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ÚVODNÍK

FOTOREPORTÁŽ Z ADVENTU

Vážení čtenáři, v tomto období nastává tradičně nejen čas
vánočního shonu, ale také období bilancování a nových
předsevzeí. Doufáme, že naším prosincovým programem jsme
maličko přispěli k poklidnému prožií adventního času, kdy 
k sobě lidé bývají tak nějak přívěivější a pozornější.
To, že dnešní INFOlisty vychází v takto opožděném termínu je
také způsobeno touto pozornosí. Bohužel, ne úplně v tom 
poziivním slova smyslu. Někteří všímaví občané zjisili, že
nemáme dostatečně právně ošetřeno vydávání našeho zpravo-
daje, a abychom neporušovali další paragrafy iskové zákona,
museli jsme počkat až registrace na Ministerstvu kultury
proběhne. Dnes je již vše v pořádku a velmi se omlouváme našim
pravidelných čtenářům za toto zpoždění. Z dotazů desítek
občanů odvozujeme, že váš zájem o naše informace je velký 
a byl to tolik potřebný impuls pro to, dát vše do pořádku, uhradit
veškeré pokuty a přinášet vám novinky z infocentra, škol 
a dalších insitucí i nadále.
Rádi bychom dnes také poděkovali za celoroční spolupráci míst-
ním školám a školkám. Ta byla tradičně zakončena vánoční 
výzdobou náměsí. Z reakcí občanů víme, že se tato nová úprava
líbila a jsme za to moc rádi. 
Stejně tak bychom chtěli spolupracovat s co největším počtem
dobrovolníků i insitucí během prvního pololeí nového roku na
přípravě programu a zajištění oslav města Toužim. Město bude
slavit 550 let od svého založení a oslavy budou probíhat poslední
víkend v červnu. Pokud tedy máte čas, chuť, náladu a nápad,
určitě zanechejte v infocentru (pošlete na mail: infotouzim@
seznam.cz) svůj kontakt.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nás v letošním roce pod-
porovali, i těm, se kterými jsme spolupracovali a určitě
nemůžeme zapomenout na díky pro účastníky našich akcí, bez
kterých by naše činnost nebyla kompletní.

Všem přejem příjemné prožií vánočních svátků a úspěšný nový
rok 2019. - IC - 
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I přes nepřízeň počasí se sešly na náměsí tři stovky návštěvníků.

Všichni společně s maxi mikulášem, čertem a andělem, za zvuku 

i velkoplošného obrazu vánočního příběhu, v ruce se starosten-

ským svařákem rozsvíili letošní vánoční strom a zahájili adventní

čas v Toužimi tradičním ohňostrojem.



KULTURNÍ PROGRAM - LEDEN 2019 POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Výtvarné umění dětí

Ve středu 6. února 2019 v 17. 00 hodin zahájí paní ředitelka 
ZŠ Toužim Mgr. Zdeňka Zemanová, výstavu výtvarných prací žáků
6. - 9. tříd.  Vernisáž se bude konat v prostorách Infocentra 
v Toužimi, kde budou k vidění  práce žáků, které vznikaly 
za pomoci různých technik při hodinách výtvarné výchovy.
Děi pracovaly s temperovými, s akvarelovými barvami, 
s voskovými i suchými pastely. Oblíbenou technikou u děí je
vyškrabávání.
Součásí výstavy bude také prezentace výtvarných prací nebo 
i projektů žáků naší školy, které vznikaly při každoročních
uměleckých  česko-německých projektech. Ať už se jedná 
o pohlednice s tématem zvířat, hudba, kvěiny, nebo stolní hry
pro děi i dospělé, kalendáře nebo omalovánky pro malé děi. 

Vrcholem byl vznik
česko – německé
knihy pohádek v roce
2017.
Výstava dětských
prací potrvá v Info-
centru do 26. února
2019.
Na shlédnuí výstavy
jsou srdečně zváni
nejen rodiče, ale 
i široká veřejnost.

