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Toužimský informační občasník

ÚVODNÍK
Čas předvánoční v infocentru Toužim
Vážení čtenáři, v měsíci listopadu jsme opět „rozjeli“ dva
staronové seriály akcí pro zimní podvečery s neomezeným
počtem dílů dle vašeho zájmu – Promítej i ty a Cestování
v bačkorách.
O oba první díly byl velký zájem a věřím, že neodezní. V prosinci
vás zvu 6. 12. na ﬁlm H2Pmx o vodním živlu nejen v Mexiku
a 7. 12. Na Zakarpatskou Ukrajinu v Cestování v bačkorách. Obojí
od 17 hodin. Těším se na vaše nabídky dalších dílů Cestování
v bačkorách, nejlépe do dvacátého každého měsíce, aby byly
v infolistech dalšího měsíce. Můžeme spojit i několik nabídek
do jedné akce, stačí pár fotek a chvíle času, i tak se dá urazit kus
cesty… Přijďte se domluvit na termínu a času! Se zimním
slunovratem se začne přibližovat jaro a čas vyhrazený
k odpočinku, kinu a cestování v bačkorách uteče jak voda.
Od 8. 12. bude do konce roku probíhat rekonstrukce a malování
našeho malého sálu infocentra, za což jsme velmi vděčni
Bytovému hospodářství města Toužim a děkujeme
za znovuvytvoření příjemného prostředí pro naše konání!
Univerzita třeího věku v prosinci ukončí zimní semestr (nadále
plaí nabídka přijít se zdarma podívat na jakoukoliv přednášku)
a budeme vybírat nová témata pro letní semestr, informace
v infocentru. Přejeme všem klidný čas adventní i vánoční
a do nového roku radost, zdraví a dost sil k žií!
I.Květ.

Každoroční Zamykání zahrady v MŠ Sluníčko.

1

prosinec / 2017

KULTURNÍ PROGRAM - PROSINEC 2017
Pá

1.12.
Zdobení vánočních stromků ZŠ Toužim na náměsí

Ne

3.12.

CESTOVÁNÍ V BAČKORÁCH

ZAKARPATSKÁ

17.00

Rozsvícení vánočního stromu
Náměsí J. z Poděbrad
St

6.12.

14.00

Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

17.00 Promítej i ty!
Infocentrum – Malý sál
Čt

7.12.
9.30
VU3V Historie a současnost české myslivosi
6. přednáška - Kam kráčí myslivecký výzkum
10.30
VU3V České dějiny a jejich souvislosi
6. přednáška - Krize motorem dějin: 14. stoleí
a jeho problémy
Infocentrum – Malý sál
15.00 Tvořeníčko
Infocentrum – Malý sál
17.00

Cestování v bačkorách Zakarpatská Ukrajina
Ivana Květoňová

Infocentrum – Malý sál

Od 8.12. probíhá rekostrukce Malého sálu.
Děkujeme za pochopení.
Čt

14.12.

15.00

Tvořeníčko

Čt

21.12.

15.00

Tvořeníčko

Infocentrum – Malý sál
Infocentrum – Malý sál
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UKRAJINA

KONFERENCE: 300 LET SKOKŮ
V sobotu 2. prosince 2017 proběhne v toužimském infocentru veřejná konference, která je věnována letošnímu
kulatému 300. výročí mariánského poutního místa Skoky,
jehož vznik je mimo jiné úzce spjat i s naším městem
a jehož kulturně historický význam je dodnes živý nejen
ve známém rčení o panence skákavé.
Na programu je řada zajímavých příspěvků z oblasí
historie, památek, architektury, geograﬁe, ale třeba také
i moderních technologií.
Akce je veřejně přístupná a začíná v 10 hodin.
Podrobný program najdete v místě nebo na webu
www.skoky.eu.
Koná se s ﬁnanční podporou Ministerstva kultury
a Karlovarského kraje.

