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Vážení čtenáři, rok 2022 nám pomalu končí, a my přinášíme
pozvánky na poslední letošní akce. 
Rádi bychom všem poděkovali za spolupráci při přípravě naší
největší předvánoční akce, kterou bylo Rozsvícení vánočního
stromu. Poděkování patří nejen účinkujícím, ale také technic-
kému personálu, hasičům za asistenci při odpálení ohňostroje,
pracovníkům Technické služby za přípravu prostoru i následný
úklid. A především těm, kteří se akce zúčastnili a svým potleskem
dali najevo svou spokojenost. 
Do dalšího roku přejeme všem pevné zdraví, hodně štěsí 
a pohody. Infocentrum

Až do 23. prosince máte možnost navšívit prodejní výstavu
vánočních dekorací z dílny Základní a mateřské školy v Toužimi,
která je umístěna v Infocentru. Mockrát děkujeme za možnost

tyto práce u nás vystavovat. Jsou to jedinečná, nápaditá a velmi
milá dílka, která u nás instalovaly paní učitelky, za což jim ještě
jednou velmi děkujeme.
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PROGRaM inFOCEnTRa

PROSinEC 2022

Čt 1.12. 15.00 Tvořeníčko – vánoční stromeček

17.00 TOužImsKý sAmET
vzpomínkové setkání k 33. výročí 
založení OF v Toužimi

Pá 2.12. Virtuální univerzita třeího věku 5. 
9.30 Základy letadlové techniky - Meteorologie

11.00 Buddhisické umění Indie – 
Od jeskyní k volně stojící architektuře

Út 6.12. 10.00 Cvičení pro seniory s Ditou
14.00   Deskové hry

st 7.12. 17.30 mArATON PsANí DOPIsů

Čt 8.12. 15.00   Tvořeníčko – vánoční anděl

Út 13.12. 10.00 Cvičení pro seniory s Ditou
14.00 Deskové hry

Čt 15.12. 15.00 Tvořeníčko – voňavé vánoční dárky

Pá 16.12. Virtuální univerzita třeího věku 6. 
9.30 Základy letadlové techniky 

-  Letecká komunikace
11.00 Buddhisické umění Indie 

– Soumrak buddhismu v Indii a jeho obrození

so 17.12. 14.00 VÁNOČNí sETKÁNí 
NA ZÁmKu

Nádvoří zámku v Toužimi

Út 20.12. 10.00 Cvičení pro seniory s Ditou
14.00 Deskové hry

Čt 22.12. 15.00 Tvořeníčko – jedlé vánoční dárky

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

MĚSTSKÁ KniHOvna

KniŽní nOvinKy na PROSinEC

Pro ženy
Brackston Paula Krámek se starožitnostmi
Brackston Paula Tajemství čokoládovny
Brown Sandra Ztraceni v divočině
Erskine Barbara Spřádači snů
Howell Hannah Když tě oslní Skot
Howell Hannah Když tě zachrání Skot
Jakoubková Alena Co oči nevidí, to manžela nebolí
Keleová-Vasilková Táňa Manželky po letech 
Krajčo Babinská Karin Tsunami
Linke Barbora Srdcem mojí babičky
Lukášková Markéta InTyMně
Poncarová Jana Herečka: múza první republiky
Quick Amanda Záblesk v zrcadle
Riley Lucinda Italská dívka
Steel Danielle Ztráty a nálezy
Wiggs Susan Vůně medu

Pro muže, detekivky, thrillery, …
Bjork Samuel Vlk
Bryndza Robert Osudné svědectví
Coates Darcy Dům tajemných sínů
Fields Helen Jako sín
Kepler Lars Pavouk
Läckberg Camilla Mentalista 1. Iluze
Minier Bernard Lucia
Nesbo Jo Žárlivost a jiné povídky
Regan Lisa Pohřbené kosi
Ryder Jess Odložené dítě

Slečna Marplová:dvanáct nových případů

Pro děi a mládež
Andersen Jan Dusty. Beze stopy
Březinová Ivona Úder tornáda
Butler Dori Hillestad Strašidelná knihovna. Duch na stromě
Butler Dori Hillestad Strašidelná knihovna. Poplach u hasičů
Butler Dori Hillestad Strašidelná knihovna. Tajný pokoj
Cameron W. Bruce Psí poslání. Příběh Shelby
Cmarová Lucie Tvořílkovi
Millner T. J. Patrik Schick: tulák po hvězdách

