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ÚVODNÍK

Milé čtenářky, milí čtenáři,
vánoční čas je za námi a vykročili jsme do nového roku,
který jak doufáme, bude pro všechny příznivější. 
Město společně s dalšími organizátory pro vás hned 
na úvod připravilo Ples města. Akce, která se v posledních
letech stala tradicí a byla vždy hojně navštěvována,
skončila letos dřív, než začala. Je nám to všem velmi líto,
ale v předprodeji bylo dva dny před konáním akce prodáno
necelých 30 vstupenek... Chápeme, že aktuální nařízení 
a omezení nejsou všem příjemná, ale je nutné je ze strany
města dodržovat. Takto malý zájem jsme ale opravdu
nečekali. Snad tedy příší ročník bude jiný a chut´
na společně strávený čas s přáteli, hudbou a tancem 
se opět dostane do popředí vašeho zájmu.
Novinkou letošní zimní sezóny bude také kinokavárna,
kterou bychom v únoru chtěli otevřít v místní sokolovně.
Budeme pečlivě vybírat vhodné ituly a doufáme, že naše
snaha bude oceněna vaší účasí. 
V infocentru již od počátku ledna probíhají pravidelné akce,
jako je tvořeníčko pro děi, mateřský klub i cvičení pilátes. 
Přejeme vám co možná nejvíce zdraví a pohody v roce
2022. - IC -

TOULKY TOUŽIMSKEM

Náhradou za pravidelné prosincové akce bylo adventní toulání
a luštění naší tajenky. Musíme konstatovat, že akce byla na naše
poměry velmi úspěšná. Rozdali jsme téměř stovku malých
dárečků za správně vyluštěné tajenky. A nebyly to jen děi, ale
také jejich prarodiče. Všem moc děkujeme za účast, už pro vás
chystáme pokračování v podobě velikonoční tajenky. 
A jestli vás procházky 
a hádání zaujalo, tak 
si zkuste nainstalovat
do telefonu aplikaci
Skryté příběhy a vydej-
te se na pomoc Janu 
z Vřesovic proi nepřá-
telskému vojsku... 
Cesta vás zavede do
roku 1469, našlapete
necelých 9 kilometrů 
a čeká vás 9 úkolů 
na jednotlivých zasta-
veních.

FOTOGALERIE Z TOUŽIMSKÉHO ADVENTU
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STAVEBNÍ ČINNOST MĚSTA NA ROK 2022

KNIHOVNA
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Knižní novinky na únor

Pro ženy
Bernášková Jana Coura 
Caplin Julie Chata ve Švýcarsku
Di Fulvio Luca Všechny touhy vedou do Říma
Gillerová Katarína Příliš mnoho tajemství
Harasimová Markéta Jak chutná strach
Jakoubková Alena Manžel a záhadná blondýna  
Jonešová Veronika Minutky
Keleová-Vasilková Táňa Zrcadlo 
Parsley Sarah Třeí zahrada 
Pitnerová Vlasta Zámecké selanky 
Riley Lucinda Ztracená sestra 
Sparks Nicholas Návrat 
Steel Danielle Beauchamp Hall 

Pro muže, detekivky, thrillery,…
Bryndza Robert Propast smri 
Casillo Linda Labyrint tajnosí 
Coates Darcy Fantom z Blackwoodu 
Connelly Michael Výstraha 
Läckberg Camilla Nebezpečná hra
Kessler Leo Pekelní andělé 
Regan Lisa Matčin hrob
Tudor C. J. Upálené 
Unger Lisa Cizinky ve vlaku 

Pro děi a mládež
Březinová Ivona V pasi dravé řeky 

(Gang odvážných)
Hunter Erin Kočičí válečníci 1 - 6

Fantasy
Sapkowski Andrzej Zaklínač I. – Poslední přání
Sapkowski Andrzej Zaklínač II. - Meč osudu