Mgr. J. Princlová, 
M. Bízková, J. Váňová
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Út 8.1. 14.00 Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

St 9.1. 17.00 Promítej i ty!  Slyšet očima 
Infocentrum – Malý sál

Čt 10.1. 15.00  Tvořeníčko 
Infocentrum – Malý sál 

17.30 Trénování paměi
Přednáší Š.Götzová. Infocentrum – Malý sál

So 12.1. 15.00 PLES MĚSTA TOUŽIM
Sokolovna Toužim

Út 15.1. 14.00 Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

17.00 Taneční odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu bude hrát p. Volínová a p. Žákovec.

Sokolovna Toužim

Čt 17.1. 15.00 Tvořeníčko 
Infocentrum – Malý sál

17.00  Cestování v bačkorách 
FUERTEVENTURA

Přednáší cestovatelka Ivana Květoňová.
Infocentrum – Malý sál

Út 22.1. 14.00 Mažoretky
Infocentrum – Malý sál  

Čt 24.1. 15.00 Tvořeníčko 
Infocentrum – Malý sál

17.00 Zimní péče o pleť
Přednáší R. Poplštejnová. Infocentrum – Malý sál  

Út 29.1. 14.00 Mažoretky
Infocentrum – Malý sál  

Čt 31.1. 15.00 Tvořeníčko 
Infocentrum – Malý sál



Z jednání Rady města Toužim

1) Rada schválila zadat zpracování projektové dokumentace 
na rekonstrukci parkoviště u hřbitova Ing. Jiřímu Vítovi, 
IČ: 7225 6788.

2) Rada schválila Základní knihovně v Toužimi bezplatný proná-
jem Sokolovny, na uspořádání Mikulášské nadílky pro děi, která
proběhne dne 3. 12. 2018 v době od 16:00 do 18:00 hodin. 

3) Rada schválila oddávací dny pro svatební obřady, kterými jsou
první a třeí sobota v měsíci.

4) Rada schválila nákup rozmetadla SPR-IX 400 pro písek 
a posypovou sůl pro stávající mechanizaci John Deere 3720.

Z jednání ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Toužim

Zastupitelstvo města Toužim na svém ustavujícím zasedání v sále
Sokolovny dne 1. 11. 2018 zvolilo na následující volební období
2018 – 2022, ve veřejném hlasování, starostou města Toužim 
p. Alexandra Žáka, místostarostou města, p. Ing. Jiřího Horníka,
DiS.  Dále zastupitelé zvolili do rady města pí Mgr. Zdeňku 
Zemanovou, pí Renatu Páníkovou a p. Bc. Roberta Hrůzu.
Předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Toužim byl
zvolen p. Mgr. Milan Kadera a předsedou finančního výboru 
p. Ing. Jiří Ženíšek.

Za MěÚ Toužim, Ing. Pavel Charvát

Stavební činnost města

Z letošních stavebních akcí jsou všechny již dokončené 
a předané.  V minulých číslech Infolistů jsem Vás informoval 
o jejich průběhu včetně fotodokumentace. Z posledních akcí se
povedlo dokončit rekonstrukci hřišť ve sportovním areálu, 
výstavbu parkoviště a chodníku u I. věžového domu včetně
parkoviště u pošty a v režii TSM Toužim opravu asfaltového
povrchu u bytových domů čp. 308, 311, 365 a 366 na Plzeňské
ulici.
Kvůli nadměrné poptávce ve stavebnictví v letošním roce nebylo
mnohdy jednoduché získat pro naše akce stavební firmu. Např.
letos bylo ještě v plánu zrekonstruovat parkoviště u hřbitova, ale
do výběrového řízení se přihlásila jen jedna firma s poměrně
vysokou cenou. Rada města Toužim proto výběrové řízení zrušilo.
Tato akce byla následně sloučena s výstavbou smíšené 
cyklostezky a chodníku z Toužimi ke hřbitovu, kdy v současné
době probíhá výběrové řízení na dodavatelskou firmu. Tento
přetlak ve stavebnictví je očekáván i v příším roce.
V dalším roce je v návrhu rozpočtu z velkých stavebních akcí již
zmiňovaná smíšená cyklostezka a chodník včetně parkoviště 
u hřbitova a rekonstrukce celé Tepelské ulice mimo čási 
s výstavbou nových rodinných domů. Tato část je nyní projek-
tována a výstavba nové komunikace včetně veřejného osvětlení
proběhne zřejmě v roce 2020.

