, aby žáci získali základní povědomí o skládkách,
spalovnách, třídících linkách, uvědomili si nutnost třídění
odpadu a současně i význam ochrany životního prostředí
a přírody kolem nás.

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO
Mikulášská nadílka a Ježíšek
v MŠ Sluníčko“
V neděli 29. listopadu začal advent, doba příprav na
Vánoce. S dětmi z MŠ Sluníčko jsme se na advent také
řádně připravili. Jako první jsme spolu s ostatními dětmi
ozdobili stromečky na náměstí a tím jsme vdechli našemu
malému městečku krásnou vánoční atmosféru. Celé
náměstí se pak rozzářilo při příležitosti „rozsvícení
vánočního stromu“, kde jsme s našimi nejmenšími zazpívali pro radost všem přítomným.
Také nás ve školce navštívili hned po ránu 4. prosince
dobrosrdečný Mikuláš, roztomilý Anděl a kudrnatý čert,
černý jako úhel. V každé třídě otevřeli knihu hříchů a na
zlobivce si pěkně posvítili. Ti, aby si své hříchy trošku
odčinili, museli něco hezkého zazpívat nebo povědět
básničku, kterou si pro Mikuláše připravili. Zlobivé děti se
snažily, slíbily, že se polepší a tak se místo brambor a uhlí
rozdávaly balíčky se sladkostmi a adventní kalendáře.
Každá ze čtyř tříd pozvala své rodiče a blízké na vánoční
posezení, aby zde strávili pár příjemných chvilek, ochutnali
vánoční cukroví a zazpívali si společně s námi vánoční
koledy. Kuřátka zdramatizovala hudební pohádku „O veliké
řepě“ a společně s rodiči zazpívali koledy Ježíškovi. Ten se
dětem odměnil roztomilým dárečkem v podobě malé panenky pro holčičky a kluci si domů odnesli parádní autíčka.
Tyto dárečky od Ježíška dostaly všechny děti z MŠ. Třída
motýlků zazpívala pásmo zimních písní a koled. Berušky
překvapily své nejbližší živým Betlémem. A včeličky
si připravily pásmo podzimních a zimních básní a písní,
u kterých si i zatančily.
Přijelo nás potěšit také divadlo „Letadlo“ s vánoční pohádkou, kde se dětem a hodné čarodějnici podařilo napravit
tvrdohlavého Jiříka, který vůbec nechtěl jíst ovoce a zeleninu, ale jen samé sladkosti. Společně jsme potom všichni
slavili svátky vánoční, tančili, radovali se a zpívali vánoční
koledy.
Děti ze souboru „Písnička“ jdou udělat radost také
dědečkům a babičkám do domova důchodců, kde jim
s láskou zazpívají a předají malé dárečky.
„Za okny již se stmívá, to Ježíšek hodně práce mívá, čekejte
ho s nadějí, že vám dárky nadělí, a při večeři u stolu mějte
hezkou pohodu Všem přejeme krásné Vánoce a št´astný
nový rok.“

ZŠ a MŠ TOUŽIM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ADVENTNÍ ČTENÍ

Zápis do 1. třídy

Po celý adventní čas vládla v naší škole slavnostní atmosféra. Vždy na začátku každého týdne jsme se všichni sešli
u adventního kalendáře, paní učitelka Bahníková nám
předčítala vánoční příběhy a pak jsme otevřeli okénko
kalendáře, vyráběli si malé dárečky pro rodiče či kamarády,
zdobili vánoční větve, zpívali koledy a užívali si předvánoční
náladu.

Základní škola Toužim,
příspěvková organizace
(pro školní rok 2016/2017)

Zápis do prvních tříd se uskuteční v naší
základní škole

v úterý 2. února 2016
od 14:00 do 16:00,
ve středu 3. února 2016
od 13:00 do 15:30.
K zápisu se dostaví děti narozené
nejpozději 31. srpna 2010.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Přiblížil se advent a s ním čas se pochlubit, že ruce našich
žáků nezahálely. Celý podzim pod vedením svých učitelek
žáci ze ZŠ a MŠ Toužim pracovali na vánočních výrobcích
z keramické hlíny, papíru, dřeva a dalších materiálů.
Podařilo se jim společně vytvořit mnoho krásných výrobků,
které Vám představili na výstavě v Infocentru. Sváteční
vánoční atmosféru nám dotvořil nádherný stromeček, který
nám zajistil p. Šusta, za což děkujeme. Ke zdobení stromku
si žáci pod vedením p. učitelky Dederové připravili koledu
s pohybovým doprovodem, která doladila vánoční náladu.
Velký dík patří p. učitelce A. Bahníkové a R. Drechslerové,
které společnými silami výstavu uspořádaly a instalovaly.
Za celým vánočním ránem nám udělalo příjemnou tečku
malé občerstvení v Infocentru, za které děkujeme jeho pracovnicím.

