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NOVINKY Z INFOCENTRA
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Jako by to bylo včera, co jsme si dávali novoroční
předsevzetí a už tu máme zase další Vánoce. Letošní
adventní program jsme pojali velmi hudebně. Čekání
na Ježíška vám bude krátit vystoupení toužimské dechovky,
žáků základní umělecké školy a komorní koncert pod
taktovkou Karla Musila v hale bývalé městské radnice.
A představení dětí zdejší základní školy a kapely Bugr Band
je již milou vzpomínkou na rozsvícení vánočního
stromečku. Podrobný adventní program najdete uvnitř
listu.
Ačkoliv máte jistě plnou hlavu příprav na štědrý den, již
ted´ vrcholí přípravy na tradiční Reprezentační ples města.
Zhruba od poloviny prosince si již můžete přicházet
do infocentra kupovat vstupenky. Čeká vás opět hudební
program a samozřejmě bohatý raut. Ples se bude konat
21. ledna 2017.
Přejeme vám klidné a št´astné Vánoce a radostné vykročení
do nového roku.
Kateřina a Kamila

Zdobení vánočních stromečků
V pátek 25. listopadu se opět sešly stovky toužimských
dětí, aby ozdobily stromečky podél celého náměstí.
Ozdobičky na stromky si děti vyráběly samy a během
několika málo dopoledních hodin proměnily náměstí
v adventní pohlednici. Jako malou odměnu za usilovnou
práci dostaly děti drobné občerstvení. Děkujeme učitelkám
základních a mateřských škol za trpělivou práci s dětmi
při přípravě pátečního zdobení.

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli jsme tradičně rozsvěcovali velký
strom na náměstí. Slavnostní akci zahajovaly děti
ze základní školy pod vedením paní učitelky Matoušové
s komponovaným programem a vánoční zpívání obstarala
kapela Bugr Band. Aby byla adventní atmosféra opravdu
kouzelná, na náměstí přiletělo několik andělů, kteří
podarovali diváky prskavkami a perníčky.
Vánoční jarmark tradičně opanovaly adventní věnce, jmelí
a výrobky dětí z tvořeníčka. Akce se zúčastnilo zhruba 300
lidí a všem chceme poděkovat, že s námi přišli pomoci
odstartovat vánoční čas. Také chceme poděkovat Městu
Toužim a panu starostovi za výborný svařák, Technické
službě města za nové osvětlení stromečku, Sboru dobrovolných hasičů Toužim za pomoc při odpalování
velkolepého ohňostroje a Městským lesům Toužim za
stromečky pro děti i zajištění vánočního stromu na
náměstí. Poděkování patří i mnoha dalším dobrovolníkům
za pomoc při přípravě akce.
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KRUH ŽEN

Výstava: od 25. listopadu můžete navštívit naši prodejní

Milé ženy,
ne vždy je nutné projevovat potřebu sdílení povídáním.
Tancem, dechovými cvičeními a meditací lze kultivovat
vnitřní klid, který může v tempu běžného dne ustupovat
do pozadí. Pozorováním toho, co se právě děje, je možné
zklidňovat myšlenky, cítit tělo a zažívat pocit celistvosti.

čt 1.12. 15.00 Tvořeníčko - Vánoční dekorace

Od ledna vznikne jedenkrát v měsíci v prostorách infocentra otevřený prostor pro sebepoznávání a objevování
v přítomnosti žen. Bude to možnost podpořit rozvoj

výstavu prací dětí místní Základní a mateřské školy
v Toužimi. Keramické svícny, ozdobičky na stromeček
a další vánoční dekorace mohou za zdobit váš dům či byt
a ještě podpoříte svým příspěvkem výtvarnou činnost dětí
ve škole.

Infocentrum – Malý sál

ne 4.12. 17.00 Adventní koncert

intuice a přijetí a také schopnosti necítit se, jakožto našich
přirozených zdrojů, ze kterých lze čerpat ve všedních
dnech. Zvu Vás do Kruhu, začínáme 26.1. v 18.00, děkuji

Vystoupení dechových orchestrů ZUŠ Toužim a ZUŠ
Sokolov
Sokolovna

a hezké dny Šárka Ashoor.