Jiří Kokeš
stavební technik města Toužim

Nové podmínky kastrace koček 
a kocourů

Od ledna roku 2019 pro Vás, vážení spoluoobčané, město Toužim
připravilo zlepšené podmínky pro poskytování finančních darů
na provádění kastrace koček a kocourů chovaných domácnosi.
1) Žadatel může žádat o finanční dar 4x ročně na 4 veterinární
úkony, a to za úkony provedené v příslušném kalendářních roce
2) Výše poskytovaného finančního daru pro rok 2019 je
stanovena 400,- Kč na kastraci kočky a 300,- Kč na kastraci 
kocoura.
Ostatní podmínky vyplývající z Výzvy na kastraci koček a kocourů
na území města Toužim jsou neměnné.

MěÚ Toužim – OŽP, Klára Michalová

MÚ TOUŽIM
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ZŠ TOUŽIM

Čertice z Čech rozdávaly štěstí 
v německém Breitenbrunnu

V sobotu 8. prosince uháněl autobus  plný děí ze ZŠ Toužim směr
hraniční přechod Boží Dar. Měl namířeno do saského Breiten-
brunnu.
Ten, kdo sleduje každoroční dění na základní škole už určitě tuší,
kam se děi v tento předvánoční čas vypravily.
Tamní radnice, jako každoročně, přpravila předvánoční setkání
pro obyvatele městečka. Setkání probíhá v místní tělocvičně,
která je pro tuto příležitost slavnostně vyzdobena.
Pro hosty je připraven bohatý program, kde vystupují děi 
z breitenbrunnské školy, školky a sousedních škol. Naše děi se
nejen přijely podívat, ale také přispěly k nádherné předvánoční
atmosféře svým programem. I v letošním roce se žáci naší školy
prezentovali svým hudebním programem, který měl u místních
velký úspěch.
Pomalu se z toho stává moc pěkná tradice. 
Mnohé děi se nevidí poprvé. Setkali se zde účastníci
uměleckého projektu a děi z letního tábora , ale i  někteří učitelé
a rodiče.

Během setkání bývá pro děi připraven workshop. V letošním
roce jsme jeho součásí byli i my a to zásluhou maminek našich
děí, které  napekly a připravily pro děi svícny z perníku. 
Úkolem děí bylo si svícny ozdobit a úhledně zabalit do balíčku.
Maminky z Otročína se této činnosi ujaly zcela dobrovolně 
a s obrovským nadšením, to ale není všechno,vystupovaly 
v maskách čeric a anděla . Patří jim za to obrovský dík.
Na závěr programu se objevil Santa Klaus a podělil všechny děi
drobným dárečkem. Krásná předvánoční atmosféra nás
provázela po cestě domů a všichni se již těšíme na setkání 
s německými dětmi při další plánované akci.

Mgr. J. Princlová a J. Váňová, M. Bízková, Mgr. P. Princl 
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100 let REPUBLIKY V ZŠ TOUŽIM

Strom REPUBLIKY

Jakým způsobem oslavit výročí 100 let od vzniku Československa,
aby zůstala na tyto oslavy nějaké památka? Touto otázkou se
zabývala trojice vyučujících na ZŠ Toužim. Nejdříve byl nápad,
potom nadšení pár jedinců, a nakonec zdárná realizace. 

Žáci ZŠ Toužim 26. 10. 2018 ve spolupráci s toužimským infocen-
trem a za podpory města v rámci celodenního projektu Den
napříč školou zasadili ke 100. výročí vzniku Československa
národní strom – lípu. U naší lípy se nachází i kámen, na kterém
je umístěna pamětní deska s datem, kdy a kým byl strom
vysazen.

Tímto bychom chtěli poděkovat za pomoc při realizaci panu 
Ing. V. Šustovi, D. Kvasničkovi, panu V. Veverkovi, paní 
K. Prchalové, Městské policii Toužim, panu Smolovi, panu 
Zemanovi a samozřejmě žákům školy, že se tento nápad mohl
přenést z představ do reality. A už se těšíme, až budeme
společně s žáky pozorovat, jak se naší lípě daří.