Zajímavosi, historické detekivky, historie, příběhy ze života, …
Hacala Luboš Máma má Alzheimera: skutečný příběh
Kintzl Emil Zmizelá Šumava
Košťálová Michaela Královna Alžběta II.
Schabowski Carly Hodinář z Dachau
Schreiber Jasmin Tisíce metrů ode dna
Vondruška Vlasimil Anděl smri
Vondruška Vlasimil Králův dluh

KNIHOVNA JE V DOBĚ 
OD 15.12.2022 DO 1.1.2023 ZAVŘENÁ.
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MĚSTO TOuŽiM POliCEjní SlOuPEK

3

Z jEdnÁní Rady MĚSTa TOuŽiM

rada dne 24. 10. 2022
- schválila, aby oddávacími dny pro provádění svatebních obřadů
byla první a třeí sobota v měsíci, s platnosí od 1. 12. 2022 
do 30. 11. 2026.
- stanovila „Pravidla pro poskytování finančních darů občanům
města Toužim na provádění kastrace koček a kocourů v roce
2023“ spočívající ve vyčlenění finančních prostředků ve výši
20.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2023, které budou určeny
pro občany s trvalým pobytem na území města Toužim, 
za účelem kastrace koček a kocourů. Dar bude vyplácen dle
skutečných nákladů, na kastraci koček ve výši max. 800,- Kč a na
kastraci kocourů max. 500,- Kč a žadatel bude moci požádat až 
4 x v daném. 

rada dne 9. 11. 2022
- vzala na vědomí informaci p. starosty, že 26. 10. 2022 obdržel
písemnou rezignaci p. MUDr. Jaroslava Kolesy, člena Zastupitel-
stva města Toužim, na svůj mandát. Prvním náhradníkem z kan-
didátní lisiny hnuí ANO 2011 je p. David Tománek, DiS., který
se stal dne 27. 10. 2022 členem Zastupitelstva města Toužim.
Rada p. Davidu Tománkovi, DiS., předala Osvědčení o nastoupení
do funkce člena Zastupitelstva města Toužim.
- schválila podání žádosi o dotaci ve výši 500.000,- Kč, na projekt
„Oprava hradeb u č. p. 468 v Toužimi“, v rámci vyhlášeného pro-
gramu „Program na obnovu a využií kulturních památek,
památkově hodnotných objektů a movitých věcí.“
- schválila uzavření smlouvy o společném zadávání 
č. 564/SZ/2022, předmětem které je závazek, že společně 
ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných za-
kázek, ve znění pozdějších předpisů, zadají veřejnou zakázku 
na stavební práce pod názvem „II/207 Modernizace silnice
Toužim – Smilov“, jejímž cílem je výběr zhotovitele stavebních
prací v souladu s platnou právní úpravou zadávání veřejných 
zakázek, s příspěvkovou organizací Krajské správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p. o., Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČ: 7094
7023.
- schválila zadat výstavbu dešťové kanalizace pro odvodnění 
komunikace na pozemku parc. č. 1444/2 v k. ú. Toužim v Plzeňské
ulici v Toužimi, firmě VSF Fanta spol. s. r. o., Vančurova 634/5,
360 17 Karlovy Vary, IČ: 2522 0411, za částku 218.851,49 Kč bez
DPH.
- schválila podání žádosi o odkup všech podílových listů fondu
kolekivního investování Czech Real Estate Investment Fund
(ISIN: LI0294389098) a prostředky převést na bankovní účet
města Toužim č. 2844338/0300.

ZE ZaSEdÁní ZaSTuPiTElSTva MĚSTa
TOuŽiM KOnané 24. 11. 2022

- na zasedání zastupitelstva složil slib nový člen zastupitelstva 
p. David Tománek, DiS., který nastoupil po p. MUDr. Jaroslavu
Kolesovi, který na mandát člena zastupitelstva rezignoval a dále
složil slib zastupitel p. Petr Vlček, který se z ustavujícího zasedání
zastupitelstva omluvil. 

- k dnešnímu dni 24. 11. 2022 rezignoval na mandát člena 
zastupitelstva p. Ing. Jiří Horník, DiS.

