TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 10/2013* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

REGENERACE NÁMĚSTÍ

za několik týdnů tu máme další volby, tentokrát do poslanecké sněmovny. Konat se budou 25. a 26 října v pravidelných časech, tedy v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od
8 do 14 hodin. V Karlovarském kraji mají kandidátky
připravené tyto strany:

Průjezdné náměstí
Zásadní pozitivní změnou na realizaci akce Regenerace
náměstí je zprůjezdnění hlavní komunikace probíhající
náměstím, a to včetně autobusové dopravy se zastávkami
v obou směrech. Ke zprovoznění došlo dne 25.9.2013.
S dalšími uzavírkami této hlavní komunikace se již nepočítá.
Umístění zastávkek je označeno trvalým dopravním značením
- modrobílá kruhová značka.
Násleně k zastávkám budou doplněny přístřešky. Současně
s průjezdem náměstí budou již trvale zprovozněny tyto komunikace : Radniční, Bezručova, komunikace a parkoviště
u pošty. V těchto místech je i osazeno nové a trvalé svislé
dopravní značení, např. komunikace kolem pošty je jednosměrná, stejně tak ul. Radniční. Ulice Petra Bezruče je neprůjezná - slepá.
Dále byl postaven nový dřevěný novinový stánek a starý
odvezen. Práce probíhají dle časového harmonogramu.
Stavbaři se nyní budou pohybovat v křižovatce u banky ČSOB
a ulice Kostelní. Propojení komunikací kolem knihovny
a drogerie Lucie je plánováno do 30.9.13, avšak tato část
bude následně v režimu stavby a bude především sloužit
k zásobování přilehlých obchodů a pro zásobování stavby
kolem morového sloupu. Úplné zprovoznění pro veřejnost je
počítáno po závěrečné kolaudaci, která se předpokládá koncem měsice října či v průběhu listopadu s ohledem na
klimatické podmínky.
Věříme, že většinovým zprovozněním komunikací dojde
ke zlepšní obslužnosti přilehlých provozen a že se zásadně
zlepší i pohyb pro pěší.
J.Kokeš
stavební technik MÚ Toužim
25. září 2013

ČSSD - lídr strany Josef Novotný http://karlovarsko.cssd.cz
Hlavu vzhůru - lídr strany Miloš Patera http://www.hlavu.cz
Hnutí ANO - lídr strany Roman Procházka
http://www.anobudelip.cz
KDU-ČSL - lídr strany Olga Haláková
http://volby.kdu.cz/home.aspx
KSČM - lídr strany Pavel Hojda http://www.kscm.cz/
ODS - lídr strany Jan Bureš http://www.ods.cz/
Česká pirátská strana - lídr strany Petr Třešňák
http://www.pirati.cz
SPOZ - lídr strany Josef Kvasnička http://www.spoz.cz
Strana svobodných občanů - lídr strany Jiří Pánek
http://volby.svobodni.cz
SZ - lídr strany Petr Němec http://www.zeleni.cz/
TOP 09 - lídr strany Roman Maleček http://www.top09.cz/
Úsvit přímé demokracie - lídr strany Pavel Přemysl Ries
http://www.hnutiusvit.cz/
Přejem vám za naši nepolitickou redakci Toužimských novin
šastnou volbu.
Kateřina Kolářová
šéfredaktorka TN

24. září 2013
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AKCE

Toužimský duatlon
Jak už se stalo tradicí i letos se dne 14. září konal DUATLON, pořádaný místním
sdružením ODS. Letos to byl již 12. ročník a opět se velmi vydařil. Letošního
ročníku se zúčastnilo celkem 32 malých závodnic a závodníků. Soutěžilo
se v 5. kategoriích a opět byli vyhlášeni nejmladší závodnice a závodník. Pro
letošní rok si cenu za nejmladší účastníky odnesly Natálka Moosová a Pavlík
Vlček. Dále se ze závodníků utvářela družstva, která musela mít nejméně 3
účastníky například z jedné školní nebo školkové třídy.
Obdarované družstvo byla třída 2.B ZŠ Toužim: (celkem 5 závodníků)
Vždy je velkým očekáváním losování hlavních cen, kterého se účastní všichni
závodníci. Hlavní cenu - radiopřijímač vyhrála Sabina Moosová, druhou cenou
byla sluchátka a šastným vylosovaným byl Dan Řehák.
A tímto výhercům ještě jednou gratulujeme !!!
Te už na samotné výsledky duatlonu:
Výsledková listina:
I. kategorie dívky:
1. Pavel Vlček
2. Melanie Přenosilová
3. Natálie Moosová
II. kategorie dívky:
1. Marie Vršinská
2. Veronika Hosnedlová
3. Aneta Málková
III. kategorie dívky:
1. Kristýna Vlčková
2. Nikola Gregušová
IV. kategorie dívky:
1. Karolína Strolená
2. Sabina Málková
V. kategorie chlapci:
1. Josef Nagy