Mgr. E. Košlerová, Mgr. L. Nesvadbová, Mgr. M. Cerhová
organizátorky akce

5



DEN S REPUBLIKOU

Dne 28. října 2018 si Česká republika připomněla 100 let 
od vzniku Československé republiky. Oslavy propukly všude
kolem nás a nejinak tomu bylo i na toužimské základní škole. 
V průběhu měsíců září a říjen si žáci s vyučujícími o tomto výročí
povídali, sbírali různé informace, navrhovali poštovní známky 
z dob Československa, vyráběli vlajky apod. Tyto akivity měly za
úkol rozšířit žákům povědomí o tom, jak naše republika vznikla.
Celý projekt vyvrcholil v pátek 26. října 2018 v rámci Dne napříč
školou, který nesl poditul „Den s republikou“. Před ímto dnem
bylo ještě nutné vyřešit pár organizačních záležitosí, jako
například rozlosování žáků 4. – 8. ročníků do skupin k jed-
notlivým vyučujícím tak, aby v každé skupině byli zastoupeni žáci
různých tříd. Deváťáci, jako ostřílení mazáci, nebyli rozděleni do
skupin, ale naopak pomáhali s organizací celé akce, a tak dostali
přidělena svá stanoviště. Zkrátka nepřišli ani naši nejmenší žáci,
pro ty byl „Den s republikou“ připraven také, ale jinou formou 
a úkoly plnili se svými vyučujícími.
V pátek ráno jsme se všichni sešli před školou u druhého stupně,
abychom společně zasadili lípu, která je českým národním
stromem. Deváťáci se posléze rozprchli na svá stanoviště
rozmístěná po Toužimi u významných historických míst jako fara,
kostel, morový sloup, zámek, městský úřad, stará brána, Info-
centrum a sokolovna, aby mohli uvítat první skupiny, které k nim
záhy dorazily. Na stanoviších byly pro žáky připraveny například
pracovní listy, spojovačky, křížovky, dokumenty a filmové ukázky,
se kterými jednotlivé skupiny pracovaly a získávaly, případně si
jen opakovaly, informace k jednotlivým etapám předchozích sta
let. Za správné vypracování získaly až 4 indicie, které použily 
na úplný závěr při tvorbě netradiční časové osy. Počet získaných
indicií závisel na správnosi odpovědí a množství rad, které
museli deváťáci udělit. Ti se své práce zhosili skutečně plni
nadšení a skupinám indicie opravdu nerozdávali jen tak zadarmo.
Skupiny se musely pohybovat po předem vytyčené trase, která
jim byla zakreslena do mapy Toužimi. A ta je zavedla právě
například do Infocentra, kde kromě splnění stanoviště a s ím
souvisejícího získání indicií, bylo pro žáky připraveno i promítání
historických fotografií Toužimi s doprovodným komentářem
pana J. Schierla. Kromě toho si zde žáci se svými vyučujícími
mohli vychutnat lahodný čaj, který mnohé zajisté zahřál. Tímto
bychom chtěli poděkovat paní K. Prchalové a panu B. Prchalovi 
za možnost občerstvení. Doprovodný program byl zajištěn také
na zámku, kde se žáci díky panu M. Nedvídkovi mohli seznámit
s historií zámku. Díky panu starostovi A. Žákovi se žáci mohli také
seznámit s prostory městského úřadu, jelikož se v jeho útrobách
nacházelo jedno z osmi stanovišť.
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Po absolvování všech osmi stanovišť se žáci vráili zpět do školy,
kde se snažili zužitkovat své právě nabyté vědomosi a získané
indicie a pokusili se sestavit časovou osu. Všem skupinám se osy
velmi povedly a pro porotu bylo velmi obížné vybrat tu nejlepší.
Nakonec bylo odměno dokonce pět skupin.

Jak již bylo zmíněno, do projektového dne se zapojili i nejmenší
žáčci z prvních až třeích tříd. Po vysazení lípy se spolu se svými
vyučujícími vydali projít stejnou trasu jako jejich starší spolužáci,
ale bez vyplňování pracovních listů. Úkoly toiž plnily až v teple
školních tříd po návratu do školy. Některé třídy udělaly republice
k výročí papírový dort, jiné vytvořily prezentaci splněných úkolů,
některé třídy například zhlédly krátké filmy týkající se naší stoleté
historie. 

