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Do roku 2023 přejeme všem pevné zdraví, hodně štěsí 
a pohody.
Od ledna probíhají naše tradiční akce jako je Tvořeníčko pro děi,
promítání, výstavy, Cestování v bačkorách, či cvičení pro seniory.
Od února přibude ještě Virtuální univerzita třeího věku, Výlety
za humna a nově také Playstaion turnaje, Pubkvíz a kurzy
znakového jazyka. V březnu se můžeme těšit na nové kurzy 
sebeobrany. Tak neváhejte a přidejte se!

Infocentrum

VýsTaVa V iNFOcENTRU
Ve čtvrtek 5. 1. proběhla v Infocentru vernisáž výstavy Dity
Bukvářové s názvem Enkausika. Výstava obrazů bude trvat 
do konce února, tak se u nás zastavte pokochat těmito
netradičními díly.

NOVOROČNÍ TŘEBOUŇÁK

Letošního, v pořadí již 42. Novoročního výšlapu na Třebouňský
vrch se při téměř jarním počasí zúčastnilo celkem 323 turistů.
Dorazili hojně i se svými čtyřnohými psími kamarády. Mnozí si
donesli a opekli svého buříka, popili čaj nebo jiný lahodný nápoj,
poklábosili s kamarády, známými, a popřáli si vše nejlepší 
do nového roku 2023.  

- KČT -

FOTOREPORTÁŽ 
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PROGRaM iNFOcENTRa

lEdEN 2023

Út 3.1. 10:00 Cvičení pro seniory

Čt 5.1. 9:30   Mateřské centrum
15:00 Tvořeníčko –  Zimní lampa

17:00 Vernisáž – enKaUSTiKa
- zahájení výstavy obrazů Dity Bukvářové

Út 10.1. 10:00 Cvičení pro seniory

St      11.1.   17:00   SeVernÍ ProUd
- promítání dokumentu z projektu PROMÍTEJ I TY!
Jak se láhev od piva vyrobeného v Německu ocitla v panenské
přírodě za polárním kruhem? Režisér Steffen Krones se rozhodne
sledovat trasu plastového odpadu z koninentální Evropy 
až k útesům norského souostroví Lofoty

Čt 12.1. 9:30   Mateřské centrum 
15:00   Tvořeníčko –  Závěs sněhulák

Út      17.1. 10:00   Cvičení pro seniory

St      18.1.   15:00   PlaySTaTion TUrnaj
- pro mláděž - FiFa

Čt      19.1.   9:30   Mateřské centrum
15:00   Tvořeníčko –  Tučňáci
17:00   WorKShoP ZnaKoVého jaZyKa 

- Seznámení se sluchovou vadou a jejími, ukázka pomůcek 
pro sluchově posižené, minikurz prstové abecedy

Út      24.1.   10:00   Cvičení pro seniory 

St      25.1.   17:00   CeSToVánÍ V BaČKoráCh -

roZhledny - se zážitky z cest se podělí Josef Zankl 

Čt       26.1.   9:30   Mateřské centrum
15:00   Tvořeníčko –  Zimní ptáček

Tvoření pro dospělé – zimní dekorace 

Pokud není uvedeno jinak, konají se akce v Infocentru Toužim,
náměsí Jiřího z Poděbrad 35.
otevírací doba infocentra:
úterý - pátek: 9.00 - 17.00 hodin
sobota - pondělí: zavřeno

infotouzim@seznam.cz

MilÍ POŘadaTElé. V TOUŽiMi a OKOlÍ sE
dělajÍ RůzNé zajÍMaVé aKcE PRO
VEŘEjNOsT. dOzVÍdÁME sE O NicH 
z VylEPENýcH PlaKÁTKů, POPŘÍPadě jE
NÁHOdNě OBjEVÍME Na sOciÁlNÍcH
sÍTÍcH. OPěTOVNě NaBÍzÍME VšEM, KTEŘÍ
POŘÁdajÍ TaKOVOU aKci, zVEŘEjNěNÍ
PlaKÁTU V TOMTO TisKU, Na NašicH wE-
BOVýcH sTRÁNKÁcH a sOciÁlNÍcH sÍTÍcH.