út 6. 12. 14.00 Mažoretky - mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky
Infocentrum – Malý sál

st 7. 12. 18.00

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TOUŽIM

Program zasedání
Zastupitelstva města
Toužim
dne 8. 12. 2016

Karel IV, aneb strasti Otce vlasti

Zájezd na divadelní představení v Karlovarském městském
divadle. Odjezd z Toužimi v 18.00
z náměstí Jiřího z Poděbrad

čt 8.12. 15.00 Tvořeníčko - Výroba vánočních dárků

Infocentrum – Malý sál

so 10. 12. 14.00

Adventní setkání na Zámku

Od 14.00 do 16.00 proběhne na nádvoří zámku adventní
setkání se svařákem. Akci pořádá spolek Živý zámek
Toužim.
Zámek

ne 11. 12. 17.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koledy na radnici

Komorní sestava Karla Musila zahraje v infocentru při punči
a vánočním cukroví.
Infocentrum
út 13.12. 14.00 Mažoretky - mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky
Infocentrum – Malý sál

čt 15.12. 15.00 Tvořeníčko - Vánoční přáníčka

Infocentrum – Malý sál

pá 16. 12. 17.00

Vánoční koncert ZUŠ Toužim

Tradiční vánoční koncert žáků místní Základní umělecké
školy.
Sokolovna
út 20.12. 14.00 Mažoretky - mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky
Infocentrum – Malý sál

út 20. 12. 17.00 Zábavné odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu budou hrát Slamáci – Bokovka.
Sokolovna

čt 22.12. 15.00 Tvořeníčko - Sladká tečka na vánoční stůl

Infocentrum – Malý sál

ne 1. 1. 13.00 Novoroční výstup na Třebouňský vrch

Turistický výstup každoročně pořádá Klub českých turistů.
Třebouňský vrch
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Zahájení
Odsouhlasení navrženého programu
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy kontrolního výboru
Zpráva předsedy finančního výboru
Projednání návrhu na uzavření smlouvy
na odkup nemovitostí od manželů Strolených
7. Projednání žádosti HZS Karlovarského kraje
o poskytnutí dotace
8. Projednání návrhu rozpočtu města Toužim
na rok 2017
9. Projednání rozpočtového výhledu
města Toužim na rok 2018 a rok 2019
10.Projednání záměru na prodej pozemku
11.Projednání žádosti o prodej nemovitého
majetku
12.Projednání návrhu smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu
13.Projednání žádostí o vyřazení poškozeného
a nefunkčního majetku
14.Projednání návrhu na změnu zřizovací listiny
ZŠaMŠ Toužim
15.Projednání návrhu odměn pro členy výborů,
kteří nejsou členy zastupitelstva
16.Diskuze
17.Závěr

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Dechový orchestr ZUŠ a toužimské
mažoretky výborná reprezentace ve Spolkové
republice Německo.
V sobotu 29. října se v bavorském Parksteinu uskutečnila
slavnost s názvem “když Parkstein ještě patřil k Čechám”,
věnovaná 700. výročí narození císaře Karla IV. a také jako
součást bavorsko-české zemské výstavy.
Program zahájila starostka města Parkstein paní Tanja
Schiffmann. V programu vystoupilo místní divadelní
sdružení s historickými výjevy ze života Karla IV., místní
kapela Sitzweilmuzikanten a jako hlavní hřeb večera pak
hosté z České republiky - Dechový orchestr Základní
umělecké školy v Toužimi pod vedením kapelníka pana
Karla Musila a toužimské mažoretky pod vedením paní
Mirky Vnoučkové.
Orchestr se předvedl v tom nejlepším světle a plný sál
kulturního domu v Parksteinu mu zaslouženě aplaudoval.
V tradičním složení vedle sebe seděli současní žáci, bývalí
žáci školy, učitelé - pan Jaroslav Dlouhý a pan Jan Kovářík,
který tuto akci na německé straně pomáhal organizovat.
Je třeba poděkovat všem učinkujícím jak z dechového
orchestru, tak z řad mažoretek za vynikající výkony a také
za výdrž nebo celé vystupování trvalo skoro tři hodiny.
Svými výkony všichni sklidili zasloužené uznání a přispěli
tak k vzorné reprezentaci města Toužimi v zahraničí.
Děkujeme.
ředitel ZUŠ Toužim
Jiří Ullmann

MĚSTO TOUŽIM
Z jednání Rady města Toužim
1)
Rada projednala a schválila zadat dodání a montáž
1 ks ukazatele rychlosti, včetně napájení ze solárního
panelu, společnosti SOVT – radio s.r.o., Plzeň do Prachomet.
2)
Rada schválila uzavření Mateřské školy Toužim
v době vánočních prázdnin od 23. 12 do 30. 12. 2016.
3)
Rada schválila podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na projekt „Rekonstrukce sportovního areálu Toužim, etapa č. 1“ na
rekonstrukci dvou fotbalových hřišť a víceúčelového hřiště
s umělým povrchem.
4)
Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši
100 tis. Kč pro Základní uměleckou školu Toužim
z prostředků společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.
Za MěÚ Toužim
Ing. Jan Šimonovský

Základní umělecká
škola v Toužimi
vás srdečně zve
na
Vánoční koncert
v pátek 16.12.2016
v 17,00 hod.
sokolovna Toužim