II: kategorie chlapci:
1. Dan Řehák
2. Jindřich Korbelář
3. Vojtěch Rešl
III. kategorie chlapci:
1. Radek Svoboda
2. David Přeslička
3. František Rešl
IV. Kategorie chlapci:
1. Matěj Straka

Všem závodníkům, organizátorům a sponzorům děkujeme a těšíme
na další ročník : Sponzoři: Lesnictví V.Veverka, Vera Gurmet, Biofarma Bezděkov,
TZB SERVIS, Autoservis Košler, Frape, Renata Páníková
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čt 17.10. 9.00 a 11.30 hod. VU3V
Pokračování kurzů virtuální univerzity třetího věku. Etika jako
východisko z krize společnosti a Vývoj informačních technologií.
čt 17.10. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Neonové náušnice.
pá 18.10. 20.00 hod. KOMUNÁL & ŠKWOR
Jedinečný dvojkoncert. Vstupné 270,-Kč.
Sokolovna
čt 24.10. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Halloweenský zápich aneb veselá dýně - jehelníček.
po 28.10. 10.00 hod. DEN ŽIVÝCH VOD
Výlet na Tepelsko. Otevírání nově upravené Podhorní kyselky.
Nutná závazná rezervace v Infocentru Toužim. Doprava 30,Kč.
Náměstí Jiřího z Poděbrad
čt 31.10. 9.00 a 11.30 hod. VU3V
Pokračování kurzů virtuální univerzity třetího věku. Etika jako
východisko z krize společnosti a Vývoj informačních technologií.
čt 31.10. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Pečeme slané šnečky.
čt 31.10. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB
Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v prostorách informačního centra.

KULTURA

PROGRAM ŘÍJEN 2013
út
1.10. 18.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY TACHOVSKO
BRETAŇSKÉ
Fotografie Heleny Kalendové. Trošku bretaňský dojem vyvolávají některá díla téměř neznámého lidového kameníka Georga
Böhma.
Více zde: http://www.locus-iste.cz/bretanske-tachovsko/
čt 3. 10. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Podzimní věnec.
čt 3. 10. 19.00 hod. TŘETÍ VĚK
Divadlo bez zákulisí Sokolov. Hořká komedie o očekávání,
deziluzi a naději v každém z nás. Dodo Gombár napsal tuto
hru v roce 2002. Reagoval tím na aktuální stav slovenské
společnosti po listopadu 1989. Touto hrou soubor reaguje na
naši současnost, protože hra je dnes možná více aktuální než
v době svého vzniku. Vstupné dobrovolné.
Sokolovna
pá 4. 10. 18.00 hod. KINOKAVÁRNA
Promítání filmu Anna v přední linii při kávě nebo čaji. Zdarma.
so 5. 10. 10.00 hod. VÝLET ZA HUMNA - KRASÍKOV
Slavnosti jablek na vrchu Krasíkov u Kokašic. Nutná závazná
rezervace v Infocentru Toužim. Doprava 30,- Kč. Akce - vstupné dobrovolné.
Náměstí Jiřího z Poděbrad
so 5. 10. 10.00 hod. MŠE SVATÁ U SV. BLAŽEJE
Mši slouží: P. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, PhD., rektor
Akademické duchovní správy ČVUT Praha.
Kaple svatého Blažeje u Branišova
so 5. 10. 10.20 hod. REGIONÁLNÍ DEN ŽELEZNICE
Příjezd historického vlaku o 6 vozech, který bude tažen parní
lokomotivou řady 354.7152 a pojede v trase Karlovy Vary Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice - Bečov nad Teplou - Chyše
- Bochov - Lužná u Rakovníka V souvislosti s připomenutím
115. výročí tratě Žlutice - Bečov nad Teplou.
Zahraje dechový orchestr ZUŠ Toužim.
http://www.cd.cz/zazitky/kam-na-vylet/964-regionalni-denzeleznice-na-karlovarsku
Nádraží ČD
čt 10.10. 9.00 a 11.30 hod. VU3V
Pokračování kurzů virtuální univerzity třetího věku. Etika jako
východisko z krize společnosti a Vývoj informačních technologií.
čt 10.10. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Závěs s ježkem nebo veverkou.
so 12.10. 20.00 hod. ELECTRO PROGRESSIVE PARTY II
DJ Kinky Angel, DJ F.A.R.M.Y., DJ Brody, DJ Casper, DJ R06.
Vstupné 99,-Kč.
Sokolovna
st 16.10. 18.00 hod. GLOBÁLNÍ TRENDY DO ROKU 2030
Přednáška Miroslava Kalčice na zajímavé téma. Svět se v
roce 2030 bude od toho současného výrazně lišit. Světová
populace bude rychle stárnout, poroste poptávka po zdrojích,
může nastat nedostatek vody a potravin. Nacházíme se v éře
globálního oteplování či na prahu doby ledové? Vstup zdarma.

