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NOVINKY Z INFOCENTRA
Po poměrně odpočinkovém únoru, kdy jsme všichni
nabírali síly po reprezentačním plese města, tu máme
březen, který už nabízí vcelku bohatý program.
Do první poloviny toho měsíce jsme přichystali pro všechny
ženy a dívky báječný zábavný program na oslavu
Mezinárodního dne žen. Komponovaný večer se koná 11.
března v Sokolovně a vstupenky si můžete zakoupit již teď
v Infocentru. Bavit vás bude divadlo Hnedle vedle s Janou
Šulcovou.
Ve druhé polovině března odstartujeme další sezónu
oblíbených Výletů za humna. První destinace, kterou jsme
pro vás připravili, je porcelánka Thun v Nové Roli. Čeká vás
neobyčejná prohlídka fabriky, která vyrábí tradiční český
porcelán. Zbývá ještě několik málo volných míst v autobuse,
takže pokud ještě váháte, nedělejte to moc dlouho a přijďte
se přihlásit do Infocentra.
Vpravo vidíte fotografie z vernisáže současné výstavy.
Ta připomíná nedávné oslavy 60. výročí vzniku oddílu
košíkové v Toužimi. Přijďte si zavzpomínat, jistě i vy najdete
na fotografiích sebe, své rodiče nebo kamarády.
Kateřina

OD PONDĚLÍ DO PÁTKU, PŘIJĎTE SI DÁT HOTOVKU!
Sokolovna Toužim opět vaří obědová menu.
Vždy od 11.00 do 14.00 hodin za 70 Kč.

FOTO Z VERNISÁŽE
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KULTURNÍ PROGRAM
Výstava

– od poloviny února pokračuje výstava mnohdy
jedinečných fotografií, které mapují šedesátiletou historii toužimského basketbalu. Jste srdečně zváni na neopakovatelnou sondu
do historie nejen košíkové, ale i společenského života našeho
města.
út 1. 3. 14.00 Mažoretky – mladší dívky,
15.00 Mažoretky –
starší dívky
Infocentrum – malý sál

čt 3. 3. 9.30 Virtuální univerzita 3. věku

Infocentrum – malý sál
čt 3. 3.15.00 Tvořeníčko Velikonoční zápich
Infocentrum – malý sál
út 8. 3. 14.00 Mažoretky – mladší dívky,
15.00 Mažoretky –
starší dívky
Infocentrum – malý sál

čt 10. 3. 15.00 Tvořeníčko Velikonoční dekorace

Infocentrum – malý sál

pá 11. 3. 19.00 MDŽ - Mejdan dívek a žen

Zábavný pořad hudebního divadla Hnedle vedle a Janou Šulcovou.
V pořadu zazní ty nejznámější hity, které opěvují ženy a jejich krásu.
Vstupné. 100 Kč, předprodej v Infocentru
Sokolovna
út 15. 3. 14.00 Mažoretky – mladší dívky, 15.00 Mažoretky –
starší dívky
Infocentrum – malý sál

čt 17. 3. 9.30 Virtuální univerzita 3. věku

Infocentrum – malý sál

čt 17. 3. 15.00 Tvořeníčko Velikonoční přání

Infocentrum – malý sál

út 22. 3. 9.00 Výlet za humna – Porcelánka Thun
v Nové Roli
Odjezd v 9.00 z náměstí Jiřího z Poděbrad. Rezervace v Infocentru, cena 140 Kč
Nám. Jiřího z Poděbrad
út 22. 3. 14.00 Mažoretky – mladší dívky, 15.00 Mažoretky –
starší dívky
Infocentrum – malý sál