- IC-

ÚNOR 2023

St 1. 2.   18:00   PUBKVÍZ
- klub U Prádla (náměsí Jiřího z Poděbrad 101, Toužim). Sestavte si
4členný tým a vyrazte předvést své vědomosi do klubu u Pardála,
registraci týmu můžete provést fyzicky v infocentru či skrze 
e-mailovou adresu infotouzim@seznam.cz, nejlepší týmy vyhrají
hodnotné ceny!

Čt      2. 2.    9:30   Mateřské centrum
15:00 Tvořeníčko

Út      7. 2.   10:00   Cvičení pro seniory

17:00   KUrZ ZnaKoVé jaZyKa

St 8. 2. 17:00   Ponor
– promítání dokumentu z projektu PROMÍTEJ I TY!
Otužování působí blahodárně nejen na tělo, ale i na duši. Své o tom
ví nizozemská potápěčka Kiki, které ponor do studených vod přinesl
vysvobození z traumat minulosi a ukázal cestu k vědomějšímu
prožívání. Součásí filmové projekce bude následná beseda se členy
Karlovarského otužileckého spolku a překvapení na náměsí.

Čt       9. 2.   9:30   Mateřské centrum
15:00   Tvořeníčko 

Pá      10.2.      VirTUálnÍ UniVerZiTa TřeTÍho VěKU
9.00   Každodenní život v barokních Čechách 

a na Moravě - Sex v době  temna                              
10.30   Habsburkové bez trůnu  

- Habsburský dům v dlouhém 19. stoleí 

Út      14. 2.   10:00   Cvičení pro seniory

17:00   KUrZ ZnaKoVé jaZyKa 

St      15. 2.   15:00   PlaySTaTion TUrnaj 
pro mláděž - nhl 

Čt      16. 2.   9:30   Mateřské centrum
15:00   Tvořeníčko 

Út      21. 2.   10:00   Cvičení pro seniory  

17:00   KUrZ ZnaKoVé jaZyKa 
St      22. 2.   17:00   CeSToVánÍ V BaČKoráCh 

CeSTa SV. jaKUBa
- se zážitky z cest se podělí Dita Bukvářová 

Čt       23. 2.   9:30   Mateřské centrum
15:00  Tvořeníčko

Tvoření pro dospělé

Pá      24.2.      VirTUálnÍ UniVerZiTa TřeTÍho VěKU
9.00   Každodenní život v barokních Čechách 

a na Moravě - Obyčejný život v baroku                               
10.30   Habsburkové bez trůnu 

– Arcivévoda Jan Nepomuk Salvátor 
(Jan Orth)

Út      28. 2.   10:00   Cvičení pro seniorysál

17:00   KUrZ ZnaKoVé jaZyKa
2
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z jEdNÁNÍ Rady MěsTa TOUŽiM

rada dne 28. 11. 2022
- vzala na vědomí informaci p. starosty, že 24. 11. 2022 obdržel
písemnou rezignaci p. Ing. Jiřího Horníka, DiS., člena Zastupitel-
stva města Toužim, na svůj mandát. Prvním náhradníkem 
z kandidátní lisiny MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMON-
ICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST je p. Ing. Jiří Ženíšek, který se stal dne
25. 11. 2022 členem Zastupitelstva města Toužim. Rada 
p. Ing. Jiřímu Ženíškovi, předala Osvědčení o nastoupení 
do funkce člena Zastupitelstva města Toužim.
- schválila zvýšení současného nájemného v městských bytech
do 20 % v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
od 1. 6. 2023 takto: 
- u bytů s nájmem 30,19 Kč/m2 se zvyšuje nájemné na 36,23 Kč/m2, 
- u bytů s nájmem 33,54 Kč/m2 se zvyšuje nájemné na 40,25 Kč/m2, 
- u bytů v DPS na Sídliši č. p. 124 a v DPS na Malém náměsí č. p. 468
se nájemné zvyšuje na 38,40 Kč/m2, 

- u bytů v DPS ve Školní č. p. 609 zůstává nájemné ve výši 33,- Kč/m2

- schválila poskytnuí finančního daru ve výši 5.000 Kč,
společnosi Autobusy Karlovy Vary, a. s., Sportovní 578/4, 
360 01 Karlovy Vary, IČ: 2533 2473, na provoz systému 
CykloEGRENSIS v 21. sezóně v roce 2023.