Vezměte s sebou vyplněný zápisový list,
rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče
a vyplněný lístek – přání budoucího
prvňáčka (pokud Vaše dítě nenavštěvuje
mateřskou školu, dostanete zápisový list
a lístek – přání budoucího prvňáčka před
zápisem ve škole).
Těšíme se na Vás a Vaše děti
vedení a učitelé ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Adventní sbírka pro děti
Tak jako každý rok, i v letošním roce jsme se zapojili do
adventní sbírky, kterou pořádá o.p.s. Život dětem. Naše
škola dlouhodobě spolupracuje se společností a taky
v letošním roce jsme si připsali na naše konto již jedenáctiletou spolupráci.
V adventním období mají lidé k sobě blíž, více myslí na
druhé, někdo pomáhá opuštěným dětem, někteří přispívají
na opuštěné pejsky nebo se aktivně připojí k naší akci.
V prostorách školy prodávají starší žáci drobné
upomínkové předměty, jejichž výtěžek putuje na konto
společnosti. V letošním roce se částka vyšplhala na krásných 5 000,- korun. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc
vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na
péči svých rodičů, a to na zakoupení různých
rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků,
zdravotních kočárků, úhradu zdravotnického materiálu,
speciální výživy, rehabilitačních pobytů a k usnadnění jejich
nezbytné celodenní péče, kterou jejich stav vyžaduje.
Obecně prospěšná společnost Život dětem pomáhá vážně
nemocným dětem v celé České republice a jejich pomoc
již byla realizována ve výši 160 950 930 korun.
Za přípravu, organizaci a prodej předmětů se zasloužili žáci
8.A/ B. Janáková, F. Prokopec, K. Chmelařová, K. Michalcová, R. Němcová/, kteří si zaslouží pochvalu plným
právem.
Všem, kteří si zakoupili drobné upomínkové předměty,
děkujeme za jejich finanční příspěvek.
B. Janáková, K. Chmelařová, F. Prokopec – žáci 8. A

Jak se slaví Vánoce v Evropě?
Proč se slaví Vánoce, jaké tradiční zvyky a obyčeje dodržujeme, jak probíhají oslavy v jiných částech Evropy?
Odpovědi na tyto otázky se žáci 5. -8. tříd dozvěděli
od lektora Mgr. J. Čermáka, který pracuje v karlovarském
Eurocentru . Součástí besedy byla velice zajímavá prezentace evropských států, jejich kultury, zvyklostí v období
adventu a čase vánočním. Děti si poslechly i vánoční
koledy z pobaltských republik. Nejznámější melodií, kterou
bezpečně poznali všichni žáci i v cizím jazyce, je píseň
Tichá noc, svatá noc.
Je zajímavé, že ne všude v Evropě děti dostávají dárky na
Štědrý den, ale např. v Itálii je děti dostávají až 7. ledna.
Ty se ale načekají, než dostanou svoje vytoužené dárky, tak
přemýšleli naši žáci. Ani Ježíšek nevystupuje po celé
Evropě, jak se děti rovněž dozvěděly, např. ve Španělsku
nosí dárky hodná čarodějnice Ramína.
Asi největší strach a obavy budili v žácích tzv. krampuscháci, kteří se vyskytují v rakouských a německy
mluvících zemích a svůj průvod zahajují vždy 5. prosince
na sv. Mikuláše. Kdyby se tyto hrůzostrašné postavy
objevily u nás, nevím, nevím, jak by to s dětmi dopadlo.
V závěru vyprávění jsme se seznámili s tradičními
vánočními pokrmy jednotlivých evropských států
v průběhu celého adventního období.
J. Váňová - vyučující RV, OV

Mikulášův příchod…….
V dnešním dni / 4.12.2015 / bylo znát určité napětí,
vyzdobené chodby školy a prostory u družiny

se množily obrázky čertů a andělů. Mnohé děti si kladly
otázku, zda - li je čerti přijdou navštívit do jejích tříd.
Úderem desáté hodiny opustili čerti se svým průvodem
svoje doupě a vydali se na obchůzku po škole. Některé děti
byly překvapené, někdo se radoval, u někoho byly vidět
slzičky na krajíčku. Ale přesto všechno skončila čertovská
procházka ke spokojenosti všech. Letošní čerti a andělé
byli opravdu milí a přátelští se vším všudy.
Ve třídě 5.A si Mikuláš s čertem dokonce sami vyzkoušeli
vlastivědný test. A jak dopadli? Správné odpovědi znali jak
žáci, tak i čerti. A pak že čerti umí jenom přikládat pod
kotlem, jejich znalosti o naší zemičce nás mile
překvapily.Asi chodili pravidelně do čertovské školičky.
Za správné odpovědi byli páťáci odměněni drobnými
pamlsky, které samozřejmě obdržely všechny děti na
prvním stupni...
Celá akce se konala pod záštitou školního parlamentu, za
přípravu masek si zaslouží pochvalu žáci 9.A, kteří s tím
vším měli také práci. / L. Šulc, E. Dunčeková, S. Kolenová,
L. Molnár, D. Hošek, D. Šimek/. Vedení školy děkujeme za
drobné pamlsky pro žáčky a za možnost tuto akci
každoročně pořádat.
Tak za rok zase nashledanou!
Školní parlament a žáci 9.A