čt 24. 3. 15.00 Tvořeníčko Něco dobrého na zub

Infocentrum – malý sál

út 29. 3. 14.00 Mažoretky – mladší dívky,

starší dívky

čt 31. 3. 9.30 Virtuální univerzita 3. věku

15.00 Mažoretky –
Infocentrum – malý sál
Infocentrum – malý sál

čt 31. 3. 15.00 Tvořeníčko Obal na knížku

Infocentrum – malý sál

ČESKÝ ZÁPAD
Na myšlence, že kdo si hraje, nezlobí, je částečně
postavena práce Českého západu s dětmi ze sociálně
vyloučených lokalit Dobrá Voda a Nová Farma. Po dvanácti
měsících zde končí projekt Hrou ke spokojenému dětství,
který zábavnou formou vzdělával a rozvíjel děti, aby lépe
obstály ve škole i v životě. Děti se učily hrát divadlo, tančit
i vařit, jezdily na výlety, sportovaly, tvořily, besedovaly, hrály
na hudební nástroje, jezdily do přírody nebo za kulturou.
S pracovníky Českého západu i svými rodiči trávily aktivně
volný čas, a tak se hravým a přirozeným způsobem naučily
mnoho nových věcí.
Během celého roku se děti mohly účastnit téměř 30 jednorázových akcí, někdy jen několikahodinových, jindy
i celodenních nebo vícedenních. Pravidelně mohly
navštěvovat taneční kroužek nebo trénovat fotbal. Pracovníci Českého západu působí v komunitě již od roku 2002,
a tak dobře znají zájmy dětí, jejich potřeby, možnosti nebo
i omezení. Tím, že děti mají příležitost aktivně trávit svůj
volný čas, získávají nové podněty a inspirace. V těchto
lokalitách se pak v menší míře projevují sociálně patologické jevy jako záškoláctví, experimentování s drogami či
vandalismus, běžné v jiných podobných lokalitách.

„Pro děti ze sociálně vyloučených lokalit je důležité, aby
mohly zažívat to, co jejich vrstevníci, s kterými chodí třeba
do třídy. Jsou to zkrátka obyčejné děti, které si chtějí hrát,
bavit se a být štˇastné jako jakékoliv jiné děti bez ohledu
na to, kde se svojí rodinou žijí. Věříme, že aktivitami, které
jim nabízíme, přispíváme k jejich spokojenému dětství,“
vysvětluje Anna Juráčková z Českého západu, která měla
projekt na starost.
„Snažíme se, aby děti poznávaly nová místa i aktivity, a tak
snadněji objevovaly, co je baví a o co jim jde. Společně
jsme vyrazily třeba do Plzně do bazénu, do botanické
zahrady v Bečově, do kina v Mariánských Lázních nebo na
exkurzi do K Centra v Sokolově. Do Sokolova jsme jeli
znovu i Romský festival, odkud si chlapci přivezli pohár z
fotbalového turnaje a dívky zde zatančily nejen romské
tance,“ vyjmenovává akce Anna Juráčková. „Mezi největší
dobrodružství určitě patřilo sjíždění Ohře na raftech,
stanování u Betlémského rybníka nebo diskuse s pracovnicí sirotčince v africké Tanzánii. Akcí bylo mnoho a každý
si mohl najít to své,“ uzavírá Anna Juráčková.
Projekt Hrou ke spokojenému dětství probíhal od ledna do
prosince 2015 a byl finančně podpořen Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

TURISTIKA
Novoroční výstup na Třebouňský vrch
a další akce toužimských turistů
Pro někoho běžná vycházka, pro někoho příležitost
se dostat do přírody. A proč ne? Vždytˇ je to za humny.
Pro někoho je to výzva překonat sám sebe a pro někoho
zase nepřekonatelný cíl. Každý jsme jiný a každý z nás má
svoje hranice. Ale 1. ledna jsme měli všichni společný cíl
jen jeden, a tím byl vrcholek Třebouňáku.
Bylo nás tam 392.
No to je přeci úžasné, co lidí se přimělo vylézt z domovů
do přírody. Ale pozor, letos jsme měli raritu. Přijeli k nám
mladí lidé až z Pardubic. Ne, že by tu někde pobývali a na
Nový rok si vyšli. Kdepak. Tento mladý pár se dočetl o naší
každoroční akci na internetu a ráno ve tři vyjížděl vlakem
z Pardubic přes Prahu a Rakovník, aby byl ve dvanáct hodin
na kopci zvaném Třebouňák. Tak to tu ještě nebylo!
A pro všechny, kteří vážili tu cestu na vrchol, byl odměnou
pamětní list připravený klubem toužimských turistů
a občerstvení v podobě klobásy, piva, svařáku, čaje nebo
limonády, nebo jen ohřátí se u ohně. Za to bychom chtěli
poděkovat omladině z Třebouně, že to vše pro nás
připravila.
Tak hodně štěstí a zdraví do nového roku a za rok zase na
shledanou na kopci.
Libuše Kynzlová