Podle reakcí žáků i vyučujících můžeme hodnoit Den s republi-
kou jako velmi zdařený a doufáme, že si žáci odnesli nejen
spoustu zážitků, ale také i mnoho informací. Zároveň ještě 
jednou děkujeme všem, kteří se na této pěkné akci nějakým
dílem podíleli.

Mgr. E. Košlerová, Mgr. L. Nesvadbová, Mgr. M. Cerhová
organizátorky akce

ZŠ TOUŽIM



100 let REPUBLIKY V ZŠ A MŠ TOUŽIM
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Oslavy založení republiky

Nejen my, ale i naše republika slaví narozeniny, a letos to jsou
narozeniny slavné, protože se dožila už 100 let.  
Proto jsme jí v naší škole připravili dárky - každá třída jí vyrobila
plakát a jelikož k oslavě patří i něco sladkého, upekli jsme (nebo
spíš ulepili :)) dort. 
Dárky i dort jsou k vidění na našich stránkách a byly vystaveny 
ve vesibulu Městského úřadu Toužim.
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V průběhu sbírky se podařilo prodejem upomínkových předmětů
vybrat mezi žáky a pedagogy krásnou částku ve výši 4 000,-
korun, která byla složena na účet společnosi u a.s. Česká
spořitelna v Toužimi.
O hladký průběh akce se postarala děvčata ze třídy 9.B, která si
určitě zaslouží pochvalu za svou iniciaivu při prodeji předmětů.

M. Struhárová, B. Brančíková, N. Kavúrová, T. Vaňková, 
E. Špimrová, E. Staňková –žákyně 9.B 

Skleněná krása

16. listopadu 2018 se uskutečnila exkurze v prostorách a. s.
Moser K. Vary, které se zúčastnili žáci 8. ročníků. Moser a.s. je
česká firma, která se zabývá produkcí bezolovnatého českého
křišťálu. Tato akce se uskutečnila v rámci projektu „MAP
Karlovarsko II“ s názvem „Podpora polytechniky“ na ZŠ. Cílem
akivity je rozšířit povědomí žáků o rukodělné a manuální
činnosi a současně i vzbudit zájem o učební a studijní obory,
které jsou jim nabízeny v současné době. V rámci projektu byla
celá akce pro žáky zdarma, jak doprava, tak i průvodcovské
služby v prostorách sklárny.
V úvodní čási se žáci seznámili s historií a zakladatelem závodu
L. Moserem, dále si prohlédli v muzeu nádherné, broušené
sklářské výrobky a na závěr viděli dokumentární film o výrobě
bezolovnatého skla, kterým je místní sklárna proslulá po celém
světě.
Sklárna Moser se zaměřuje výhradně na výrobu křišťálu bez
příměsi olova. Práce s touto sklovinou je náročná, ale bezolov-
natý křišťál vyniká vysokým leskem, jiskřivosí a zejména tvrdosí,
která umožňuje detailní broušení a ryí.
V závěru prohlídky si někteří žáci vyzkoušeli foukání skla pomocí
sklářské píšťaly, kdy zjisili, že to není vůbec lehká práce. Přesto
ale byli panem mistrem pochváleni za pěkný výkon.
Tak uvidíme, jestli se v příším školním roce někdo z žáků rozhodne
pro práci skláře a bude směřovat svojí přihlášku právě sem. 