Relikviář pro každého…
V prvním adventním týdnu 2015 se vypravili žáci 6. tříd na
bečovský zámek, aby se seznámili s historií a současně
i objevením vzácného pokladu, který se ukrýval po dlouhá
léta v prostorách bečovského hradu.
Jedná se velmi vzácnou památku - Relikviář sv. Maura,
který v letošním roce 2015 oslavil 30. výročí od svého
objevení v prostorách zdejšího hradu.
Žáci prošli prohlídkovým okruhem Relikviář pro každého,
který je svým obsahem určen pro návštěvníky ve věku 7 12 let. Během prohlídky děti pracují s modelem relikviáře
v měřítku 1 : 1. Po celou dobu aktivně spolupracují
s průvodcem, který jim hravou formou vysvětluje pojmy
relikvie, svatí apoštolové, atributy, osudy relikviáře apod.
Naše průvodkyně p. Lenka Sváčková byla úžasná – svým
projevem vtáhla žáky do děje, děti přiřazovaly správné
indicie a postavy apoštolů do modelu, kladla i kontrolní
otázky ze svého výkladu v průběhu vyprávění. V závěru
svého výkladu byl žákům promítnut kreslený film, kde
si zopakovali veškeré čerstvě získané informace.
Celý program je ukončený návštěvou trezorové místnosti,
kde je umístěn Relikviář sv. Maura.
Relikviář je svou uměleckohistorickou hodnotou a zpracováním srovnáván s korunovačními klenoty českých králů –
stejně jako u nich je hodnota relikviáře jen těžko
vyčíslitelná.
třída 6. A, 6. B

DOŠLO DO REDAKCE

ZPRÁVY ZE ZÁMKU

Vánoční koncert ZUŠ 2015

Adventní toužimský zámek

Rok se s rokem sešel a opět jsou tu Vánoce a s nimi již
tradiční Vánoční koncert Základní umělecké školy Toužim.
Výkony všech sólistů i kapely pod vedením Karla Musila
byly opět špičkové. Zpívali nám Lucie Kissová, Kateřina
Kalinová, Ludvík Molnár a Karolína Holasová.
Účast na koncertě byla jako vždy hojná, což svědčí
o oblíbenosti těchto akcí ZUŠ.
Přejeme všem účinkujícím mnoho zdraví a úspěchů v roce
2016.
Zapsala čtenářka INFOlistů Dagmar Procházková

V sobotu 12. prosince se na nádvoří toužimského zámku
konala další z akcí na podporu zpřístupnění zámeckého
nádvoří veřejnosti. Adventní setkání se svařákem a dalším
občerstvením přilákalo asi stovku místních, z nichž někteří
se záhy stali zakládajícími členy spolku s názvem Živý
zámek v Toužimi, který převezme aktivitu na znovuoživení
tohoto místa, které bylo kdysi kulturním centrem města.
Od roku 1999 je zámek uzavřený a nepřístupný veřejnosti.
Spolek chce prosadit a ve spolupráci s městem realizovat
alternativní dílčí rehabilitaci této kulturní památky
v relativně krátké době, nebot´ stávající oficiální záměr na
obnovu zámku je finančně velmi nákladný a město
Toužim, jako vlastník, na jeho realizaci sotva najde
dostatek prostředků.
- Živý zámek -

Adventní koncert
Mládežnická dechovka ZUŠ Toužim se představila společně
s dechovým orchestrem ZUŠ Sokolov při Adventním koncertu v sokolovně. Na dvě stovky diváků měly možnost
poprvé v Toužimi slyšet padesátku muzikantů, kteří
společně s dětským pěveckým sborem velmi mile
zpříjemnili předvánoční čas.
Netradiční bylo i uspořádání diváků u stolů s vánočním
cukrovím, výzdobou a svíčkami. Děkujeme za velmi
příjemnou akci.
A. Nováková

Město Toužim bude vlastnit
místní kostel

inzerce

Stavební firma z Mariánských Lázní přijme
do pracovního poměru vyučeného zedníka
Svoz do zaměstnání zajištěn.
Kontakt: 777 266 084

Na posledním zasedání městského zastupitelstva
(10.12.2015) město mimo jiné přijalo nabídku Biskupství
plzeňského na bezúplatný převod toužimského
děkanského farního kostela Narození Panny Marie
do svého vlastnictví.
Podle některých vyjádření se tak stalo pod nátlakem,
protože městu církev současně pohrozila žalobou na vydání církevního majetku, který si v 90. letech neoprávněně
přivlastnilo město.
Místní farníci by ale o místo pro konání svých pravidelných
církevních obřadů neměli přijít, budou moci kostel k těmto
účelům i nadále využívat. Kostel je kulturní památkou
a v posledních letech prochází opravami, na které výrazně
přispívá město, kraj i stát.
- JS -
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