Krásné prožití vánočních svátků bez
úhony a nepříjemností! 

S nadcházející zimou přichází adventní čas a první svíčku na ad-
ventním věnci zapálíme v letošním roce  již 27. listopadu.
Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu, obchodní centra jsou
plná nakupujících návštěvníků a vánoční atmosféra je všude
kolem nás. Bohužel se i v tomto krásném období najdou i, kteří
využívají tohoto času ve svůj prospěch. Podvodníci, kapsáři 
a zloději jsou v tomto vánočním čase ve svém živlu. Využívají ze-
jména lidské nepozornosi, ale také jejich dobrosrdečnosi.
Především díky těmto vlastnostem končí v jejich síích především
starší občané v důchodovém věku. 
Aby se alespoň částečně eliminovalo páchání této trestné
činnosi, připravili policisté z Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje na období celého adventu prevenivní pro-
jekt s názvem „Seniore, dej si pozor!“, který je financován 
z Programu Ministerstva vnitra v oblasi prevence kriminality.
Cílem projektu je především snížení nápadu trestné činnosi
páchané na této skupině obyvatel a jejich informování o možnos-
tech, kterými se lze proi této trestné činnosi bránit. Poznatky
si však mohou odnést i lidé mladší, neboť není pravidlem, že 
si pachatelé trestné činnosi vybírají své oběi pouze mezi seniory. 
Policejní prevenisté budou po celém Karlovarském kraji během
adventu navštěvovat místa s velkým pohybem lidí, jako jsou
například obchodní centra či parkoviště před nimi, kde budou
rozdávat letáky s prevenivními radami k dané problemaice.
Součásí letáčku je i křížovka s tajenkou. S letáčkem může být
senior obdarován i stolním kalendářem na rok 2023, který ob-
sahuje spoustu důležitých prevenivních rad a informací. Aby 
si senioři tyto rady lépe zapamatovali, každá stránka je doplněna
krásným ilustračním obrázkem. Po celou dobu adventu poběží 
v Českém rozhlase i prevenivní spoty zaměřené na kapesní
krádeže, podomní prodejce, online nákupy, platby kartou 
a výběry z bankomatu. Tyto prevenivní spoty mohou slyšet 
i návštěvníci při svých nákupech v různých obchodních domech
po celém Karlovarském kraji.  
Policejní prevenisté Krajského ředitelství policie Karlovarského
kraje Vám přejí krásné prožií adventního času bez jakékoli úhony
a nepříjemnosí.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

- zastupitelstvo zvolilo členy finančního výboru, které je násle-
dující: předseda p. Bc. Robert Hrůza, členové p. Ing. Jiří Ženíšek
a p. Marek Daněk

- zastupitelstvo zvolilo pouze jednoho člena kontrolního výboru
a na dalším zasedání bude zvolen poslední, třeí člen, prozaím
má kontrolní výbor předsedkyni pí Růženu Darulovou a p. Mgr.
Josefa Darulu, MBA, LL. M.

- zastupitelstvo zřídilo osadní výbory v obci Kosmová a v obci
Třebouň, a zvolilo jejich personální obsazení, které je následující: 
Osadní výbor Kosmová – předsedkyně pí Eva Struhárová, členové
pí Ilona Struhárová, p. Karel Pacula, p. Pavel Švarc a p. Marin
Černý
Osadní výbor Třebouň – předsedkyně pí Mgr. Monika Vole-
manová, členové p. Ivo Grulich, pí Věra Daňková, p. Viktor Daněk
a p. Jiří Kubínek.
- zastupitelstvo schválilo vydání Změny č. 3 Územního plánu
Toužim.

Za MěÚ Toužim Ing. Pavel Charvát, tajemník
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HallOWEEnSKÝ
dEn

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 se na
naší škole konal halloweenský den.
Již od samého rána jsme ve škole
potkávali čarodějnice, klauny, kostlivce, smrtky a další postavy,
které by se mohly ucházet o hlavní roli ve filmu s hororovou tem-
aikou. Do netradiční výuky se nezapojili jen žáci, ale i někteří
vyučující, a tak mnohým žákům matemaické vědomosi
předávala Červená karkulka, pravopisné zásady vštěpovala
čarodějnice a o válkách, bitvách a vzniku států mluvila pavoučí
královna.