rada dne 5. 12. 2022
- schválila podání žádosi o dotaci ve výši 500.000,- Kč, na zpra-
cování projektové dokumentace na zabezpečení objektu zámku
Toužim, v rámci vyhlášeného programu: „Program pro posky-
tování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu
přípravy projektů opravy a využií kulturních památek 
a památkově hodnotných objektů.“

rada dne 19. 12. 2022
- zamítla záměr společnosi meridian Nová Energie, s. r. o., 
se sídlem Chebská 355/49, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 2853 4140, na
výstavbu větrných elektráren v zájmovém území města Toužim.
- schválila ceny za nájem hrobového místa a služby spojené 
s nájmem na veřejném pohřebiši v Toužimi na rok 2023 a ceny
za individuální služby na veřejném pohřebiši v Toužimi na rok. 
- schválila ceník za užívání sportovní haly a víceúčelového hřiště
na rok 2023 s ím, že se k bezplatnému užívání víceúčelového
hřiště přidá k místním sportovním klubům v rámci tréninku i SDH
Toužim. 
- schválila ceník služeb prováděných TSM Toužim, p. o., na rok
2023.
- schválila ceník za svoz a likvidaci směsného komunálního
odpadu a BIO odpadu pro právnické subjekty na rok 2023.
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/
- schválila předložit Zastupitelstvu města Toužim návrh měsíčních
odměn neuvolněným členům zastupitelstva, s účinnosí od 1. 3.
2023 s ím, že při souběhu výkonu několika funkcí bude poskyt-
nuta odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna.
Rada navrhuje neuvolněným zastupitelům města Toužim
odměny v následujících částkách:
- místostarostka 20.000,- Kč
- člen rady 5.000,- Kč
- předseda výboru 2.500,- Kč
- předseda komise 2.000,- Kč
- člen výboru 1.500,- Kč
- člen komise a zvláštního orgánu 1.200,- Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.000,- Kč

Dvěma neuvolněným členům zastupitelstva, které pověřilo zas-
tupitelstvo k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují
do manželství, rada navrhuje odměnu zvýšit o 1.500,- Kč.
Odměny budou poskytovány neuvolněným členům zastupitel-
stva, kteří složili slib, s platnosí od 1. 3. 2023. V případě 
nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva
obce bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě 
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
náležet ode dne zvolení do příslušné funkce.
- schválila poskytnuí finančního daru ve výši 15.000 Kč, firmě
Pediatrie Toužim, s. r. o., Hroznatova 508/24, Úšovice, 353 01
Mariánské Lázně, IČ: 090 3673, na provoz ordinace MUDr. Věry
Jakešové, na adrese Malé náměsí 148, Toužim.
- v působnosi valné hromady společnosi Městské lesy Toužim
s. r. o., schválila poskytnuí sponzorského daru:
- ve výši 100.000 Kč příspěvkové organizaci ZUŠ Toužim.
- ve výši 150.000 Kč příspěvkové organizaci ZŠ Toužim.
- ve výši 100.000 Kč příspěvkové organizaci ZŠaMŠ Toužim.
- ve výši 100.000 Kč příspěvkové organ. MŠ Sídliště 429, Toužim.

zE zasEdÁNÍ zasTUPiTElsTVa MěsTa
TOUŽiM KONaNéM 15. 12. 2022

- na zasedání zastupitelstva složil slib nový člen zastupitelstva 
p. Ing. Jiří Ženíšek, který nastoupil po p. Ing. Jiřím Horníkovi, DiS.,
který na mandát člena zastupitelstva rezignoval. 
- zastupitelstvo zvolilo posledního člena kontrolního výboru – 
pí Michaelu Strakovou.

- zastupitelstvo schválilo prodej zahrádek v obci Kosmová.

- zastupitelstvo pověřilo zastupitele p. Straku, aby do dalšího
zasedání připravil podklady na zřízení výboru pro kulturu,
památky a cestovní ruch včetně personálního obsazení a popisu
činnosi výboru.                             