Zajímavosi, cestopisy, autobiografie, historie, válka,…
Bernatský Vojtěch Jak dostat taínka do karantény
Bernatský Vojtěch Tai, už tam budem?
Got Karel Má cesta za štěsím
Radulić Hana Esterčiny otcové
Vacková Monika Nový Zéland sakra na těžko
Vacková Monika Austrálie s dítky v zádech
Vondruška Vlasimil Úvahy a komentáře 
Zibura Ladislav Prázdniny v Česku

Romány z Krušných hor
Javůrek Štěpán Chaloupky 
Javůrek Štěpán Nebe nad Perninkem

Půjčovní doba KNIHOVNY V TOUŽIMI:          
pondělí:    8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
středa:      8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
čtvrtek:     8:00 - 12:00 12:30 - 16:30

Předkládám vám přehled stavebních akcí, které jsou schváleny 
v rozpočtu města Toužim na letošní rok. 

Velkou invesiční akcí je výstavba parkoviště a betonového skate
parku u sportovního areálu (za řadovými garážemi ve Žluické ulici).
Rozpočtovaná cena je 14,4 mil. Kč. Součásí staveb bude dešťová
kanalizace a nové veřejné osvětlení. 
Další invesiční akcí je rekonstrukce mostu v Karlovarské ulici, 
kde bylo požádáno o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
V případě získání dotace by se tato akce uskutečnila a navíc rozšířila
o výstavbu nového chodníku mezi Vodní ulicí a vjezdem k bývalé
veterině a obnovu asfaltového povrchu z náměsí až k výjezdu 
na silnici I/20. Rozpočtovaná cena na tyto 3 akce je 16,9 mil. Kč.
V letošním roce bude v areálu ZŠ Toužim dokončena kompletní
rekonstrukce elektroinstalace, kdy předmětem stavby bude budova
II. stupně. I na tuto akci bylo požádáno o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Dále bude v areálu ZŠ dokončeno zateplení soklů,
tentokrát kolem budovy kuchyně, jídelny a čási východní strany 
spojovacího krčku. 
Na výstavbu parkoviště a skate parku a rekonstrukci elektroinstalace
v ZŠ Toužim již bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

V rozpočtu města jsou vyčleněny finance i na projektové dokumen-
tace. Jedná se o projekty na prodloužení stezky od hřbitova 
do Kosmové, rekonstrukci autobusového nádraží a výstavbu komu-
nikací a síí pro rodinné domy za rybníkem „Fafčák“. 

V roce 2022 budou probíhat i opravy památkově chráněných
objektů. Konkrétně se jedná o opravu čási městských hradeb ve
Vodní ulici mezi čp. 312 a čp. 344 a opravu několika staických
poruch objektu Horního Janova hradu. Na tyto akce je požádáno 
o dotace z Ministerstva kultury ČR a Karlovarského kraje. V současné
době započala oprava elektroinstalace v kostele Narození Panny
Marie, kde budou vyměněny stávající rozvody, včetně rozvaděče 
a přívodního kabelu. Tato akce nebude mít vliv na provoz kostela
(mše, kulturní akce).

Z menších akcí dojde v městských bytových domech čp. 8, 92 a 114
ke změně způsobu vytápění. Dále bude dokončena oprava sochy sv.
Josefa v Kosmové. Za dohledu Technických služeb města Toužim
proběhne oprava asfaltového chodníku od vjezdu k OZAP 
k podchodu na Hájenku.

Jiří Kokeš
stavební technik města Toužim

OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA

ŘÍJEN - DUBEN 

úterý - pátek 
9.00 hod - 17.00 hodin
E: infotouzim@seznam.cz
T: 353226431



Z jednání Rady města Toužim

Rada schválila
dne 29. 11. 2021

- roční paušální částku za využií obecního systému při nakládání
s odpadem určenou pro právnické a podnikající fyzické osoby 
ve výši 2.400,- Kč, s platnosí od 1. 1. 2022