Program Úřadu vlády ČR - Prevence sociálního
vyloučení a komunitní práce

NA VLASTNÍ NOHY
Projekt Na vlastní nohy se mohl uskutečnit především díky
ﬁnanční dotaci v celkové výši 252 000,-Kč v rámci programu
Úřadu vlády ČR s názvem Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce. Díky podpoře Úřadu vlády ČR jsme schopni rozvíjet
komunitní práci v sociálně vyloučených lokalitách Dobré Vodě
a na Nové Farmě již mnoho let. Usilovně pomáháme lidem
ze sociálně vyloučených lokalit,nejen z Toužimska a Tepelska, ale
i v přilehlých obcích. Metoda komunitní práce nám pomáhá
přiblížit se k osudům jednotlivců a rodin z těchto vyloučených
lokalit.

Pod střechou, z. s.

Hlavním cílem projektu Na vlastní nohy je plynule navázat
na předchozí úspěchy a podníit navození sociální změny
prostřednictvím komunitní práce především v lokalitě Dobrá
Voda a Nová Farma. Jedním z témat v rámci projektu je například
akivita Komunitní zahrada, která běží již řadu let. „Jsme velice
rádi, že se nám podařilo vzbudit zájem o tuto činnost a mnoho
členů našlo v této akivitě zalíbení.

POZVÁNKA DO BEČOVA

Členové komunity se snaží vymýšlet zlepšení a to nás opravdu
těší” dodává komunitní pracovnice Klára Berkyová. V současné
době se zahrádka rozrostla o okrasné keře, ovocné stromy,
bylinkové záhony a zeleninu. Další akivitou projektu jsou brigády
a zájem o prostředí, ve kterém obyvatelé žijí. Jsou jednou
z mnoha činnosí, které v Dobré Vodě, ale také v další lokalitě na
Nové Farmě, komunitní pravnice a obyvatelé rozvíjejí. Společné
volnočasové akivity a již mnoho kulturních a společenských
programů se již v návaznosi na uplynulé roky velmi osvědčily a
lidé se k nich rádi vracejí.
Rovněž společné oslavy a svátky pořádá Český západ, o.p.s.
společně s komunitou již několik let a pod ímto tématem se
skrývá vše to, co má poziivní vliv na soudržnost a má podobu
zábavy. V současné době vrcholí v centru organizace příprava na
nadcházející zimní období a vánoční program v podobě Živého
Betlému. Organizovat celou akci budou mít možnost ženy i děi,
ale i muži.„Snažíme se, aby vše proběhlo v jejich režii, což
přirozeně posílí jejich sebevědomí. I nadále se budeme
zaměřovat více na jednotlivce a posilovat jejich sebedůvěru
a schopnosi“ dodává na závěr komunitní pracovnice Anna
Dunčeková.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Evropská unie
EU v kostce – takový byl pracovní název interakivní besedy pro
žáky 8.ročníků, kterou si pro ně připravil zástupce karlovarského
Eurocentra Mgr. J. Čermák.
V úvodní čási se žáci seznámili s ím, jak a proč vůbec došlo
ke vzniku EU a co všechno tomu předcházelo v historickém
poválečném vývoji.
Součásí besedy byly i ukázky zajímavých míst v rámci Evropské
unie např. Eiﬀelova věž v Paříži, berlínská věž, šikmá věž v Pize,
snímky z Amsterodamu a řada dalších turisicky atrakivních
snímků.
Největší úspěch byl zaznamenán v poznávání státních vlajek
evropských států. Nutno podotknout, že někteří žáci projevili
velké znalosi při společné poznávačce jednotlivých státních vlajek.
Beseda byla součásí výuky Zeměpisu a Občanské výchovy
a získané informace žáci využijí v hojné míře při dalším
vzdělávání.
J. Váňová, Mgr. M. Píbalová- žáci 8.A. a 8.B

Pomazánky – praktické cvičení
Stravujeme se vždy podle zásad zdravé výživy, přemýšlíme o tom,
co jsme právě snědli a nebo se jen tak nabašíme z toho, co dům dá?