Na odpoledne si zástupci školního parlamentu připravili
pro své spolužáky halloweenskou stezku plnou her, zábavy 
a soutěží kolem školy. Děi na začátku stezky obdržely karičku,
do které jim byla ištěna razítka například za skládání strašidel,
procvičení postřehu, shazování duchů. Vyplněnou hrací kartu 
v cíli směnily za nejednu odměnu. 
Na samý závěr odpoledne se prostranství před školou proměnilo
v místo osvětlené lampiony, neboť se schylovalo k lampi-
onovému průvodu, který vedl městem a byl zakončen 
na náměsí Jiřího z Poděbrad.
Na závěr bychom rádi poděkovali paní učitelce Perkausové 
za výzdobu. Za odměny pro účastníky stezky děkujeme vedení
ZŠ Toužim, přísp. org., Vera Gurmet - KASIA vera, s. r. o., paní
Martě Benediktové, Klášteru premonstrátů Teplá, Státnímu
hradu a zámku v Bečově nad Teplou a Infocentru Toužim. 
V neposlední řadě děkujeme rodičům a dětem za spolupráci 
a těšíme se na příší rok. 

L. Nesvadbová, V. Slavíková, J. Vlková
a zástupci školního parlamentu

HallOWEEnSKÁ nOC

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 pro mnohé žáky halloweenský den
skončil lampionovým průvodem, to ale neplailo pro žáky 8. a 9.
tříd, kteří se rozhodli zažít strašidelné dobrodružství ve škole 
i večer. 
Po organizačních záležitostech a společné večeři jsme se
přesunuli ven, kde byla pro žáky připravena strašidelná stezka,
během které sbírali jednotlivé indicie. Notnou dávku odvahy
prokázali v samém závěru, kdy museli ve dvojici bez jakéhokoli
světla jít neznámou cestou. Po příchodu do školy měli za úkol 
na základě získaných indicií sdělit heslo a první úspěšní řešitelé
byli odměněni sladkou odměnou. Večerní program po stezce
neskončil, pokračoval již v teple tříd, ve kterých skupiny žáků
hrály interakivní únikovou hru. Před ulehnuím do provizorních
postelí si žáci ještě vyměnili vzkazy na dobrou noc. 
Všem účastníkům děkujeme za příjemnou atmosféru během
večera a paní učitelce Bízkové a paní Jitce Heroldové za přípravu
strašidelné stezky. 

L. Nesvadbová, V. Slavíková, J. Vlková
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První republika

Na začátku měsíce října jsme se společně s žáky 9. ročníku opět
vydali na Moravu. Tentokrát jsme se nevraceli do pravěku, ale
do doby poměrně nedávné, první republiky. Cílem se tak stalo
město Zlín a jeho blízké okolí. 
Při prvním zastavení jsme se vráili do Brna, neboť právě zde
jsme si nemohli nechat ujít výstavu Tutanchamon. Jeho hrobka
a poklady v ní nalezené nás přenesly do historie starověkého
Egypta. Zhlédli jsme pohřební komory, poklady samotného
faraona přesně tak, jak je před 100 lety objevil Howard Carter. 

Druhé zastavení bylo již ve městě Zlín. K tomuto městu
neodmyslitelně patří jméno Tomáše Bai. A právě s touto osob-
nosí byla spojena další akivita. Žáci si vyzkoušeli práci obuvnick-
ých učňů, ale také si prohlédli zajímavá místa v tomto městě. 
Součásí naší expedice byla návštěva Filmového uzlu Zlín. Během
návštěvy žáci zhlédli několik krátkých studentských filmů,
prohlédli si muzeum auíček a významných osobnosí spjatých 
s filmovým světem. Ve skupinkách si zároveň vytvořili vlastní
krátký animovaný snímek, na který si museli vyrobit vlastní
scénu, postavy a samozřejmě také napsat scénář. 
Dvoudenní exkurzi jsme zakončili návštěvou zoologické zahrady.
Při procházce areálem jsme putovali po jednotlivých koninen-
tech a poznávali jejich krásy. V pavilonu Zátoka rejnoků jsme 
si mohli rejnoky nejen pohladit, ale dokonce i nakrmit. 
Dovolte nám, abychom na závěr pochválili všechny žáky za jejich
nadšení, akivitu a chování. Zároveň také děkujeme firmě Vera
Gurmet – KASIA vera, s. r. o. a vedení ZŠ Toužim, přísp. org. 
za finanční příspěvek na exkurzi. 