dne 29. 12. 2021
- vzorovou smlouvu  o  nájmu  hrobového místa na veřejném
pohřebiši v Toužimi, s účinnosí od 1. 1. 2022
- ceny za nájem hrobového místa a služby spojené s nájmem na
veřejném pohřebiši v Toužimi na rok 2022 a ceny za individuální
služby na veřejném pohřebiši v Toužimi na rok 2022 
- ceník služeb prováděných TSM Toužim, p. o., a ceník za užívání
sportovní haly a víceúčelového hřiště na rok 2022
- ceník za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu a BIO
odpadu pro právnické subjekty na rok 2022
Ceníky jsou zveřejněny na webu města -
ht ps : / / w w w.to u z i m . c z / m e sto /o rga n i za c e - z r i ze n e -
mestem/prispevkove-organizace/technicka-sluzba/

dne 11. 1. 2022
- konečnou cenu tepla na rok 2021 (bez DPH) z jednotlivých 
plynových kotelen ve správě p. o. Teplárenství města Toužim 
v této výši:

Plynová kotelna čp. 438 525,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 35 475,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 104 405,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 435 410,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 334 450,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 124 480,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 468 410,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 609 480,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 508 400,- Kč/GJ

Cena tepla z výměníkové stanice je cena plynové kotelny čp. 438
navýšená o náklady výměníkové stanice, které činí 22,80 Kč na
1 GJ.

Ze zasedání Zastupitelstva města
Toužim 

konané 9. 12. 2021
- zastupitelstvo schválilo zajištění činnosi Infocentra poskyt-
nuím dotace ve výši 1.000.000,- Kč na rok 2022 a 1.000.000,-
Kč na rok 2023 spolku Cesta z města, Nežichov 8, Toužim, 
IČ: 2705 7020, na základě nabídky k zajištění provozu Infocentra
spolkem Cesta z města
- zastupitelstvo odstoupilo od záměru nákupu budovy domova
mládeže č. p. 318 včetně pozemku parc. č. 1421/2 v k. ú. Toužim
- zastupitelstvo schválilo podání žádosi na Krajský úřad
Karlovarského kraje o odkoupení stávajícího parkoviště před 
budovou č. p. 318, na čási pozemku parc. č. 1412/1 – ostatní
plochy v k. ú. Toužim 

Za MěÚ Toužim      
Ing. Pavel Charvát, tajemník

MĚSTO TOUŽIM
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OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU
POPLATKU ZA OBECNI SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODářSTVÍ

Upozorňujeme občany na povinnost podat 
na Městský úřad Toužim vyplněný formulář
ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství. 
Formuláře jsou k dispozici na webových
stránkách města Toužim nebo přímo 
na Městském úřadě Toužim. Lhůta pro podání
končí dnem 28. února 2022.

MěÚ Toužim, Michalová

PODĚKOVáNÍ

Velké poděkování patří paní Olině Suchánkové, učitelce z MŠ
Domeček při ZŠ a MŠ Toužim, za záchranu života holčičky (4 roky).
Paní Suchánková svým profesionálním a pohotovým přístupem
zvládla situaci a zachránila tak život malé holčičce, která se dusila.
Do příjezdu IZS poskytovala první pomoc dle pokynů asistenta
zdravotnické záchranné služby, poté byla holčička předána do péče
lékařů, kteří paní učitelku za její pohotovost velmi pochválili.
Holčička situaci zvládla bez dalších následků a bez nadsázky lze říct,
že to bylo zejména zásluhou paní Oliny Suchanové. 

VIRTUáLNÍ UNIVERZITA TřETÍHO VĚKU 

Otevřena pro všechny – možnost i zdarma, jakéhokoliv věku 
a bez naučných testů, jen ke shlédnuí přednášek.

Zahájení zimního semestru je v pátek 4. února 
v malém sále infocentra! 