Návštěva u kadeřnice
A už je to zase tady….
Pro žáky 9. ročníků přichází období nelehkého rozhodování, kam
budou směrovat svoje další kroky po ukončení základní
docházky. A protože je to úkol opravdu těžký, snažíme se jim
v rámci projektu Volba povolání v jejich tápání pomáhat, jak se
dá. S výchovnou poradkyní Mgr. M. Píbalovou již mají za sebou
několik prezentačních výstav, které jim mají usnadnit jejich
rozhodování.
Mnoho žáků si bude podávat přihlášky na střední školy, ale jsou
mezi nimi i tací, kteří se půjdou učit nějakému řemeslu.
Ne nadarmo se říká, že řemeslo má zlaté dno a protože některá
děvčata se chtějí vyučit kadeřnicí, navšívily jsme v rámci výuky
Prakické činnosi kadeřnický salon p. M. Ditrichové.
Žákyně, které se o učební obor kadeřnice zajímají a rády by se
kadeřnicí vyučily, dostaly přímo šanci nakouknout pod pokličku,
jak to chodí u kadeřnice a co všechno obnáší její práce.
Děvčata si prakicky vyzkoušela myí vlasů a pak už nastoupila
odbornice ve svém oboru, vzala nůžky do ruky a Lence
vyčarovala ukázkový sestřih vlasů. Zároveň děvčatům objasnila
základní péči o vlasy, na co je dobré dát si pozor při výběru barev
a spoustu jiných užitečných rad.
Věříme, že děvčatům tato prakická ukázka byla užitečná a v práci
kadeřnice najdou to, co od ní očekávají.
Děkujeme p. M. Ditrichové za ochotu a vstřícnost a přejeme
jí hodně spokojených zákaznic.
J. Váňová, žákyně 9. ročníků

V rámci Tandemové výuky připravili vyučující pro žáky 6. ročníků
prakický úkol, který spočíval v přípravě pomazánek podle zásad
zdravé výživy. Žáci se rozdělili do skupin a každá skupina měla za
úkol připravit jeden druh pomazánky, který by splňoval daná
kritéria. Vzhledem k tomu, že jíme i očima, dbalo se při
závěrečném hodnocení i na esteickou stránku pokrmu.
Jednotlivé pomazánky si žáci společně s vyučujícími ochutnali
a vyhodnoili. Pomazánka, která jim nejvíce zachutnala, dostala
nejvyšší počet bodů. Všechny pomazánky byly velmi chutné
a rozdíly v bodování byly velmi nepatrné.
Při tomto prakickém cvičení nešlo ani tak o vítězství, ale o to,
aby si žáci uvědomili, co patří do zásad zdravé výživy a aby
přemýšleli o tom, co v současné době většina z nich konzumuje.
J. Váňová, Mgr. J. Hudec, žáci 6.A

Kyberšikana
V rámci primární prevence jsme uspořádali ve spolupráci
s městským strážníkem E. Kanátovou besedu pro žáky 6. ročníků
na ožehavé téma Kyberšikana.
Co je kyberšikana?
Předpona kyber – značí prostředí, ve kterém se šikana odehrává,
tedy kyberneický svět počítačů, internetu a mobilních telefonů.
Kyberšikana může samozřejmě probíhat i přes jiné technické
komunikační prostředky, např. pagery, v české realitě jsou však
v drivé většině využívány právě výše zmíněné mobilní telefony
a internet. Stejně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné
chování, kdy je oběť dlouhodobě napadána útočníkem nebo
útočníky, přičemž závažnost jednotlivých útoků se stále stupňuje.
Konkrétní způsoby kyberšikany:
- přes mobil : SMS, MMS, videa urážlivého obsahu, urážení, zastrašování,volání, prozvánění,natáčení a následné zveřejňování
natočeného materiálu, rozesílání dalším lidem umístění na You
Tube, focení bez svolení foceného a následné rozesílání třeím
stranám
- přes internet: zakládání falešných proﬁlů nebo změna
původního, zakládání proﬁlů proi nějaké osobě, e-maily nevhodného obsahu, krádež hesel a následně zneužií účtu, obtěžování
přes webkamery.
Beseda byla oboustranně akivní, žáky tento problém velmi
zajímá a dokonce se někteří i setkali s problémy v internetové
komunikaci. Je zajímavé, kolik žáků využívá Facebook, ale
málokdo se přiznal k tomu, že rodiče dělají kontrolu nad ím,
s kým jejich děi komunikují .
J. Váňová, Mgr. H. Dornicová – metodici prevence
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MŠ SLUNÍČKO