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Kalendář turistických akcí na rok 2016 KČT Toužim:

18. 6. 2016 Setkání u pramene Střely
- dostředný pochod, cíl od 10.00 do 17.00
u pramene řeky Střely v Prachometech

4. 9. 2016 Toužimskej puchejř

- pěší i cyklo, start i cíl fotbalové hřiště Toužim

1. 1. 2017 Novoroční výstup na Třebouňský vrch
- dostředný pochod, cíl 11 – 15 Třebouňský vrch

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Retro den - akce školního parlamentu
Cesty za poznáním- výroba porcelánu
Jak se vyrábí porcelán, jaké jsou základní suroviny
potřebné k výrobě porcelánu , co je to kaolín, kde se těží,
co je to výpal, co je glazurování, jak se dělají dekorace
a další zajímavosti ohledně výroby porcelánu…
Spojit příjemné s užitečným - to se povedlo žákům
6. ročníků ZŠ Toužim při jejich další společné exkurzi, kam
se tentokráte vypravili do Nové Role, aby zjistili, co stojí za
tajemstvím výroby porcelánu.Porcelánka Thun, která byla
založena již v roce 1794, je překvapila svým moderním
zařízením, obrovskými výrobními halami, ale i délkou
výpalných pecí, z nichž některé jsou dlouhé až 40 metrů.
A co teprve, když se jim dostal do rukou kaolín, který
si
mohli vlastnoručně zpracovat v malou kuličku.
V průběhu exkurze viděli žáci zajímavý dokumentární film
o historii závodu až po současnost. Výrobky závodu Thun
se vyvážejí téměř do celého světa a 40% výroby jde na
vývoz do států evropské unie.

15.2. 2016 se pro žáky 5. -9. tříd a také pro pedagogy ZŠ
Toužim uskutečnil Retro den, který si pro žáky připravil
školní parlament. Žáci si měli připravit retro oblečení, které
se nosilo, když naše babičky a dědové byli ještě mladí. To
znamená, že si měli připravit oblečení, obuv a doplňky
30.-90.let. Velmi mile nás překvapilo, kolik žáků
a současně i pedagogů se do aktivity zapojilo dobovým
oblečením.
Společné focení všech retroúčastníků se konalo v místní
tělocvičně, kde jsme se vyfotili všichni společně a se svými
třídami. Akce se nám povedla a už dnes přemýšlíme
o další společné aktivitě, se kterou Vás všechny brzy
seznámíme.
Školní parlament – F. Prokopec, B. Janáková,
K. Michalcová, K. Chmelařová

Kultura a její podoby
Po prohlídce celého výrobního provozu se žáci přemístili
do prostor porcelánové školičky, kde si mohl každý žák
podle svého výběru odekorovat talířek a nebo mističku.
Tento výrobek bude po výpalu jejich vlastnictvím a bude
jim připomínat to, co viděli a sami si prakticky vyrobili.
V návštěvnickém centru jsme si na závěr prohlédli výstavu
zajímavých porcelánových souprav v moderním designu.
Naše průvodkyně p. Dolinová se svým kolegou se nám po
celou dobu exkurze věnovali s plným nasazením a zaslouží
si velké poděkování za tak milý přístup k žákům.
Porcelánová zastávka – centrum služeb pro turisty nabízí
svoje služby pro širokou veřejnost bez rozdílu věku, od
4 let – 100 let. Každý, kdo má chutˇ si rozšířit obzory
vědění a prakticky si vyzkoušet nové věci, je zde vítán,
dokonce i o víkendech je možné se zastavit po předchozí
domluvě.Tato akce se koná také za podpory Karlovarského
kraje, který přispívá na dopravu školám, které si požádají
o dotaci na přepravu žáků.
Možná, že některé žáky nadchne práce v oblasti keramického průmyslu, práce dekoratéra, malířky, návrháře
a v dohledné době budou někteří žáci svoje rozhodování
o dalším studiu směřovat k tomuto učebnímu oboru.
ZŠ Toužim – J. Váňová, Mgr. J. Krbcová

