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NOVINKY Z INFOCENTRA

Krásný nový rok, milé čtenářky, milí čtenáři,
Srdečně vás vítáme v roce 2017 a těší nás, že jste zachovali
přízeň našim InfoListům. Dokud máme ještě v živé paměti
vánoční atmosféru, pojd́me se ohlédnout za adventním
programem v Toužimi.

Na sklonku listopadu jsme o první adventní neděli
společně rozsvítili vánoční strom na náměstí. Druhou 
adventní neděli jste mohli shlédnout Adventní koncert 
dechových orchestrů ZUŠ Toužim a ZUŠ Sokolov. Ve středu
7. prosince jsme vás zavezli do Karlových Varů na divadelní
inscenaci Karel IV. aneb strasti Otce vlasti. V sobotu 
10. prosince vás na svařák a cukroví pozval spolek Živý
zámek Toužim na zámecké nádvoří a druhý den, třetí 
adventní neděli jste si přišli poslechnout Koledy na radnici.
Hrála vám komorní sestava Karla Musila a zpívala Zlata
Bot́ová. V pátek 16. prosince se konal tradiční Vánoční 
koncert ZUŠ Toužim, při kterém vystoupili žáci zdejší 
základní umělecké školy. Završením svátečního času byl
tradiční Novoroční výstup na Třebouňský vrch.

Děkujeme všem, kteří se vánočního programu toužim-
ského infocentra zúčastnili jako diváci za jejich zájem 
a příjemnou atmosféru a také děkujeme všem, kteří 
se zapojili do organizace jednotlivých akcí i za obětavou 
dobrovolnickou práci.

Z technických důvodů bude infocentrum od 16. do 31.
ledna zavřené. Těšit se na vás budeme opět v únoru, kdy
pro vás chystáme na 7. 2. vernisáž interaktivní výstavy Život
včely.

Přejeme vám št́astný a úspěšný rok 2017.
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adventní koncert dechovek ZUŠ Toužim a ZUŠ Sokolov



V průběhu ledna bude toužimské infocentrum uzavřené,
nebot´� se pouštíme do velkého úklidu a malování. 
V infocentru se na vás budeme těšit opět na začátku února. 
Pravidelné akce, jako je tvořeníčko, mažoretky a podobně
budou probíhat tak, jak jste zvyklí. 
Pouze s výjimkou týdne od 16. do 22. ledna, kdy bude 
v kinosále probíhat výměna osvětlení.
5. 1. 15.00 Tvořeníčko – Něco dobrého na zub

Infocentrum – Malý sál
10. 1. 14.00 Mažoretky – mladší dívky

15.00 Mažoretky – starší dívky
Infocentrum – Malý sál

12. 1. 15.00 Tvořeníčko – Kalendář
Infocentrum – Malý sál

21. 1. 19.30 Reprezentační ples města
Srdečně vás zveme na tradiční Reprezentační ples města,
který se letos koná 21. ledna od 19.30 hodin v toužimské
sokolovně. K tanci a poslechu vám zahraje Dechový 
orchestr ZUŠ Toužim, dále vystoupí Luboš Víšek Band. 
Po půlnoci se můžete těšit na speciální program Afterparty.
V restauraci bude jako obvykle rozveselovat příchozí
harmonikář Míra Zábranský. Hudební program doplní
tanečním vystoupením D TEAM K. VARY. Těšit se můžete
samozřejmě i na bohatý a voňavý raut.
Vstupenky jsou v prodeji v Infocentru, cena vstupného je
250 Kč. Sokolovna
24. 1. 14.00 Mažoretky – mladší dívky

15.00 Mažoretky – starší dívky
Infocentrum – Malý sál

26. 1. 15.00 Tvořeníčko – Svíčka z palmového vosku
Infocentrum – Malý sál

31. 1. 14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky

Infocentrum – Malý sál
31. 1. 17.00 Taneční odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu bude hrát Václav Žákovec.

Sokolovna

Adventní setkání na Zámku Toužim

Spolek Živý zámek Toužim uspořádal pro své přátele 
a příznivce adventní setkání na zámeckém nádvoří. 
Komorní společenské akce se zúčastnilo několik desítek
lidí, kteří si společně pochutnávali na svařeném víně 
a domácím cukroví, které připravily toužimské hospodyňky.
Adventní akce spolku byla symbolickým završením
celoroční práce na zkrášlení a oživení zámeckého nádvoří.