ARMéNIE BlÍZKá I VZDálENá  od 9.00 hod
ČÍNsKá MEDIcÍNA V NAšÍ ZAHRáDcE od 10.30 hod
Termíny – vždy v pátek: 4.2.,25.2.,11.3.,25.3.,8.4. a 22.4.
Každých 14 dní v pátek do 22.4. bude promítnuto naučné video 
k vybranému tématu a společně splněn test.
Virtuální univerzita třeího věku je stále otevřena novým studentům,
ale i příznivcům. Přijďte v říjnu na první přednášku a sami uvidíme,
zda vás tato volnočasová akivita zaujme. Můžete se přijít podívat
zdarma i na kteroukoliv  přednášku či celé téma, které vás zaujme. 
Pokud se chcete stát řádným studentem, dostávat Pamětní listy,
Diplomy a promovat v Praze na ČZU, tak se můžete přihlásit  
do 25.2.2022 v Infocentru!
Poplatek za semestr 1 téma 300,- Kč. Řádného studia se mohou
účastnit posluchači občané České republiky, kteří splňují věk pro
pobírání starobního důchodu.

Těším se na vás! 
Ivana Květoňová, tutor VU3V



MALÉ POOHLÉDNUTÍ ZA MINULÝM
ROKEM V ZŠ A MŠ TOUŽIM

Na konci roku bývá zvykem se za sebou ohlédnout a podívat se,
co se nám podařilo a s čím jsme se potýkali. Náš školní rok ještě
neskončil, pojďme si tedy připomenout alespoň těch pár měsíců,
které máme za sebou.

• ZáKLADNÍ ŠKOLA

Konec června a začátek července jsme strávili stěhováním –
čekala nás rekonstrukce elektroinstalace v celé budově školy 
a tak jsme nosili a nosili – kdo se někdy stěhoval ví, kolik věcí 
se dokáže za čas nashromáždit v jedné místnosi, a my jich máme
deset. A koncem srpna nás čekalo totéž, i když opačným
směrem. Zároveň jsme uklízeli po malířích, třídili a rovnali
nastěhované pomůcky, nábytek, dokumenty, připravovali se na
další školní rok. Někdy jsme si přáli mít deset rukou. Ale když
jsme v září přivítali naše milé školáky ve svátečním a s kyičkami
v ruce a podívali se po naší škole, byli jsme spokojení – snad i ty
naparáděné třídy se nadýmaly pýchou, jak jim to sluší. A to ještě
nebylo všechno. 

Díky finanční podpoře našeho zřizovatele Města Toužim jsme
během září mohli otevřít nově vybavenou počítačovou učebnu,
za což velmi, ale opravdu velmi DĚKUJEME. Učebna nyní
odpovídá současným požadavkům na výuku informaiky a žáci
se v jejím moderním prostředí cíí velmi spokojeně a pracují 
s velkou chuí a zaujeím. Máme i novou jazykovou učebnu 
a ve cvičné kuchyňce se leskne nový sporák a pračka.  A protože
nám přibylo 15 nových žáků, rozrostla se nám i řada lavic 
a šatních skříněk. 

Již počátkem listopadu jsme se začali připravovat na vánoční čas.
V naší keramické dílně jsme se pusili do práce na drobných
vánočních dekoracích, které jste mohli vidět na prodejní výstavě
v Infocentru. 

Vánoční besídka se sice musela obejít bez rodičů, ale i tak se
povedla – žáci nacvičili celou dětskou operu Červená Karkulka.  

ZŠ a MŠ TOUŽIM

4

Velký dík patří naší paní ředitelce Ingrid Frankové za organizační zvládnuí 
veškerého dění kolem rekonstrukce i zařizování a vybavování školy. Její schop-
nosi však neoceňujeme jen my, pedagogové a zaměstnanci školy; ocenil je 
i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, z jehož rukou převzala v září cenu
za dlouholetou vynikající a záslužnou práci a za pedagogickou činnost v oblasi
školství, a to v oblasi, která ve velké míře pracuje se žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.



• MATEřSKá ŠKOLA

Již na začátku školního roku jsme to v Domečku pěkně rozjeli. 
Po vzájemném seznámení a dovádění jak venku tak i v přírodě
jsme v naší MŠ přivítali paní lektorku, která nás celé dopoledne
provedla projektem pod názvem „Co vyprávěl klobouk 
Podzimák“. Děi se podrobně seznámily s různými druhy hmyzu
a dokonce si upletly i svou pavučinu! Také jsme o sobě dali vědět
až na Krajském úřadě v Karlových Varech, kam jsme odevzdali
naše 3D veledílo do výtvarné soutěže pod názvem: „Naše planeta“. 