Za MěÚ Toužim Ing. Pavel Charvát, tajemník

UPOzORNěNÍ MÚ TOUŽiM

Městský úřad Toužim připomíná spoluobčanům, že místní

poplatek ze psů dle Obecně závazné vyhlášky města Toužim

č. 3/2019 je splatný do 31. března běžného roku, nečiní-li

více než 500 Kč ročně. 
Činí-li více než 500 Kč ročně, je splatný ve dvou splátkách, 
vždy nejpozději do 31. března a 30. listopadu běžného roku. 
V tomto termínu je též splatné nájemné z pozemků (např.
zahrádky, sekání trávy), a to do 31. března běžného roku.

odPady Pro roK 2023
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
2023. Sazba poplatku je stanovena v Obecně závazné vyhlášce

města Toužim č. 4/2021 ve výši 800,- Kč na rok  
a splatnost je v termínu do 31.05.2023. Úhrada probíhá

na MěÚ Toužim, přízemí - pokladna nebo zasláním na číslo účtu
města Toužim 2844338/0300. Jako variabilní symbol je nutné
uvést rodné číslo poplatníka.
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adVENTNÍ Čas V zš a Mš TOUŽiM
Vánoce se kvapem blíží a my jsme se na ně celý měsíc pilně
připravovali. 
V první řadě nesměla chybět ta správná výzdoba, která nás 
naladila na zimní radovánky a vánoční svátky. Všechny děi
nadšeně vyráběly betlémy, zdobily stromeček, vystřihovaly 
a lepily různé dekorace a také chystaly přáníčka a dárky pro spon-
zory a přátele školy a samozřejmě své blízké. Těmito počiny jsme
si nejen vyzdobili prostory školy, ale také se jimi hrdě prezento-
vali na tradiční prodejní výstavě v Infocentru Toužim. 

Naše nádherné keramické ozdoby 
se vyjímají na vánočním stromě 
na hradě Opálka a také zde prodané,
dětmi zhotovené výrobky, například
lampičky sklidily velký úspěch.
Neskromně přiznáváme, že o poziivní
reakce nebyla nouze a tato spolupráce
rozhodně nebyla poslední.
Rádi vzpomínáme, jak nejmladší žáci 
s menšími rozpaky přivítali oblíbenou
trojici, tedy Mikuláše, čerta a anděla.
Naštěsí byl Mikuláš velice štědrý 
a čert si nikoho neodnesl.
Každý den zazněla po celé škole uším
lahodící koleda, chodbami se nesly
temaické verše a samozřejmě celý
prostor provonělo křehké cukroví, jež

se na jazyku jen rozplývalo. 
I letos jsme do vánočního ladění zařadili oblíbenou tradici, a to
celoškolní projekt Adventní čtení. Děi s nadšením poslouchaly
příběhy o všem, co k tomuto kouzelnému období patří. 
Jé, a jak jsme si vychutnali vánoční koncert hudebníků 
ze Základní umělecké školy v Toužimi! 
Děkujeme za něj panu řediteli ZUŠ Davidu Tománkovi.

a V Mš dOMEČEK sE TaKé NEzaHÁlElO…
Nejkrásnější svátky v roce na sebe nenechávají dlouho čekat 
a my bychom se s Vámi chtěli podělit o několik příjemných
zážitků z našich akcí. Před Vánocemi k nám do školky dorazily
toužimské babičky, které nám svou přítomnosí vnesly i po-
hodové kouzlo Vánoc. Po krátkém přivítání a zazpívání koled
jsme se mohli pusit do práce. Perníčky, rohlíčky a linecké cukroví
provoněly celou školku a všem náramně chutnaly. Tu správnou
předvánoční atmosféru navodili i hudebníci ze ZUŠ Toužim, kteří
nám v prostorách MŠ zahráli koledy. 
Všudypřítomná vánoční atmosféra nás velice těší, takže veškeré
ty přípravy rozhodně stály za to. A nyní už hurá na prázdniny užít
si čas s rodinou a přáteli a očekávat zacinkání zvonečku…

Závěrem bychom
vám všem chtěli
popřát krásné
p r o ž i í
v á n o č n í c h
svátků, plné
lásky a klidu.                                                                                                                 