KULTURNÍ PROGRAM - LEDEN 2017

Cestování a potraviny – další témata pro Virtuální univer-
zitu třetího věku. Letní semestr VU3V pro akademický rok
2016/2017 se ponese v duchu cestování a potravin. Opět
otevíráme dvě témata a všichni, pokračující i noví studenti
jsou srdečně zváni. Začínáme 2. února v 9.30 v kinosále
infocentra.
Cestování – co jste možná nevěděli
Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa 
na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí
cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít 
i negativní dopady na kulturu, společnost a životní
prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto
kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé 
informace o historii cestování a lázeňství.
Potraviny a spotřebitel
Přednášky se zabývají bezpečností, kvalitou a označováním
potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost je věnována 
potravinám živočišného i rostlinného původu.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3 VĚKU
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ŽIVÝ ZÁMEK

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vystoupení žáků ZŠ 

Ráda bych poděkovala všem žákyním (sboristkám, flét-
nistkám, klarinetistkám, mažoretkám) a žákovi, kteří vys-
toupili na slavnostním rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí v Toužimi, které pořádalo místní infocentrum.
Zároveň děkuji paní učitelce Jaroslavě Váňové, která pro
nás se svými žáky vyrobila vánoční desky pro naše texty.
Poděkování patří i mamince Elišce Adamové, která mi
pomáhala s dětmi a paní Miroslavě Vnoučkové za nácvik
skladby pro mažoretky. Také děkuji paní Kamile Prchalové
za sladkou odměnu pro vystupující.

Lenka Matoušová, ZŠ Toužim

PODĚKOVÁNÍ



Zlaté české ručičky…
V hodinách Zeměpisu se učíme o naší krásné vlasti, o jed-
notlivých krajích a s tím je samozřejmě spojený i tradiční
průmysl regionů. Už i žáci v osmých ročnících se začínají
pomalu rozhlížet, kam budou směřovat svoje přihlášky.
Projekt Volba povolání jim už nyní umožňuje různé
exkurze a prohlídky závodů v našem okolí.
Mezi oblíbené aktivity patří i návštěva sklárny Moser a.s.
Karlovy Vary. Sklárna byla založena Ludwigem Moserem 
(1833 – 1916). Úspěch Ludwiga Mosera, jehož odkaz 
je dále rozvíjen, spočívá ve výrobě ekologicky čistého 
bezolovnatého křišt́álu. V současné době je sklárna
největším výrobcem luxusního nápojového a dekora-
tivního skla. Sklárna Moser je také exkluzivním výrobcem
festivalových cen a už od počátků filmového festivalu 
se hlavní cena nazývala Křišt́álový globus. Zároveň je 
akciovou společností s výhradně českým kapitálem a jistotu
stálého zaměstnání zde má přibližně 120 zaměstnanců.
V návštěvnickém centu se žáci seznámili s celkovou historií
sklárny v dokumentárním filmu, který jim ukázal nejen
výrobní proces, ale i nádherné výrobky, které dokáží vyrobit
zlaté české ručičky sklářů, rytců i brusičů. 

Zastupitelstvo města konané 
8. 12. 2016
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Toužim na rok
2017 podle předloženého návrhu, který je sestaven v para-
grafech jako rozpočet schodkový, 
s celkovými příjmy ve výši 46 329 000,- Kč
a výdaji včetně konsolidace ve výši 55 289 000,- Kč 
a financováním ve výši 8 960 000,- Kč.
Schodek rozpočtu bude kryt ze zůstatku finančních
prostředků z minulých let. Zastupitelstvo schvaluje tvorbu
a čerpání sociálního fondu na rok 2017.

Rozpočtový výhled na rok 2018 předpokládá 
příjmy ve výši 50 010 000,- Kč 
a výdaje ve výši 52 230 000,- Kč s tím, 
že schodek ve výši 2 220 000,- Kč bude financován
zůstatkem minulých let.
Rozpočtový výhled na rok 2019 předpokládá 
příjmy ve výši 52 010 000,- Kč 
a výdaje ve výši 53 310 000,- Kč s tím, 
že schodek ve výši 1 300 000,- Kč bude financován
zůstatkem minulých let.