Co je to kultura, jaký má význam v životě člověka a jaké
jsou její podoby? S tímto tématem se setkávají žáci
sedmých ročníků v současné době při výuce OV.
Kultura v širším významu zahrnuje všechny výsledky lidské
činnosti po stránce materiální i duchovní včetně lidského
poznání.
A aby to nebyla jenom samá teorie, navštívili jsme všichni
společně SOU Toužim, kde nás p. mistrová P. Korunková
seznámila s kulturou stolování, úpravy slavnostní tabule
a současně nám vysvětlila i základy slušného chování
v restauracích a při slavnostních banketech.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Slavnostní tabuli si pro nás připravili žáci druhého ročníku
obor kuchař – číšník a je třeba říci, že výsledek jejich práce
byl skvělý. Tabule byla prostřena na téma Pocta českému
pivu a tak se všude objevovalo logo chyšského pivovaru
a zámku, jehož majitelem je p. Vladimír Lažanský. Pivo,
které se zde vaří, je originálního svojí nezaměnitelnou
chutí a vaří se podle původní staročeské receptury.
Uprostřed tabule byly umístěny dózy naplněné ječmenem
a svíčkou, které charakterizovaly základní surovinu
potřebnou pro výrobu piva . Na jídelním lístku, stejně jako
na všech skleničkách a vizitkách pro zasedací pořádek
hostů, bylo vidět stejné logo.
S tabulí, kterou jsme měli možnost si prohlédnout,
soutěžili v nedávné době studenti toužimského učiliště
na celorepublikové soutěži v oboru kuchař - číšník a jednotným tématem pro všechny soutěžící bylo Pocta
českému pivu.
Na závěr zodpověděla p. mistrová některé dotazy žáků,
které se týkaly gastronomie a společenské etikety.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na naše společné
setkání u závěrečných praktických zkoušek, na které nás
paní mistrová pozvala.
J. Váňová

Veliký dík patří panu učiteli Princlovi a paní učitelce Princlové za každoroční přípravu výcviku a snaze naučit děti
základům lyžařskému umění. Vždytˇ jejich snaha naučit
děti lyžovat trvá již čtvrt století na zdejší škole. Doufáme,
že se tato sportovní tradice naší školy bude opakovat i v
následujících letech a my všichni budeme vzpomínat na
nezapomenutelné zážitky z lyžáku v kouzelném prostředí
krásné Šumavy.
ZŠ Toužim – Bára Janáková,žákyně 8.A