Kreslilo se, malovalo, zpívalo
a tancovalo. Za obzvlášť
povedené keramické
tvoření stojí zmínit vyrábění
vánočních kapříků, které 
si děi odnesly domů spolu 
s přáním svým nejbližším. 
I přes nepřízeň dnešní doby
jsme si ve školce vytvořili 
tu nejkrásnější vánoční 
atmosféru. Úsměv na tváři
vykouzlily všem dětem dárky, které nám pod stromečkem nechal
Ježíšek. Již teď se těšíme na krmení zvířátek v lese a na vše 
co nás v následujících měsících čeká. Za celý pedagogický sbor
děkujeme paní ředitelce, která o naši celou školku akivně 
a s láskou pečuje. 

• PřÍPRAVNá TřÍDA

A o patro níž se dějí věci… od září zde opět funguje přípravná
třída, v níž se děi připravují na svůj vstup do první třídy základní
školy. Třída se brzy hezky zabydlela a děi se spřátelily. Podnikli
jsme řadu zajímavých akcí, navšívili jsme divadelní představení.
Zapojili jsme se do tvorby z keramiky, která nás moc baví.
Seznámili jsme se příjemnou formou s knihami v místní knihovně
a také s infocentrem. Nadchl nás skvělý výlet do Planetária Cheb,
kde jsme se dozvěděli spoustu nového o vesmíru a naší planetě.
Zúčastnili jsme se zajímavého programu Lesů ČR, kde jsme 
se dozvěděli nové informace o lese a zvířatech v něm. Rádi jsme
se vyřádili ve Sportovní hale města Toužim. V naší ZŠ jsme měli
možnost využívat nově zřízenou počítačovou učebnu a bavily nás
výukové programy na tabletech. Před vánoci nás navšívil
Mikuláš, Čert a Anděl a dostali jsme pěknou nadílku. Také u nás
v přípravné třídě jsme se před vánočními svátky naladili pečením
perníčků, zpíváním koled a potěšili jsme se dárky.  
Do nového roku jsme vykročili s opimismem a s nadějí, že jeho
průběh nenaruší nic, co by nám pokazilo naši chuť do práce 
a radost z výsledků.

Kolekiv učitelek ZŠ, MŠ, PT

ZŠ a MŠ TOUŽIM
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POLICEJNÍ SLOUPEK

SENIOřI POZOR! 
Podvodní „navolávači“ útočí!