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
I kyberšikana bolí

Etická výchova nabízí žákům osvojení nových dovedností
zábavnou a nenásilnou formou prožitkové pedagogiky –
(pamatuji si to, co jsem prožil). Pomáhá při základní
orientaci v životě,seznamuje se základnímu hodnotami, učí
vytvářet plnohodnotné vztahy k sobě i svému okolí,
stmeluje kolektiv, posiluje vztah pedagog – žák, nabízí
pomoc při řešení základních problémů, v hledání vlastní
identity , životního povolání a smyslu.
V našich hodinách se řídíme heslem Co (ne)chceš, aby
dělali tobě, (ne) dělej druhým. Etická výchova se prolíná
i do jiných předmětů např. Vlastivěda, Přírodověda, Prvouka a žáci mají možnost hledat i jinde souvislosti,
o kterých se učíme právě v Etické výchově.
Chování, náznaky šikany, mezilidské vztahy, komunikace
ve třídě, mít či nemít mobil, k čemu mi slouží, jak mi může
pomoci, používání internetu – to byla náplň společné
besedy žáků 3. ročníků s městským strážníkem E. Kanátovou. V průběhu besedy žáci velice živě reagovali a mnozí
z nich se s námi podělili o svoje zkušenosti z této oblasti.
Dlouhodobé vysedávání u počítače, málo volnočasových
aktivit – to je zřejmě velký problém v současné době.
Přesto jsme nabyli dojmu, že velká část dětí ví, k čemu je
dobré mít mobil, kdy ho použít a hlavně v případě, že se
děje něco špatně, ví, kam se mají obrátit o pomoc – rodič,
učitel, kamarádi., popř. krizové linky.

V době závislé na počítačových technologiích se setkáváme
s pojmem kyberšikana – tedy počítačová nebo také kybernetická šikana.
Kyberšikana využívá k obtěžování či vydírání své oběti
veškerých elektronických prostředků, jako jsou mobilní

telefony, pager, emaily, internetové blogy apod. Šikanování
probíhá inkognito, v tzv. anonymním kyberprostoru, kdy
obě nemusí mít a obvykle také nemá tušení, kdo za jejím
terorizováním stojí a proč. Může jít o osobu z druhého
konce světa, fyzicky slabou a neschopnou jiného druhu napadání než právě formou kyberšikany, stejně jako může
jít o nejlepšího přítele, spolužáka apod.
Žáci 7. ročníků měli možnost besedovat a diskutovat na
toto téma s městskými strážníky - E. Kanátovou a
V. Maškem, kteří si pro žáky připravili zajímavou besedu,
doplněnou prezentací a názornými příklady zneužívání
kyberšikany v běžném životě. V závěru besedy si žáci ověřili
svoje znalosti v tématické křížovce, kde si zopakovali
základní pojmy z oblasti kyberšikany.
A kde mohou žáci hledat odbornou pomoc? Určitě
je dobré vědět, kam se obrátit a kdo mi může pomoci
v případě, když se mi něco podobného stane.
Linka bezpečí – 116 111
www.minimalizacesikany.cz
www.e.bezpeci.cz
www.internethelpline.cz
tel. číslo 116 111
Krizová telefonní linka IPPP ČR (Krizová linka Institutu pedagogicko – psychologického poradenství ČR) 286 881 059,
+420 774 089 181
Národní centrum bezpečnějšího internetu
- www.saferinetrnet.cz
J. Váňová – školní metodik primární prvence

J . Váňová, Mgr. H. Dornicová – metodici primární prevence

Projekt Volba povolání pokračuje
Jaké pracovní příležitosti nabízí náš region a město, kde
žijeme ,co vše se u nás vyrábí,jaká je poptávka a nabídka
současného trhu práce ?
Toto vše šli zmapovat žáci 9. ročníku v rámci projektu
Volba povolání a navštívili společně se svými vyučujícími
místní výrobní závod ARTIFEX INSTANT s.r.o.
V tomto závodě pracují i mnozí rodiče našich žáků, a tak
jsme dostali možnost díky ochotě a vstřícnému jednání
vedení společnosti , nahlédnout pod pokličku jejich
výroby.