M. Bízková, L. Nesvadbová, I. Zeman

Workshopové dílny – SŠŽ Planá
14.11.2022 navšívili žáci 9. ročníků v rámci projektu Volba po-
volání Střední živnostenskou školu v Plané, kde se zúčastnili
workshopových dílen. SŠŽ nabízí velké množství učebních oborů
– operátor výroby, spojový mechanik, cukrář, malíř, zedník,
natěrač, truhlář a pečovatelské služby. Ve vyšších ročnících žáci
vykonávají odborný výcvik na smluvně zajištěných pracoviších
skutečného provozu a za svoji práci také dostávají velmi pěknou
mzdu, která se často pohybuje řádově v isících korunách.
Úspěšní absolveni mohou pokračovat v nástavbovém maturit-
ním studiu.
Po úvodním slově a přivítání na zdejší škole jsme se rozdělili do
dvou skupin a prošli jsme všemi ukázkami. U spojovacího operá-
tora se nás ujaly dvě naše bývalé žákyně Eva a Míša, které
přítomné žáky seznámily s ím, co učební obor spojový mechanik

obnáší. Pod jejich vedením si žáci prakicky vyzkoušeli práci
s kabelovým systémem.
Stanoviště pečovatelské služby obnášelo řadu prakických
činnosí- měření tlaku, umělé dýchání na figuríně, obva-
zovou techniku, ale i možnost si ověřit svoje znalosi na
testech ze zdravovědy.
Poslední prakickou činnosí byla práce u cukrářů – kuchařů.
I zde se nás ujala naše bývalá žákyně   Maruška, která žáky
doprovázela při jejich akivitách. Žáci si vyzkoušeli pod
odborným dohledem pana mistra krájení polévkových
nudlí, upekli si palačinku, kterou si sami nazdobili a s chuí
snědli. Ve finále si všichni nazdobili sladký pamlsek, který
si pak odnesli domů.
Při rozhovoru s našimi bývalými žáky, kteří zde nastoupili,
nás potěšilo jejich hodnocení- na učiliši se jim líbí, mají
slušné studijní výsledky a co je hlavní, v tomto novém
prostředí se cíí velmi dobře. Škola není veliká, a tak i učitelé
stejně jako vychovatelé mají velmi úzký kontakt se žákem.

Při rozhodování o další budoucnosi žáka je velmi důležité propo-
jit teorii s praxí a není nad to, když se  žák může sám na vlastní
oči přesvědčit o tom, co škola nabízí, vidět prostředí, ve kterém
se bude učit a poznávat nové spolužáky a učitele…
Děkujeme vedení naší školy, že umožňuje žákům účastnit se
takovýchto projektů a pomoci jim při jejich rozhodování v dalším
studiu.

J. Váňová, Mgr. S. Málková – žáci 9. ročníků

Finanční gramotnost

Být gramotný znamená naučit se číst, psát a počítat. Být finančně
gramotný znamená využívat tyto znalosi i ve světě peněz 
a finančních produktů. Vědět, co číst, jak to číst a dokázat
porozumět, umět si spočítat alespoň to základní a také vědět,
kdy se nepodepisovat.
Finanční gramotnost je soubor znalosí a dovednosí, které
člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet
v různých životních situacích.

Mezi žáky 9. ročníků přijala pozvání paní M. Zemanová, která
pracuje v a.s. Česká spořitelna v Toužimi a již dlouhá léta s námi
spolupracuje v oblasi finanční gramotnosi.
Její prezentace je pro žáky velmi srozumitelná a přijatelná, 
a hlavně v průběhu akivity je se žáky ve velmi úzkém kontaktu.
Žáci sledují jednotlivé slady, reagují na její dotazy a sami se 
v průběhu také ptají na to, co je zajímá a co by rádi chtěli
vysvětlit. Je vidět, že mnoho žáků už má svoje spořící účty, sami
si hospodaří se svěřenými financemi od rodičů, mnozí z nich 
se také zajímají o hospodaření v rodině, ví, co jsou příjmy a vý-
daje v rodinném rozpočtu a také jak každý z nás může i v této
nelehké době alespoň trochu začít šetřit sám u sebe.
V závěru našeho setkání upozornila paní Zemanová všechny
přítomné žáky na obohacující se půjčky – lichvy a na podvodné
telefonáty, které se snaží vylákat z lidí peníze nekalým způsobem.
Ve finále pochválila přednášející všechny žáky za super
spolupráci, akivitu v hodině a ocenila i jejich znalosi ve finanční
oblasi. 
Paní M. Zemanové děkujeme za skvělou spolupráci a těšíme 
se na naše další společná setkání.