Kolekiv učitelek
ZŠ a MŠ Toužim

srdíčkový adventní den
V době od 6.-8. prosince 2022 se konal na naší škole tradiční
Srdíčkový den. V letošním roce můžeme také bilancovat naší 
dlouholetou spolupráci s o. p. s. Život dětem, která má už 20 let
trvání. Za tuto dobu se nám podařilo vybrat prodejem 
upomínkových předmětů téměř 100 isíc korun, které pomohly
vážně nemocným dětem a jejich rodinám. Je to úctyhodná částka,
na které se podíleli hlavně naši žáci jak organizací sbírek, tak 
i prodejem předmětů mezi svými spolužáky na 1. stupni.
V letošním roce se do organizace sbírky akivně zapojily žákyně 
z 8.B, kterým se povedlo prodat všechny předměty a na účet o.p.s.
Život dětem tak poputuje finanční částka ve výši 5 000 korun.
Poděkování patří všem, kteří zakoupením předmětu podpořili
Život dětem, a hlavně děvčatům z 8.B, která vše zorganizovala.
Ale také nesmíme zapomenout na naší sekretářku paní 
Z. Hejnovou, která dotáhne sbírku do finále – peníze složí na účet
a zařídí administraivní úkony. Zituško, děkuji! 
J. Váňová - Říhová K., Hronová T., Šindelářová T., Šiková P. -
žákyně 8.B

Vánoční překvapení
Předvánoční shon je v plném proudu
a což takhle si vzpomenout na ty, kteří
tráví svůj čas v domovech důchodců…
I v letošním roce jsme v rámci pracov-
ních činnosí připravili pro obyvatele
místních pečovatelských domů zde 
v Toužimi malé vánoční balíčky 
s překvapením. Na jejich přípravě se
podíleli žáci 7. 8. i 9. ročníků, kteří

společně s vyučujícími vyráběli panáčky z barevných zbytků vlny.
Žáci ze 6. ročníků zase dekorovali čajové lžičky. Pro všechny oby-
vatele pečovatelských domů jsme připravili celkem 27 vánočních
balíčků, které jsme odnesli na MÚ v Toužimi p. S. Šimkové, která
je předá všem lidem žijících v pečovatelských domech. Věříme,
že jim naše vánoční dárečky vykouzlí úsměv na tváři a přispějí tak
ke sváteční atmosféře vánočních dní. Děkujeme všem žákům za
pomoc při přípravě balíčků. Simi, děkuji za pomoc a vstřícnost…

J. Váňová, Mgr. S. Málková

Vánoční tvořeníčko
V předvánočním období přemýšlíme 
o tom, jakým dárkem obdarovat své
blízké a čím jim udělat radost. Naše
pozvání přijala lektorka paní 
M. Chlupová, která několik let vede
svoje tvořeníčka v místním toužim-
ském Infocentru. Pro děi připravila
výrobu vonných svíček, a protože byl

tak velký zájem mezi žáky, pracovalo se ve dvou dnech, aby se
dostalo na všechny zájemce. Prvňáčkům i druháčkům pomáhaly
nejen paní učitelky a asistentky, ale do práce se zapojila i děvčata
ze 7. a 8. ročníků, která pomáhala se stříháním šablon a vázáním
mašlí. V průběhu obou dní se ve cvičné kuchyňce vystřídaly
všechny třídy z prvního stupně a na dětech bylo vidět, že je práce
bavila. Ale největší radost byla, když si každý žáček odnášel 
tu svoji svíčku s vědomím, že ji dělal sám a má dáreček 
pro maminku nebo i babičku. Děkujeme za skvělou spolupráci
paní M. Chlupové, která si na nás našla čas a přijala pozvání.
Poděkování patří i p. učitelce L. Matoušové za organizaci akivity
na 1. stupni a díky patří i žákyním, které pomáhaly svým mladším
spolužákům.

J. Váňová, L. Matoušová
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scHVÁlENý ROzPOČET MěsTa TOUŽiM Na ROK 2023

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet na rok 2023, rozpočet je schodkový, 

a to ve výši 79.530.000 Kč a bude kryt ze zůstatku finančních prostředků z minulých let.

V příjmové čási rozpočtu jsou tyto částky:

Daňové příjmy 65.482.000 Kč

Nedaňové příjmy 6.818.000 Kč

Kapitálové příjmy 2.400.000 Kč

Převody rozpočtových účtů – sociální fond 500.000 Kč

Celkem příjmy 75.200.000 Kč

Ve výdajové čási rozpočtu jsou tyto částky:

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 89.000 Kč

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 33.979.000 Kč

Služby pro obyvatelstvo 97.166.000 Kč

Sociální věci a poliika zaměstnanosi 2.203.000 Kč

Bezpečnost státu a právní ochrana 2.041.000 Kč

Všeobecná veřejná správa a služby 19.252.000 Kč

Celkem výdaje 154.730.000 Kč

z toho:

Příspěvkové organizace – příspěvky na provoz 32.733.000 Kč

Kapitálové výdaje 93.502.000 Kč

Příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace zřízené městem Toužim:

MŠ Toužim ve výši 900.000 Kč

ZŠ Toužim ve výši 6.200.000 Kč

ZŠ a MŠ Toužim ve výši 850.000 Kč

ZUŠ Toužim ve výši 613.000 Kč

BHM Toužim ve výši 3.170.000 Kč

TSM Toužim ve výši 21.000.000 Kč

Kapitálové výdaje ve výši 93.502.000 Kč jsou určeny na tyto invesiční akce:

rekonstrukce Karlovarské ulice ve výši 20.000.000 Kč

rekonstrukce plochy v obci Třebouň ve výši 1.000.000 Kč

rekonstrukce komunikace na Hájence (dokončení z r. 2022) ve výši 3.000.000 Kč

projektová dokumentace-stezka od místního hřbitova směrem 

k obci Kosmová ve výši 193.000 Kč

výstavba chodníků podél silnice II/207 v obci Radyně a Smilově ve výši 8.050.000 Kč

projektová dokumentace pro rekonstrukci Pivovarské ulice ve výši 194.000 Kč

projektová dokumentace pro rekonstrukci autobusového nádraží ve výši 410.000 Kč

rekonstrukce jídelního výtahu v MŠ Toužim ve výši 400.000 Kč

výstavba bike a skate u sportovního areálu ve výši 7.670.000 Kč

projektová dokumentace pro výstavbu RD u Fafčáku ve výši 2.415.000 Kč

energeické úspory v budově č. p. 330 Toužim (bývalé SOU) ve výši 14.420.000 Kč

změna vytápění v BD č. p. 8 (2 byty) v Kostelní ulici ve výši 750.000 Kč

výstavba nového sběrného dvora ve výši 35.000.000 Kč

Schválený rozpočet na rok 2023 je zveřejněn na webových stránkách města Toužim,

sekce úřední deska ˃ finanční hospodaření.

Hana Krátká, ekonomické oddělení MěÚ Toužim

POděKOVÁNÍ
Děkujeme žákům Základní školy
Toužim, pod vedením paní Váňové
za vánoční balíčky, které nám děi
připravily a přinesly do Domu 
s pečovatelskou službou v Toužimi.
Velmi nás to potěšilo, stejně jako
vystoupení žáků ze Základní
umělecké školy, kteří nám zazpívali
vánoční koledy.
Kolekiv z pečovatelského domu 
ze Školní ulice.

MěsTO TOUŽiM dOšlO dO REdaKcE

KŘišťÁlOVÁ KRÁsa
2. prosince 2022 navšívili žáci 
devátých ročníků v rámci projektu
Volba povolání a.s. Moser, která se
zabývá výrobou bezolovnatého 
a ručně vyráběného luxusního
křišťálu. Díky své jedinečné kráse,
kvalitě, nadčasovému designu 
a mistrovství sklářů získala díla Moser
obdiv a uznání od výjimečných osob-
nosí z celého světa.
Hospodářská komora Karlovy Vary
nabízí vycházejícím žákům devátých
ročníků v rámci polytechnické vý-
chovy velké množství akivit, které
jim mohou pomoci při rozhodování
výběru střední školy či učebního
oboru. V úvodní čási prohlídky se
žáci seznámili se základními infor-
macemi o výrobě a poté jsme se
přesunuli do provozu. Za normál-
ního provozu pracují skláři u 8 pecí,
ale v současné době jely na plný
výkon jen čtyři pece, zbývající pece
se renovují. Během naší prohlídky si
Eliška dodala odvahy a zkusila
foukat sklo ze sklářské píšťaly – za
svůj výkon a odvahu dostala od mis-
tra skláře křišťálovou kvěinu, která
jí bude připomínat dnešní den.
Eliško, jsi dobrá, šla jsi do toho! 
V malém kinosále jsme viděli nový
dokumentární snímek s dobovými
snímky z historie sklárny a poté
naše kroky směřovaly do podnikové
prodejny, kde jsme viděli nádherná
díla moserovských sklářů.
Na úplný závěr seznámila
průvodkyně žáky s možnosí studia,
kam a na koho se obráit v případě
zájmu se vyučit tomuto řemeslu.
Děkujeme HK K. Vary za finanční
podporu akivity.
J. Váňová, Mgr. S. Málková a žáci 9.
ročníků                                    