ZMĚNY OTEVÍRACÍ DOBY
INFOCENTRA TOUŽIM
Od 1. října bude Infocentrum Toužim otevřeno od úterý do
pátku v době od 9 do 18 hodin.
Vážení čtenáři, nastupuje měsíc říjen, čas turistické sezony
končí, proto měníme v našem Infocentru provozní dobu. Po
dobu zimních měsíců, tzn. od října 2013 do května 2014, se
s námi můžete potkávat od úterka do pátku od 9.00 do
18.00.
Infocentrum Toužim zajišuje kromě výstav zajímavých děl
našich spoluobčanů ve svých prostorách také různé další
akce, výlety za humna, divadelní představení (konaná většinou v naší Sokolovně). Také si u nás můžete přes rezervační
systém koupit vstupenky do kin, divadel, na sportovní a kulturní vystoupení v Karlových Varech, pořady agentury Vlny
Music Agency (pořady nyní v zimě nejvíce v Lidovém domě
Karlovy Vary). http://www.vlny-musicag.cz/ a mnohé další.
- IC -

INFOCENtRUM Toužim
Náměstí Jiřího z Poděbrad 35
36401 Toužim
E-mail: infotouzim@seznam.cz
Tel.:
353 226 431
607 437 802
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3 VĚKU

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Virtuální univerzita třetího věku
začne již za několik dní

Knižní novinky na měsíc říjen 2013

V pořadí již třetí semestr VU3V začne 10. října v 9.00 hodin
ráno. Zváni jsou srdečně nejen naši stávající studenti, ale i ti,
kteří se stále ještě rozmýšlejí. Přij te se na první přednášku
obou témat, Etika jako východisko z krize společnosti a Vývoj
výpočetní techniky, podívat. Třeba se tento netradiční způsob
výuky zalíbí i vám a přidáte se k našim úspěšným a velmi
šikovným studentům.
Těším se na vás, Kateřina Kolářová

Pro ženy
Berg Ellen
Jak ty mně, tak já tobě
Boučková Tereza
Šíleně smutné povídky
Caspari Sofia
V zemi korálového stromu
Ivančáková Ivana
Velké holky nepláčou
Martin Edwige
Luxus
Kramer Kieran
Princové mají přednost
Matyášová Beata
Klaudie na rozcestí
Valková Tanya
Arabská žena
Steel Danielle
Zrada
Pro muže + detektivní příběhy
Barna Adam
Dravec
Březina Jiří
Na kopci
Dán Dominik
Mucholapka
Link Charlotte
Šmírák
Theorin Johan
Skrýš
Pavone Chris
Bez domova
Stevens Taylor
Neviňátko
Winkelmann Andreas
Slepý instinkt
Historické, společenské a příběhy podle skutečných událostí
Follett Ken
Pilíře země
Koepcke Juliane
Zázraky se dějí - Jak mě džungle
vrátila zpět do života
Lanner Stacey
Vykoupení - Zabila svého otce, aby
zachránila sestru
Přibský Vladimír
Vraždění lazebnic
Rowling, J.K.
Prázdné místo
Pro děti mládež
Kate Lauren
Andělé 1: Pád
Kate Lauren
Andělé 2: Muka
Kate Lauren
Andělé 3: Vytržení
Kate Lauren
Andělé 4: Vykoupení
Kate Lauren
Zamilovaní andělé
Kinney Jeff
Deník malého poseroutky 1.
Kinney Jeff
Deník malého poseroutky 2. Rodrick je king
Kinney Jeff: Deník malého poseroutky 3. - Poslední kapka
Kinney Jeff: Deník malého poseroutky 4. - Psí život
Kinney Jeff: Deník malého poseroutky 5. - Ošklivá pravda
Kinney Jeff: Deník malého poseroutky 6. - Ponorková nemoc
Kinney Jeff: Deník malého poseroutky 7. - Páté kolo u vozu
Zajímavosti
Boušková Stanislava
Cesta do minulých životů hypnózou,
regresí a elokací
Zillmer Hans-Joachim
Země versus katastrofy - Jak náš
svět utvářejí náhlé přírodní změny
Däniken Erich von
Strategie bohů - Osmý div světa