J. Váňová, Mgr. M. Píbalová, žáci 8.A, 8.B

Dopravní výchova pokračuje…..
Dopravní výchova nezačíná ve škole, ale v rodině. Rodiče učí své
dítě chodit, jezdit na tříkolce , odrážedle, koloběžce a kole. Jsou
to rodiče, se kterými  dítě absolvuje cestu autem i hromadnou
dopravou. Všechny tyto akivity se více či méně dotýkají
silničního provozu. Děi se v dopravě pohybují od mateřské školy,
a co se naučí, vyzkouší  a dobře si zažijí , jim pomůže i v dospívání
a dospělosi. Dopravní nehoda s vážnými důsledky pro dítě
ovlivní nejen rodinu, ale i účastníky této nehody na několik 
generací.
Žáci 3. B se sešli již podruhé v podzimní čási výuky  s městským
strážníkem E. Kanátovou, aby se tentokráte podívali na dopravní
značky  a vysvětlili si jejich význam. V rámci výuky jsme se
seznámili s desei dopravními značkami, které by děi jejich věku
měly znát. Jaké bylo naše velké překvapení, když se ukázalo, 
že je většina žáků zná, dokonce i věděli, kde se některé značky
vyskytují v našem městě nebo jeho okolí. V průběhu akivity žáci
živě reagovali a doplňovali  výklad strážníka svými poznatky 
z dopravy.
Hodina utekla jako voda  a získané vědomosi si ověříme 
v reflexní čási hodiny  EV formou kresleného  obrázkového
testu.
Děkujeme paní E. Kanátové za spolupráci a těšíme se na naše
další setkání  u třeťáčků.

Metodici prevence J. Váňová, Mgr. H. Dornicová, žáci 3.B

Vánoční výzdoba jako součást výtvarné
výchovy a pracovních činností.

V letošním školním roce se žáci starších ročníků rozhodli, že svůj
vánoční stromeček pojmou v  duchu současného trendu, tedy 
s ohledem na ekologii. 
Nápady hledali na internetu a nejvíce je zaujal stromeček z obalů
na vajíčka. 
Snadno se to řekne, ale není  to tak jednoduché. Ke stavbě
stromku bylo zapotřebí 200 kusů těchto pouzder.
Už jenom sehnat takové množství nebylo snadné. Začalo se 
s přípravami již na začátku školního roku. 
Pouzdra nosily děi, ale i dospělí zaměstnanci školy pomohli
dětem shromáždit dostatek materiálu.
Další fází bylo  barvení a barvení, všechno na zeleno.
Pan školník dětem připravil základní podstavec a pak už se mohlo
začít  se stavbou stromečku. 
Poděkování patří zvlášť některým dívkám a chlapcům z 8. a 9.
tříd. Stavba byla jejich práce a věřte tomu, že to nebylo vůbec
lehké.
I ostatní žáci žili vánočními přípravami. Připravili vánoční

přáníčka, hromadně
vystřihovali ozdobné
hvězdy  a vločky, aby již
od 1. prosince byla ve
škole navozena
předvánoční atmosféra. 
Nově si mohli udělat
malý moderní
stromeček z vlny,
odličovacích tampónků,
barevných vánočních
papírů, nebo si nazdo-
bit adventní věnec.
Věříme, že vlastno-
ručně vyrobená deko-
race potěší každého 
a všem nám připomene
adventní čas.

Vánoční srdíčkové dny
Již 16. rokem se konala tradiční vánoční sbírka pro obecně
prospěšnou společnost Život dětem, která probíhala v prosin-
covém týdnu od 3.12.-7.12.2018 v prostorách naší školy.  
V tomto šestnáciletém období se nám podařilo přispět  prode-
jem upomínkových předmětů na účet společnosi částkou
přesahující 120 isíc korun.  
O.p. s. Život dětem pomáhá již od roku 2000 nemocným, 
handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České repub-
liky, které se ocitly v obížné životní situaci a potřebují pomoc 
a podporu svého okolí. V adventním období, kdy se pořádají
různé benefiční koncerty, ale i veřejné sbírky, je již dlouholetou
tradicí naší školy, podat pomocnou ruku právě v tomto krásném
období, kdy mají lidé k sobě blíž .

ZŠ TOUŽIM



Rádi bychom touto cestou chtěly  vyjádřit velké poděkování paní
Molnárové, p. Blehové, p. Neužilové, p. Štěpánové H., které  se
společně s toužimskými dětmi zúčastnily  vánočního projektu 
v Breitenbrunnu, který se konal  8. prosince 2018.
Děvčata bez nároku na jakoukoliv odměnu napekla nádherné
perníčky, připravila spoustu perníkových svícínků , které si místní
děi dozdobovaly , ale hlavně  v čem byly všechny kouzelné 
a nepřekonatelné –  na setkání  vyrazily  v mikulášském,
čertovském a andělském oblečení. 
Svým vystoupením a vánočními dílničkami tak přispěly 
k neopakovatelné vánoční atmosféře, kterou ocenily nejen děi,
ale i pedagogové a místní občané.
Děkujeme otročínským děvčatům za skvělou práci a přejeme jim
hodně úspěchů při  jejich akivitách.