Dnešní rychlý a hekický způsob života má mnohdy za vinu to,
že lidé nenavštěvují své rodiče či prarodiče tak často, jak by
oni sami chtěli. To může mít za následek pocit osamělosi 
a také sociální izolaci seniorů. Toho právě následně využívají
podvodníci, kteří spoléhají na seniorovo důvěřivost a radost 
z jakéhokoliv kontaktu. Právě telefonát začínající větou „Ahoj
babi, hádej, kdo volá?“ může mít pro osamoceného seniora
fatální následky. Nic netušící a překvapený dědeček nebo
babička osloví volajícího jménem svého vnuka či vnučky. Poté
začne nežádoucí konverzace se smyšleným často srdce-
rvoucím příběhem, ve kterém se potomek dostal do finančně
svízelné situace nebo potřebuje nezbytnou věc, na kterou
nemá peníze. Ty nutně potřebuje, a protože se pro hotovost
nemůže z určitých důvodu osobně dostavit, posílá svého 
„kamaráda“. Netušící senior v obavě o svého příbuzného ode-
vzdá peníze do rukou cizího člověka, aniž by si sdělené infor-
mace ověřil a v té chvíli mnohdy přichází o veškeré své
finanční prostředky.
Jak se tedy chovat, abychom se nestali oběí podvodníků, kteří
se snaží získat náš majetek?
• Pokud Vám z neznámého čísla volá osoba vystupující jako
Váš rodinný příslušník a Vy si nejste jisi, že byste ho po hlase
poznali, tak se zeptejte na celé jeho jméno – rozhodně 
se nenechte odbýt odpovědí „Ale babi, to jsem přece já, ten
nejstarší“.
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte
vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat, případně
nejbližším příbuzným.
• Pokud po Vás bude někdo v telefonickém hovoru chít
peníze a navrhne z jakýchkoliv důvodů, abyste je předali ka-
marádovi či kamarádce, tak odmítněte a poproste svého
rodinného příslušníka, aby se pro ně stavil osobně.  Cizího
člověka nikdy nepouštějte do svého domu či bytu.
Policie České republiky dále přistoupila k akivní osvětě 
v podobě telefonního kontaktu realizovaného robotem.
Seniorům, kteří mají pevnou linku může doma vyzvánět tele-
fon s následujícím vzkazem:
"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím,
pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit
přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného za-
stupuje jako doktor či notář a bude od Vás chít poslat peníze
na účet nebo si je bude chít u Vás sám vyzvednout, vždy 
si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte,
prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158.
Děkujeme. Policie České republiky."
Pokud budete mít jakékoliv podezření, že Vás kontaktoval pod-
vodník, nebo se o to pokusil, vždy to oznamte policistům 
na ísňovou linku 158.

nprap. Eva Valtová
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Korunovační klenoty

V současné době je k vidění na loketském hradě zajímavá výstava
replik korunovačních klenotů. Originály jsou vystaveny zhruba 
jednou za pět let a návštěvníci musí často čekat několik hodin, aby
je mohli alespoň na okamžik vidět. Není proto divu, že drivá většina
Čechů se jejich krásou nikdy nepokochala. Nyní jsou k vidění 
mistrovské repliky Českých korunovačních klenotů právě na hradě
Loket a je zde možnost, hlavně ve vánočním období, navšívit tuto
putovní výstavu.
Díky štědré podpoře Karlovarského kraje jsme využili lákavé nabídky
a společně se žáky 9.B jsme tuto ojedinělou výstavu navšívili.  
Kombinovaný program se skládal z kompletní prohlídky hradu Loket
s výkladem a časově neomezeným vstupem na výstavu replik
korunovačních klenot, která je doplněna o zajímavé interakivní 
a mulimediální prvky. České korunovační klenoty jsou národní 
kulturní památkou a pravděpodobně i nejcennějším a nejznámějším
českým pokladem.
Měli jsme skvělého pana průvodce, který když zjisil, že jsme 
z Toužimi, tak nás upozornil na jednu zajímavost – na nádvoří hradu
Loket se nachází po pravé straně kamenný portál, který byl na hrad
převezen z měšťanského domu z Toužimi. No, tak jsme zase o něco
chytřejší….
Věříme, že výstava obohaila naše žáky o pár zajímavosí a do krás-
ného prostředí loketského hradu se zase někdy vráí….