Došlo do redakce

Vlastníci nemovitostí zpozorněte!
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj provádí v posledních
letech obnovu tzv. katastrálního operátu. Především jde o
změnu katastrální mapy z grafické do digitální podoby.
Aktuálně je dokončena digitalizace katastrálního území
Dřevohryzy, veřejné nahlédnutí do nové mapy je možné od
30.10. do 13.11.2013 v pracovních dnech od 8 do 11 a od
12 do 13.30 hod. v malé zasedací místnosti Městského
úřadu Toužim, pracovník katastrálního úřadu bude přítomen
30.10. od 15 do 17 a 13.11.od 10 do 12 hod.
Rovněž bude 11.11.2013 zahájena částečná revize katastru
nemovitostí v k. ú. Dobrá Voda, digitalizace katastrální mapy.
Více informací najdete ve vyhláškách na úřední desce.

Děkujeme MK Toužim za spolupráci
Lenka Hudečková, redakce TN
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TOUŽIMSKÁ NOSTALGIE - díl X.

Říjnový díl Toužimské nostalgie bude
o významných budovách v Toužimi:
Stará lékárna "U Říšského Orla"
Během let 1630 - 1644 byly léky pro vévodský dvůr v zámku
Toužimi opatřovány z lékáren z Karlových Varů, Chebu,
Slavkova nebo z Prahy. První lékárna v Toužimi byla zřízena v
r. 1651. V pozdější době (v r. 1796) byla přebudována. Roku
1825 byla tato lékárna guberniálním výnosem krajského
úřadu v Lokti prohlášena za "Volně prodejnou" a v důsledku
toho jmenována "c. k. výhradní privilegovanou lékárnou".
Podobné výsady dostalo se v Čechách pouze 3. lékárnám: v
Praze, v Chebu a v Toužimi.
Toužimská lékárna byla postupně za sebou umístěna následovně: od roku 1796 v domě čp. 39 na náměstí, potom na
čp. 70 v Pivovarní ulici a na to od roku 1831 na čp. 102 na
náměstí. Dále více než 100 let nacházela se lékárna na čp.
278 a konečně od r.1937 jest umístěna do dnes v domě čp.
251 na Předměstí (dnes Plzeňská).
Jako "c. k. privilegovaná lékárna" byla tato označena štítem
"U Říšského Orla" a v době první čsl. republiky v roce 1918
- 1938 byla přejmenována na lékárna "U Orla".
Škola
Stará škola nacházela se v blízkosti kostela a od jistého času
v jižní části kostelního dvora, v tzv. novém kostelním dvoře.
Tato školní budova v uvedeném dvoře (dvůr čp. 8) obdržela
svůj dnešní vzhled po městském požáru v r. 1872. Tehdejší
obecná škola byla 5ti třídní, 4. třída byla umístěna v I. patře
radnice.Tak tomu bylo ještě na konci 80. let. Poté byl městem
vykoupen dům čp. 210 na Příkopech a po přistavění I. patra
byla zde umístěna uvedená 4. třída včetně nové, ustavené
mateřské školy.
Jako cvičiště sloužilo do té doby místo, kde se dnes nalézá
bývalá Kleinova vila a dvůr koláře Lessla. Následkem toho
bylo cvičiště přemístěno na nové tržiště zvané "Chmelnice" .
Asi roku 1890 byla část školní zahrady zv. "Zahradní školy"
(nyní dvůr domu č. 65) a dnes kostelního dvora až k sakristii
proměněny ve cvičiště. Několik roků cvičilo se v Drábově
zahradě. Po válce r. 1924 obdrželo město novou krásnou
měšanskou školu. Je postavena na pozemcích mezi bývalou
Vysokou ulicí a ulicí Nové péče nákladem 2.000.000 Kč. Tzv.
Stará škola byla prodána obuvníku Steinovi údajně za 50.000
Kč a bývalou mateřskou školku koupila obec. Peníze ke
stavbě nové školy plynuly ze tří čtvrtin z výtěžku kácení obecního lesa Chodová.
(viz foto: měšanská škola a mateřská škola!)