Proč mi pořád někdo ubližuje ?
Co se skrývá za předmětem Etická výchova, která se na naší
škole vyučuje ve 3. a 6. ročníku?
V dnešní přetechnizované době, kdy osobní a přátelský
kontakt mezi lidmi se díky počítačům pomalu vytrácí, se
po malých krůčcích vracíme k tomu, co dělá člověka
člověkem, k jeho charakteru, mravnímu a slušnému
chování.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KNIHOVNA

Firma ARTIFEX INSTANT s.r.o je výrobní firma, která
se zaměřuje na výrobu a balení instantních granulovaných
nápojů. Má velice široký výrobní sortiment, zaměřuje se na
produkty od kojenecké výživy až po balené výživové
doplňky .Společnost je schopna vyrábět různé typy granulí
a také různé typy směsí. Ve výrobní hale, která má rozlohu
2000m čtverečních ,se vytváří produkt od receptury až po
samotné balení přesně na míru a požadavků klienta. Firma
si sama vyrábí různé druhy plastových obalů a není tedy
závislá na dalším subdodavateli, současně je schopna uspokojit požadavky zákazníka na různé typy balení i na
různé typy granulace. Firma disponuje velkým sortimentem
balicích strojů a je schopna reagovat na nejnovější trendy
v oblasti balení.
Aby byla zajištěna maximální bezpečnost produktů
a spokojenost zákazníků, jsou výrobky pod neustálou
kontrolou. Kvalitě výrobků odpovídají i mnohá získaná
ocenění. Některé výrobky získaly národní značku kvality
potravin KLASA a mezinárodní potravinový certifikát IFS
(International Food Standard), který je velmi důležitý pro
výrobce potravin, kteří dodávají svoje výrobky
do mezinárodních řetězců.
Společnost ARTIFEX existuje na trhu již 10 let a v současné
době zaměstnává kolem 50 pracovníků, kteří zde mají jistotu stabilního zaměstnání. Svojí produkci vyváží ze 70 %
do Evropy a zbytek tvoří domácí odbyt.

Městská knihovna Toužim
novinky prosinec 2016
Pro ženy

Bérard Sophie
Beverley Jo
Cartland Barbara
Clark Mary Higgins
Hartl Patrik
Karel
Hilliges Ilona Maria
Chalupová Lenka
Chapman Marina
Jefferies Dinah
Jeffries Sabrina
Jeffries Sabrina
Keleová-Vasilková Táňa
Körnerová Hana Marie
Lowell Elizabeth
Mlynářová Marcela
Moyes Jojo
Sharma Nabila
Pospíšilová Jarmila
Probst Jennifer
Quick Amanda
Towle Samantha
Váňová Magda
Wood Barbara

Pro muže

Adler-Olsen Jussi
Adler-Olsen Jussi
Cimický Jan
Coben Harlan
Cubeca Karel
Deaver Jeffery
Ekman Kerstin
May Peter
McClure Ken
Rozkovec Patrik
Silva Daniel
Voosen Roman

V průběhu prohlídky výrobních prostor se nám věnoval
pan P. Chaloupek, který nás provedl veškerým zázemím –
od skladu s uskladněným cukrem,lisovnou obalů až po
finální balicí linky. V celém provozu vládne absolutní
čistota a samozřejmě i my všichni jsme se oblékli do
slušivých oblečků, umyli si ruce dezinfekcí a pak už jsme
se vydali do terénu.
V závěru prohlídky pan P. Chaloupek ochotně zodpověděl
některé dotazy přítomných žáků .
Děkujeme vedení společnosti za umožnění prohlídky
výrobního závodu a přejeme hodně spokojených
zákazníků s jejich výrobky.
J. Váňová, Bc. J. Hudec, žáci 9.A

Pro děti

Gessler Tatjana
Poláček Karel
Slezáková Marie
Sypal Jaromír

Historické
Bauer Jan
Bauer Jan

Zajímavosti

Alix Jean-Claude
Alix Jean-Claude
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Levandulové noci
Ukradená nevěsta
Nebezpečná maškaráda
Krása přináší smrt
Prvok Šampón Tečka a
Skryté srdce Afriky
Tyrkysové oko
Dívka beze jména
Plantážníkova žena
Studie svádění
Zvraty osudu
Vůně života
Carolina
Zmatek v srdci
Dáma s prošlou zárukou
Život po tobě
Peklo v chrámu božím
Katedrála z písku
Hledání podmanivé krásy
Zátoka lží
Trable
Nebýt sám
Vyvolená

Vzkaz v láhvi
Zabijáci
Téměř jasný případ
Nikomu ani slovo
Poselství v dlani
Ocelový polibek
Vlčí kůže
Umrlčí cesta
Bezedná propast
Vysoká hra
Anglický špion
Jako zvěř

Zvířecí nemocnice.
Hledá se kočička
Bylo nás pět
Fuk a Puk: dobrodružství
dvou pavoučků
Vodnické pohádky

Smrt na jazyku
K výšinám císařského trůnu

Jde o vaše střevo
Jde o vaši krev

Za celoroční spolupráci děkuji Lucii Jankuliakové
Lenka Hudečková

FOTOREPORTÁŽ Z ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A ZDOBENÍ STROMKŮ
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POZVÁNKA

7

POZVÁNKA

TIRÁŽ
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