Mgr. J. Princlová,J. Váňová, M. Bízková  - ZŠ Toužim

PODĚKOVÁNÍ

Nakladatelství tělesně postižených
malířů malujících ústy a nohama

Výstava prací Umělců Malujících Ústy a Nohama byla zahájena
dne 9. 11. v infocentru za účasi dvou autorů ze sedmi vystavu-
jících. Součásí vernisáže bylo promítání krátkých filmů ze života
těchto umělců a velmi nás potěšil zájem mezi obyvateli Toužimi
o jejich práci. Po celý měsíc si návštěvníci mohli zakoupit vánoční
přání, kalendáře, krabičky na cukroví a další předměty s poiskem
z nakladatelství UMÚN. 
Videa a krátká přednáška byla prezentována také žákům 
II. stupně místní základní školy. 
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat za tradiční hudební
doprovod při vernisáži, který nám zajisili žáci místní ZUŠ pod 
vedením pana učitele Jiřího Česáka.

- red -

VÝSTAVA UMÚN

Děkujeme za krásný Výlet za humna do Pramenů a Bečova nad
Teplou, který proběhl 28.10. Zažili jsme první letošní sníh 
na Pramenech a velmi se nám líbila komentovaná prohlídka
přírodní památky Křížky. FK

DOŠLO DO REDAKCE

Policisté Karlovarského kraje radí:
používejte reflexní prvky a buďte vidět!

Zimní období je specifické nejen změnou teplot, ale i ím, že se
později rozednívá a brzy stmívá. Během dne se mohou také 
ve větší míře vyskytovat mlhy. Proto by měli být opatrní zejména
chodci a cyklisté, kteří jsou bráni za nejzranitelnější účastníky
silničního provozu. 
Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosi na silnicích,
které plaí pro všechny účastníky provozu. Za snížené viditelnosi
toto pravidlo plaí dvojnásob, proto buďte vidět a používejte 
reflexní prvky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně
září. Když budete vidět na dostatečnou vzdálenosi, řidiči mohou
včas zareagovat, vyhnout se a předejít tak střetu s tragickými
následky.
Na užií reflexních prvků myslí i zákon č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích, který chodcům stanovuje, že re-
flexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý
chodec, který se bude za snížené viditelnosi pohybovat po
pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení.
Za nesplnění této povinnosi lze chodci uložit pokutu až do výše
2000 korun. 
Při snížené viditelnosi noste oblečení jasných barev, abyste byli
lépe vidět v šeru, ve tmě či za mlhy. Vhodným používáním re-
flexních prvků lze zabránit střetu chodce s vozidlem. Dnes je
možné pořídit si mimo reflexních pásek či vest i mnoho přívěšků,
nášivek či dalších reflexních doplňků. Reflexní doplňky
doporučujeme umísit viditelně, zejména na končeiny směrem
do komunikace. Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky
provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu. 
Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní 
komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího
vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je
viditelný již na 55 m a pokud je jeho oděv doplněn reflexními
označením, vidí jej řidič na 200 m, což je dostatečná vzdálenost
pro bezpečné manévrování.
Chodci by tedy měli vždy pamatovat na to, že řidič nedokáže 
zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli,
pokud mu náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy. 
V případě, že se i přes naše prevenivní rady stanete účastníkem
nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158. 

oddělení isku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje 

POLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

10





TIRÁŽ INFOlisty - Toužimský informační občasník, vychází 10x ročně, místo vydávání Toužim. MK ČR E 23481. 
Cesta z města, z.s.; sídlo redakce: Náměsí J. z Poděbrad 35, 364 01 Toužim, IČ: 27057020, tel.: 353226431, 
e-mail: infotouzim@seznam.cz; isk: AZUS Březová; distribuce: Cesta z města, z.s.
Vyšlo: 19.12. 2018

POZVÁNKA

pf 2019