MŠ DOMEČEK

Zamykání zahrady aneb „Posviťme si na
strašidla“

Nové zprávy z Domečku
Hlásíme se s novými informacemi z naší mateřské školky
Domeček. Prázdniny utekly jako voda a my se v září zase sešli
v naší školičce.

Jako každý rok, tak i letos pořádala Mateřská Škola Sluníčko
dne 2.11.2017 tradiční zahradní slavnost „Zamykání zahrady“.
Protože vládu převzal měsíc listopad, začíná se brzy stmívat
a zahrada se zanedlouho zahalí do bílého kabátu, všichni skřítci
a strašidýlka si hledají úkryt před zimou.
Děi se rozhodly, že jim v tomto úkolu pomohou. Před vchodem
do Berušek, osvíceným vydlabanými dýněmi, se sešla všechna
malá strašidýlka, připravena uložit zahradu k zimnímu spánku.
Maminky a taínkové se zhosili nelehkého úkolu – vytvořit ze
svých radolesí originální strašidýlko. Za pomoci pěveckého
souboru „Já písnička“, podzimních písní, kouzelných básní
a zaříkávadel jsme rozsvíili všechny lampióny.
Následoval světélkující průvod malých roztomilých strašidýlek,
která posvíila na cestu všem skřítkům a za pomoci kouzelného
zaříkávadla jsme velkým zlatým klíčem zamkli brány naší MŠ.

Přivítali jsme nové děi, "oprášili" jsme hry a hračky, protáhli těla
v tělocvičně, zpívali jsme na celou školku, vyrobili něco pěkného
a těšili se z toho, že jsme spolu a že nám je fajn. Sihli jsme pět
divadel, návštěvu u hasičů v rámci Dne požární bezpečnosi, byli
jsme na výletě na statku v Chebu, navšívil nás fotograf
a proběhlo vánoční focení, ale hlavně jsme se dočkali naší výhry!
Vzpomínáte jak jsme se v červnu účastnili soutěže "Co pro nás
znamená lesní svět?" Už jsme se chlubili, že jsme se umísili na
skvělém druhém místě, a že jsme vyhráli dřevěné pexeso.
V druhé polovině listopadu proběhlo předání výhry. Pexeso je
"doma" a my ještě jednou děkujeme společnosi Lesní svět, která
soutěž pořádala. Více informací na jejich stránkách
www.lesnisvet.cz
A poslední zpráva pro ty, kteří si ještě nevšimli: pexeso jsme
nechali nainstalovat na náměsí Jiřího z Poděbrad. Je to věc tak
pěkná, že nám přišlo škoda, aby si s ím nemohla hrát spousta
děí, ale i dospělých. Takže až půjdete kolem, najděte si chvilku

Věřím, že se nám podařilo vykouzlit úsměv na tváři všem
zúčastněným, malým i velkým.
Eva Bučková za MŠ „Sluníčko“

a zahrajte si. Zároveň se naučíte něco o lese, poznáte stromy,
rostliny, zvířátka jejich stopy a až půjdete do lesa na procházku,
určitě se vám to bude hodit.
Přejeme všem krásné (pod)zimní dny, děi a zaměstnanci z MŠ
Domeček.
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KNIHOVNA TOUŽIM

ZŠ a MŠ TOUŽIM
Neztratíme se

Upozornění pro naše čtenáře!