zÁKladNÍ šKOla



NOViNKy V iNFOcENTRU
PROMÍTEj i Ty!
Letos se opět vracíme k projekci filmů pro náročnějšího diváka 
z oblasi ekologie, porušování lidských práv, občanského 
akivismu, zdraví nebo různých životních stylů.
Prvním ekofilmem je SeVernÍ ProUd. Filmař z Drážďan spolu 
s přáteli sestrojí unikátní bóje vybavené GPS lokátorem a sleduje,
jak se např. láhev od piva vyrobeného v Německu ocitá 
v panenské přírodě za polárním kruhem.

V únoru nás čeká ledové setkání na Islandu. Na ledové kře sedí
žena v plavkách a pozvolna si obléká ploutve, potápěčské brýle
a šnorchl. Nádech, výdech, Ponor. 
Kiki je profesionální potápěčka a v hlubokých ledových vodách
posunuje limity své výdrže za hranice lidského chápání. 
Zdravý životní styl otužováním, funkčním dýchání a cvičením 
dechových zádrží se pomalu začíná ujímat i u nás. 
Součásí filmové projekce bude následná beseda se členy
Karlovarského otužileckého spolku, kteří nás zasvěí do tajů
otužování a jeho přínosů pro naše zdraví. 
a to ještě není vše!
Prakicky nám ukážou, že to myslí v tomto období zcela vážně.
doma má někdo třeba na balkóně sud s vodou, jiný na zahradě
vanu, většinou se společně schází na břehu rybníků a řek. 
ale ve městě? Přímo na náměsí? 
Proč tedy nevyužít třeba naši místní kašnu ...  

HOsPOdsKý KVÍz
Dne 1. února od 18:00 proběhne v Toužimi historicky 1. pubkvíz.
Čeká nás 6 různých okruhů otázek, zajímavé výhry a spousta
zábavy. Tak sestavte svůj 4členný tým a přijďte ukázat své
vědomosi do klubu U Prádla. Svůj tým můžete přihlásit buď
osobně v infocentru nebo na e-mailové adrese
infotouzim@seznam.cz. 

KURzy zNaKOVéHO jazyKa
Od 7. února bude u nás v Infocentru spuštěn kurz znakového
jazyka. Maximální kapacita kurzu je 10 lidí, proto prosíme zá-
jemce o přihlášení na kurz do 31. 1. v infocentru či na e-mailové
adrese infotouzim@seznam.cz. 
Kurzy budou probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách (1,5
hod). Lekce se budou konat každé úterý od 17:00 v prostorech
Infocentra. Cena kurzu je 800 Kč (16 vyučovacích hodin).
Účastník kurzu získá osvědčení o absolvování, výukové materiály
a skripta.

ViRTUÁlNÍ UNiVERziTa
TŘETÍHO VěKU V TOUŽiMi

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

Zahájení letního semestru  je v pátek
10.2. v malém sále infocentra! 

KaždodennÍ žiVoT 
V BaroKnÍCh ČeCháCh 
a na MoraVě 
od  9.00 hod

haBSBUrKoVé BeZ TrůnU
od 10.30 hod

vždy v pátek: 10.2.,24.2.,10.3.,24.3.,31.3. a 14.4.
Vždy  v pátek dle termínů do 14.4. bude promít-
nuto naučné video k vybranému tématu 
a společně splněn test.
Virtuální univerzita třeího věku je stále
otevřena novým studentům, ale i příznivcům.
Přijďte v únoru na první přednášku a sami
uvidíme, zda vás tato volnočasová akivita zau-
jme. Můžete se přijít podívat zdarma i na 
kteroukoliv  přednášku či celé téma, které 
vás zaujme. 
Pokud se chcete stát řádným studentem, dostá-
vat Pamětní listy, Diplomy a promovat v Praze na
ČZU, tak se můžete přihlásit do 26.2.2023 
v Infocentru!
Řádného studia se mohou účastnit posluchači
občané České republiky, kteří splňují věk pro
pobírání starobního důchodu. Poplatek 
za semestr a 1 téma je  400,- Kč.
Těším se na vás! 
Ivana Květoňová, tutor VU3V
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POzVÁNKa
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