Toužimští lyžníci na Šumavě
Jako každý rok, tak i v letošním školním roce se žáci
7. ročníků ZŠ Toužim zúčastnili lyžařského kurzu v Železné
Rudě pod dozorem učitelů J. a P. Princlových. Tento rok
byl o kurz opravdu veliký zájem, a proto se uskutečnily dva
turnusy. První turnus měl termín 7.2.-12.2., ale kvůli špatným sněhovým podmínkám se konal už 24.1., dokud byl
ještě sníh. Během
týdne se žáci naučili lyžovat
a ti zdatnější jezdili i na snowboardu. V průběhu pobytu,
kdy je volný den, jsme si byli společně zahrát bowling
v nedalekém Alžbětíně. Někteří už bowling kdysi hráli, ale
pro některé to bylo novinkou. Nakonec si všichni zahráli
zajímavou hru a každému se alespoň jednou podařilo
shodit nějakou tu kuželku. V odpoledních hodinách se žáci
se svými učiteli vydali na prohlídku Železné Rudy,
popřípadě si mohli něco zakoupit dobrého na zub.
Po zbytek týdne si už pak užívali celé dny na sjezdovce
a v pátek 29.1. odjeli zpět domů. První turnus zasedl
v pondělí do školních lavic a druhý turnus čekal
do dalšího týdne, kdy měl odjet, ale vše záleželo na tom,
zda - li vydrží na horách sníh. Ve středu ale bohužel učitelé
žákům oznámili, že sníh roztál a nikam se tedy nepojede.
Žáky to nepotěšilo. V pátek, den před plánovaným
odjezdem přišla radostná zpráva, že sníh napadl a žáci
mohou na hory odjet. Skupina žáků z druhého turnusu
zajásala, sbalila lyže a nezbytné věci pro lyžařský výcvik
a všichni společně odjeli vstříc novým zážitkům, na které
se nezapomíná. Základům lyžařského umění se naučili
všichni a našli se i odvážlivci, kteří jezdili na snowboardu.
V úterý také navštívili bowlingové centrum a užili
si zábavné odpoledne i s prohlídkou města. Týden na
horách utekl jako voda, všichni žáci si ho užili se vším
všudy, jak se patří a dalo by se říct, že lyžařský výcvik
se pro naší školu stal každoroční tradicí, na kterou se žáci
vždy moc těší.

Zvyšujeme právní vědomí našich žáků
Už v loňském školním roce se žáci 8. tříd seznámili
se základy právního vědomí a právní odpovědnosti. Dnes,
když už jsou o rok starší, opět mezi ně zavítala PhDr. Z. Papežová, která působí jako koordinátor v oblasti primární
prevence v Karlovarském kraji.

Svojí besedou navázala na loňské setkání se žáky
a rozšířila jejich znalosti dalšími informacemi. Upozornila
je hlavně na právní zodpovědnost a dodržování právních
norem. V průběhu besedy se zmínila o soustavě soudů
a jejich postavení.
Svojí besedu doplňovala prezentací a hlavně příklady
z praxe, se kterými se osobně setkala v průběhu celé svojí
kariéry u PČR.V závěru svého setkání zodpověděla žákům
jejich zvídavé dotazy, ale vzhledem k časové tísni, se bohužel na všechny nedostalo s odpovědí.
Mgr. M. Píbalová

MĚSTO TOUŽIM
Recyklovat je nejen správné, ale také
snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016
v České republice systém zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako
ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma
odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru
s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr
a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst
zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali
téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.

Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení?
Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte
je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické
recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových
spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení
odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče
odevzdat bez ohledu na místo bydliště.
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré
spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus
za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku
roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400
m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25
centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
- Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci.
V rámci projektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete
dokonce pomoci dobré
věci. Pokud přinesete
starší, ale stále plně
funkční elektrospotřebič, a ten projde
přísnými
zkouškami,
můžete ho věnovat
některé
neziskové
organizaci, například
Fondu ohrožených dětí.
- Dobrovolní hasiči - se
sběrem
spotřebičů
pomáhá také už více
než 1000 hasičských
sborů po celé republice.
- Města a obce podle
zákona musejí nejméně
dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého
patří i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost
ELEKTROWIN také organizuje akcí, při nichž
můžete za odevzdaný
spotřebič získat dárek –
například v podobě
slevy na vstupném do
ZOO nebo do muzea.
Sledujte proto pozorně
internetové stránky
www.elektrowin.cz
a fecebookový profil
R e c y k l a c e
je legrace, kde najdete
vždy aktuální informace.

INZERCE

POZVÁNKA

PO CELÝ BŘEZEN
JE MOŽNÉ
SHLÉDNOUT
VÝSTAVU

60 LET
BASKETBALU
V TOUŽIMI
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