Naše škola se každoročně zúčastňuje závodu v orientačním běhu
v Ostrově, pořádaném ZŠP Ostrov pod zášitou Karlovarského
kraje. V kategorii mladší žáci a žákyně reprezentovali naši školu
Tadeáš Lipavský, Míla Walter, Milan Poprocký a Gábina
Walterová, v kategorii starších žáků nás zastupovali Patrik Puta,
Iveta Olahová, a Kristýna Staňková. I přes nepřízeň počasí se
soutěž vydařila. Naši mladší žáci si tuto soutěž vyzkoušeli poprvé
a vedlo se jim dobře – obsadili dvě čtvrtá, páté a šesté místo.
Starší žáci ve velké konkurenci rovněž obstáli dobře – získali
čtvrté, páté a deváté místo.
Všem blahopřejeme!

Poslední dobou se stává, že nám vracíte
knihy poničené - mokré, flekaté apod.
Prosíme tedy, abyste dávali na naše
knihy pozor a chovali se k nim, jako by
to byly Vaše knihy.
Děkujeme – Lucie Jankuliaková a Marcela Prášilová,
knihovnice.

Knižní novinky pro měsíc prosinec
2017

Mléko není jenom mléko
Krajské středisko ekologické výchovy v Chebu podporuje
vzdělávání k udržitelnému rozvoji a uplatňování metod badatelské výuky na školách v Karlovarském kraji.
V rámci této činnosi nabízejí výukové programy, které temaicky
souvisejí zejména se zemědělstvím. My jsme si vybrali program
s názvem ,,Mléko není jenom mléko“. Nejprve jsme se seznámili
se základními druhy zvířat, která se chovají pro mléko. Dozvěděli
jsme se něco z historie chovu dojných zvířat a nárocích a podmínkách, ve kterých se cíí dobře. Zjisili jsme, z čeho se mléko
skládá, jaký význam má pro lidské zdraví a jaké výrobky se z něho
dají vyrobit. Mohli jsme si vyzkoušet ruční dojení a pochopit, jak
náročná byla práce těch, kteří dříve pracovali v kravínech.
Zpracování mléka jsme si pak i názorně vyzkoušeli a domů jsme
si odnesli vlastnoručně vyrobený domácí sýr.

Tentokrát se kupovaly převážně knihy pro děi.
Ty si je budou moci půjčit ve školní knihovně.
David Erica
Part Michael
Part Michael
Šťastná Leona
Kahoun Jiří
Lamková Hana
Brezina Thomas
Brezina Thomas
Brezina Thomas
Major Lenia
Poláček Jan
Poláček Jan
Butler Dori
Šinkovský Marin
Bass Guy
Bass Guy
Bass Guy
Francis Suzanne

Anna & Elsa – Podivuhodný ledostroj
Chrisiano Ronaldo: cesta na vrchol
Lionel Messi: úžasný příběh
Dubánci: příběhy jednoho roku
Jak se mají včelí medvídci?
Káťa a Škubánek
Ostrov dinosaurů
Strašidelný obchod
Utajená laboratoř
Nejkrásnější příběhy o koních
Soukromý detekiv Matyld:
na stopě podivných únosců
Soukromý detekiv Matyld:
na stopě sériového vraha
Strašidelná knihovna: na půdě je duch
Vincent a Bóďa
Záplaťák: Duch Groteskinu
Záplaťák: Příšera z Drbákova
Záplaťák v pavoučí síi
Zootropolis

Děkuji Lucii Jankuliakové za vzornou celoroční spolupráci Lenka Hudečková

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
MK TOUŽIM
Městská knihovna Toužim

Vánoční provozní doba
20. 12. 2017 – 29. 12. 2017
Zavřeno
Od 3. 1. 2018
bude opět knihovna otevřena.
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