J. Váňová, Mgr. S.Málková – žáci 9. ročníků

ZÁKladní ŠKOla



SaMETOvÁ REvOluCE v TOuŽiMi

Činnost OF – Občanského fóra Toužim
1989-1990 

Občanské fórum bylo ustaveno 19. listopadu 1989 v Praze
představiteli nezávislých iniciaiv za účasi Václava Havla, ustavu-
jící schůzí v pražském Činoherním klubu, jako široká plaforma
občanských akivit, odmítajících totalitní komunisický režim 
a usilujících o obnovu poliického pluralismu, demokracie 
a právního státu. Postavilo se do čela poliických změn 
po listopadu 1989 a dovedlo zemi do prvních svobodných 
a demokraických voleb v roce 1990. Na základě výzvy pak
postupně vznikala jednotlivá místní občanská fóra v obcích, pod-
nicích a insitucích.

Jako první vzniklo koncem listopadu OF v Jednotě, SD Toužim, 
a to díky iniciaivě zaměstnanců střediska dopravy. Ještě 25.
prosince 1989 byly v podniku tvrdě prosazovány příkazy Okres-
ního výboru KSČ v Karlových Varech.  

Vznik místního OF v Toužimi ztěžovala jak relaivně silná a pevná
pozice KSČ ve městě, tak i počáteční informační blokáda o dění
v Praze a ím i nejistota a strach otevřeně vystoupit proi režimu,
rovněž zde byla absence osob již dříve zapojených do tzv. disentu
- proirežimních akivit. Jedinou opoziční a proirežimně orien-
tovanou silou zde v podstatě byla jen tradičně „reakční“ církev,
kterou zde reprezentoval administrátor toužimské
římskokatolické farnosi Ing. P. Aleš Opatrný. Ten na přelomu
listopadu a prosince kontaktoval několik vybraných osobnosí 
a přesvědčil je nutnosi ustavení OF také v Toužimi. První ustavu-
jící schůze byla svolána na pátek 1. prosince 1990 od 19 hodin
do sídla děkanského farního úřadu v Toužimi ve Farní ulici čp. 19
(tehdy ulice 5. května). Zde pak bylo za účasi 85 občanů 
ustaveno podpisem prezenční lisiny místní OF Toužim s prvními
62 členy.

Do čela OF Toužim byl zvolen tzv. koordinační výbor a do jeho
čela zvoleni tři tzv. mluvčí, kteří navenek OF zastupovali, byli jimi
P. A. Opatrný, MUDr. M. Hrůza a Fr. Čapek. V dalším období se
OF věnovalo zejména organizaci veřejných shromáždění, která
se vzhledem k zimnímu počasí nekonala venku, ale v místním
kině (později zrušeno a po požáru demolováno, stálo na místě
dnešního parkoviště u křižovatky silnic na Bochov a Žluice). Na
těchto shromážděních se kromě celostátních témat, zejména
kolem vnitropoliické situace, projednávaly věci, které trápily
místní občany, především zapojení OF do správy města a řešení
některých problémů běžného života místních lidí, např. otázky
životního prostředí, špatných služeb apod. Také se oživil zájem
o minulost města, řešil se např. návrat historických názvů ulic
v Toužimi nebo osud toužimského zámku. OF se také věnovalo
přípravě prvních svobodných voleb. Za účelem komunikace
s občany byla v OD Střela umístěna kovová schránka OF, kam
místní vhazovali své připomínky k dění, často anonymní.     