U průběhu prohlídky provozu měli možnost si žáci vyzk-
oušet foukání skla ze sklářské píšt́aly. Mezi žáky se našlo
pár odvážlivců, kterých se ujali mistři u pecí a s jejich 
pomocí vyfoukli nádherné kulaté baňky. V závěru prohlídky
jsme se podívali do kulírny, kde se sklo leští a v konečné
fázi poté prochází  výstupní jakostní kontrolou.
Nádherné výrobky ,které se zde vyrábějí, jsme měli možnost
vidět v prodejních prostorách podnikové prodejny. Vysoká
prodejní cena svědčí o tom, jak je práce skláře náročná a
že ruční práci, kterou zde odvádí každý pracovník, ne-
nahradí žádný robot ani automatizovaná výrobní linka.
Pro případné zájemce o učební obor jim naše průvodkyně
rozdala informační letáčky pro rodiče i budoucí studenty.
Tak uvidíme za rok, jestli se najde mezi našimi žáky zá-
jemce o tento učební obor. Rozhodně je práce skláře velmi
krásná, ale náročná.Vždyt´ pohled na krásné české sklo
potěší oko každého z nás. J. Váňová, bac. M. Cerhová

Hroznatova akademie – výtvarný
workshop 
V předvánočním čase se zúčastnili žáci 5.A a 5.B výtvarných
dílen , které se konaly v prostorách tepelského kláštera –
v Hroznatově akademii. Hroznatova akademie je
vzdělávacím a kulturním centrem Kláštera premonstrátů v
Teplé. Velkou předností jsou bezpochyby skvěle vybavené
dílny, reprezentační historické sály a studovny. Akademie
disponuje dobře vybavenou keramickou dílnou nebo
studiem pro umělecké tiskové techniky. Kromě dílen 
se zde nachází fotostudio,malý divadelní sál, slavnostní sál
s koncertním křídlem, malé nahrávací studio nebo podium
pro venkovní akce.
Pro naše žáky si připravili lektoři výukový program, který
doprovázela komentovaná prohlídka historických prostor
a výtvarný workshop. V průběhu prohlídky se žáci
seznámili s historií kláštera, k čemu kláštery sloužily 
a společně jsme si prohlédli kapitulní sál, kde jsme hledali
atributy svatých. Zde byli žáci rozděleni do několika skupin,
pracovali s textem a hledali různé výjevy ze života svatých.
Nutno podotknout, že si žáci vedli výborně, většina z nich
hledané indicie našla a paní průvodkyně je chválila 
za jejich postřeh.
V průběhu prohlídky jsme obdivovali nádherné stropní 
výmalby a velmi se nám líbil obraz Poslední večeře Páně 
v zasedací místnosti řeholníků.
V závěrečné části programu jsme byli rozděleni 
do 3 skupin, kde jsme pracovali pod dohledem lektorů 
na společné práci. Do díla se zapojili všichni žáci a každý
měl nějaký úkol na výtvarném ztvárnění večeře 
v současném podobenství. Výtvarné dílny se žákům líbily
a věříme, že se někdy do prostor akademie zase podíváme
a zkusíme si jiný výukový program.

Matoušová L., Váňová J., Mgr. A. Lišková -  žáci 5.A,5.B

MĚSTO TOUŽIM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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POZVÁNKA

Adventní  Srdíčkový den

Život dětem je obecně prospěšná společnost, pro kterou
děláme sbírky v prostorách naší školy již 16 let. A je již
tradicí, že v období adventním, se snažíme pomoci dětem,
které jsou velmi těžce nemocné, handicapované a nebo 
i jinak zdravotně znevýhodněné.
Život dětem - o.p.s. pomáhá vážně nemocným dětem 
v celé republice a jejich pomoc byla již realizována 
v celkové výši 183 223 624 koruny.
I naši žáci přispěli na konto vánoční sbírky zakoupením
drobného upomínkového předmětu. O organizaci sbírky
se postarali žáci 7. a 8. tříd,  kteří vybrali prodejem  dárečků
mezi spolužáky částku ve výši 4 070 korun. Je to krásná
částka, za kterou děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv
finanční částkou na dobrou věc. Peníze byly složeny 
na účet o.p.s. u České spořitelny a.s. v Toužimi.
Děkujeme všem, kteří se na sbírce podíleli a věříme, že
peníze budou pomát tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

M. Bízková, L. Horníková, V. Sojková, školní parlament                                                                  