J. Váňová, V. Grosserová, žáci 9.B

Planetárium Cheb

V závěru měsíce listopadu navšívili žáci 6. ročníků chebské 
planetárium, kde si rozšířili svoje znalosi s výukovým pořadem 
Pohyby Země.
V mulimediálním sále se nacházejí všechny moderní druhy projekce
včetně projektoru malého planetária, které vykouzlí na stropě noční
oblohu.
Planetárium dokáže zobrazit oblohu a vesmírné objekty viditelné
pouhým okem, má možnost zobrazit až tři isíce hvězd, Měsíc i s jeho
fázemi, Slunce a mnoho dalšího.
Před vstupem do promítacího sálu planetária jsme si všichni
společně zopakovali a názorně ukázali na pohyblivém otáčivém
zařízení pohyby, které vykonává Země, Měsíc a Slunce. Ve druhé
čási jsme se přesunuli do promítacího sálu, kde jsme se usadili do
pohodlných křesel, ze kterých jsme sledovali obrazovou projekci
výukového programu. Obrazovou prezentaci zajišťuje projektor 
planetária, který nám umožnil sledovat výklad lektora a současně 
i sledovat promítací kopuli, kde se odvíjel celý výukový blok.
V závěrečné fázi programu jsme viděli filmovou ukázku ze života
posádky kosmické lodi, která žije v prostoru, kde není žádná 
gravitace a současně jsme také viděli běžný denní režim kosmonautů
na vesmírné misi.
Skvělá forma výuky, kdy dochází k propojení teoreické i prakické
čási nás utvrdila v tom, že takto vedená výuka má velký význam 
pro žáky. V průběhu výuky byl dán i prostor pro případné dotazy 
zvídavých žáků, kteří se chtěli dozvědět nějaké zajímavosi navíc.
Celá akivita byla hrazena z grantu chebského gymnázia, žáci měli
zdarma dopravu i výuku.    

J. Váňová, ing. J. Košler - žáci 6.A., 6.B
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Zimní srdíčkové dny 

Dlouholetou tradicí naší školy je finanční pomoc vážně nemoc-
ným dětem, které už 21 let podporuje obecně prospěšná
společnost Život dětem.
Finanční sbírka probíhá v adventním období, kdy lidé opravdu
více myslí na druhé a chtějí finančně přispět na dobrou věc.
Organizaci sbírky a prodej předmětů si vzaly na starost žákyně
9.B, kterým se podařilo prodat všechny upomínkové předměty
hlavně mezi mladšími spolužáky z 1. stupně.
Celková částka z prodeje je 3 600,-korun, která byla složena 
na účet o.p.s Život dětem u a.s. Česká spořitelna v Toužimi.
Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří si zakoupili magnetku,
kolíček či klipové srdíčko a přispěli tak ke zlepšení života děí,
které nemají to štěsí, být úplně zdráv. Peníze budou použity 
na nákup zdravotních pomůcek pro handicapované děi, oz-
dravné pobyty a jejich rehabilitace. 
Poděkování si zaslouží také hlavní organizátorky prodeje - žákyně
9.B: E. Vlková, S. Veselá. A. Šambergerová, N. Karevová, 
B. Mašková a také naše paní sekretářka Z. Hejnová, která se 
zasloužila o ukončení sbírky po administraivní stránce.

E. Vlková, S. Veselá, A. Šambegerová, N. Karevová, 
B. Mašková – žákyně 9.B

Vánoční balíčky

Nejhezčím obdobím roku je zřejmě pro většinu z nás období 
adventu, kdy mnozí přispíváme na různé dobročinné sbírky, pod-
porujeme dárcovskými esemeskami adventní koncerty, myslíme 
na psí útulky, pomáháme dětem, které jsou zdravotně znevýhodněné.
Žáci osmých a devátých ročníků, kteří mají volitelný předmět
Řemeslná výroba, se také rozhodli udělat radost někomu jinému 
a vykouzlit na tváři úsměv, radost a potěšení. V průběhu měsíců září-
prosinec vyráběli různé předměty, dekoraivní svícny, malovali 
na kamínky vánoční obrázky, dekorovali šišky a vyráběli přání podle
svojí fantazie.
Naše výrobky jsme vánočně zabalili, přidali do každého balíčku malé
překvapení a společně jsme dárečky odnesli na Městský úřad 
v Toužimi, kde jsme je předali paní S. Šimkové. Na všechny obyvatele
pečovatelských domů se dostane, protože jsme měli informace 
o tom, kolik lidí v nich žije. Připravili jsme pro ně celkem 30 balíčků,
které jim budou předány prostřednictvím pečovatelek, které k nim
pravidelně docházejí. 
Věříme, že jim naše dárečky udělají radost a zpříjemní tak jejich
vánoční čas.

M.  Kozáková, S. Žišková, Š. Vaňková, M. Kumanová 
E. Vondráková, K. Šimková, A. Marzouk-žákyně 9.A,9.B
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