Jiří Schierl
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PiŠKQWORKy 2022
Kraluj křížkům, ovládni kolečka – tak znělo hlavní heslo týmové
soutěže pro studenty středních a základních škol v oblíbené strate-
gické hře piškvorky. Soutěž má za sebou již 13 úspěšných ročníků,
do kterých se zapojila více než polovina všech základních 
a středních škol.
8.listopadu 2022 se zúčastnilo devět žáků ze třídy 9.B okresního
kola v piškvorkách, které proběhlo v Karlových Varech. Zde naši žáci
zabodovali a svým vítězstvím si zajisili postup do krajského kola.
Krajské kolo se odehrálo 23. listopadu 2022 opět v prostorách Pe-
agogické školy v Karlových Varech. No a zde změřili svoje síly s 10
družstvy, která si vybojovala postup z okresních kol. Ve třídě
probíhala přátelská atmosféra, žáci se navzájem hecovali 
a společně v době přestávek probírali herní takiku. Každé družstvo
mělo 3 hráče a časový limit na jednu hru byl 20 minut. Vzhledem
k tomu, že jsme měli 3 soutěžní družstva, naděje na nějaké to
umístění byla velká, ale že obsadíme krásné 1. a 4. místo, to bylo
opravu velké překvapení. Konkurence byla velmi silná a svým 
absolutním vítězstvím si žáci zajisili postup do republikového
kola, které se koná 8. prosince 2022 v Brně. 
Všem účastníkům turnaje blahopřejeme k vítězství a vzornou
reprezentaci školy.      
J. Váňová - žáci 9. B ve složení: Volf M., Hlaváč T., Kordoš M., Daněk T.,
Keplová E., Bartovanec D., Ajšmanová A., Marínková K., Staněk J.   

Soutěž Polytechnická liga 
– na téma vaření

Dne 9. 11. 2022 se na Střední živnostenské škole v Sokolově kon-
ala soutěž žáků základních škol ve vaření. Téma soutěže –
těstoviny.
Žáci 9. A – Kája Přesličková a Zdenda Černý soutěžili společně jako
jeden tým za ZŠ Toužim. Žáci si přivezli s sebou vlastní recept –
Těstoviny s kuřecím masem a listovým špenátem, ve kterém
použili těstoviny a další suroviny. Celkem soutěžilo 9 týmů 
z různých základních škol v regionu. Naši žáci si vylosovali star-
tovní číslo sedm. Na uvaření pokrmu z těstovin měli neomezený
čas. Uvařili pokrm ve velikosi 6 malých porcí (pro ochutnávku
porotě). 
Porota hodnoila: 
1. pracovní provedení – samostatnost, koordinace práce
2. pořádek na pracoviši – hygiena, průběžný pořádek
3. stupeň obížnosi – propracovanost, náročnost
4. chuť pokrmu – vyváženost surovin, vhodná kombinace
5. servis – design, prezentaci pokrmu na talíři
Kája i Zdenda byli úžasní, dodržovali pořádek na pracoviši,
samostatnost. Týmová práce byla vynikající. Po servisu pokrmu
zprava byla porota ohromena nejenom servisem, ale hlavně
vynikající chuí a vzhledem naservírovaného pokrmu na dezert-
ním talíři. sklidili velkou pochvalu a zaslouženě vyhráli 1. místo.
moc gratulujeme, jste šikulky.

Mgr. Simona Málková, žáci 9. A7

advEnTní TajEnKa PRO Malé 
i vElKé dETEKTivy

PO LOňSKéM ÚSPěCHU JSME SE ROZHODLI PRO VáS VyTVOřIT DALŠí ADVENTNí TAJENKU! 

PRACOVNí LIST SI MůŽETE PřIJíT VyZVEDNOUT DO INFOCENTRA, NEBO SI HO STáHNOUT NA STRáNCE
WWW.CESTAZMESTA.CZ
VyLUŠTěNOU TAJENKU MůŽETE
PřINéST 

DO  23. 12. 2022

JAK SE MůŽU ZÚČASTNIT?
STAČí SI VyZVEDNOUT PRA-
COVNí LIST V INFOCENTRU,
NEBO SI HO DOMA VyTISKNOUT,
VyRAZIT S KAMARáDy, S RODIČI
NEBO SáM MěSTEM, HLEDAT
ODPOVěDI NA OTáZKy, VyLUŠTIT
TAJENKU A NáSLEDNě SI PřIJíT
DO INFOCENTRA PRO ODMěNU.

JE JEDNO, JEsTlI TI JE 5, 15 NEBO
150 - HONEm VYrAZ luŠTIT, AŤ
NA TEBE ODmĚNA DlOuHO
NEČEKÁ!
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