Jiné stanoviště bylo v jednom ze Steinbachových domů
(nynější čp.51), jakož i dům bývalého Dr. Laudy na Předměstí.
Posléze byl poštovnímu úřadu sídlem dům čp. 58 jakož i dům
čp. 104 na náměstí. Odtud byla pošta přemístěna do panského úředního domu, kde tento úřad setrvával až přes 1.
světovou válku. Od poloviny dvacátého roku byl pak poštovní
úřad umístěn do domu čp. 36 na náměstí, kde se nachází až
dodnes.

Pošta
Pošta byla od poloviny 19. stol. umístěna postupně v následujících objektech: v hostinci "U strouhaného měšce", dále v
hostinci "U černého orla" na náměstí.

Dle kroniky Albína Chládka zpracovala Lenka Hudečková
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Pranostiky našich předků

INFO

ŘÍJEN

Tvořeníčko každý čtvrtek.
Děkujeme Milušce i dětem

w
w
w
w
w

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
V říjnu mráz a větry, leden a únor teplý.
Když listí dlouho nepadá, tu dlouhá zima se přikrádá.
Je-li vrána na blízku, jest nejvyšší čas k setí ozimů.
Jsou-li strniska ještě v říjnu pokryta babími léty, jest to
předzvěstí pěkného a dlouhého podzimu.
w Nalévá-li Havel vína, bude horké léto.
w Nechce-li ovce večer z pastvy jíti, ještě druhý den bude z
kalužiny píti.
w Říjen k zimě hlavu kloní.
w Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna.
w Pokud v říjnu ještě bouří, neodlétají-li dlouho tažní ptáci a
opadá-li listí záhy ze stromů, jest v očekávání dlouhý podzim
a mírná zima.
w Svatá Voršila, zimu posílá.
w Mnoho červeného ovoce, bukvic a dubového ovoce, znamená to zimy více.
Jaroslav Hráský

Chtěla bych touto cesto poděkovat šikovným děvčatům pod
vedením Miluše Chlupové, které mi darovaly překrásný
přívěsek, jenž vyrobily právě jedno čtvrteční odpoledne na
Tvořeníčku. Udělaly mi velikou radost.
Jsme rádi, že tato Tvořeníčka, které se nově od letošního září
konají každý čtvrtek, navštěvují šikovné děti a rukodělné
práce je baví.
Nezapomeňte tedy, že v měsíci říjnu bude Tvořeníčko dokonce
5x. Připomínáme ještě znovu drobné změny, které jsme v případě oblíbeného Tvořeníčka zavedli. Děti již neplatí dvacet
korun za každý kurz, ale 200 korun za celé pololetí. Kapacita
kroužku, jehož frekcence se zdvojnásobila, je 20 dětí. Stále
ještě je několik volných míst. Neváhejte a přihlaště své děti
do kurzu.
Lenka Hudečková
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přišlo do redakce

TURISTIKA

Den v kraji živých vod

Toužimskej Puchejř 2013
slovem i obrazem

V sobotu 14. 9. 2013 se uskutečnil společný výlet
za minerálními prameny, tedy prameny přírodních kyselek,
spojený s návštěvou některých památek. Sobotní akce byla
organizačně zajišována MAS Náš region o.s., Cestou z města
o. s. a na této sobotní akci se výrazně podílelo Infocentrum
Toužim a také Botanická zahrada Bečov. Děkujeme!
Poděkování náleží rovněž všem, kteří se na zdárném průběhu
této akce určené pro širokou veřejnost podíleli.
Jaroslav Hráský

V sobotu za krásného slunečného počasí uspořádal KLUB
ČESKÝCH TURISTŮ TJ SOKOL TOUŽIM za vydatné pomoci
Infocentra Toužim, dne 7. 9. 2013 v pořadí již 34. ročník tohoto oblíbeného dálkového pochodu krajinou vod, lesů a strání
Toužimské plošiny. Účastníci této sobotní pohodové akce
děkují touto cestou všem pořadatelům i těm, kteří se podíleli
na zdárném průběhu celé akce.
Účast na 34. ročníku:
Pěší trasy: 10 km - 38 účastníků
20 km - 16 účastníků
30 km - 5 účastníků
Cyklotrasy:
34 cyklistů
Celková účast:
94 lidí
Pro Toužimské noviny zpracoval: Jaroslav Hráský

Den v kraji živých vod
Dne 14. září jsme vyjeli na výlet za kyselkami. Navštívili jsme
Otročínskou kyselku, tepelskou Orionu. Potom jsme se
přemístili do Kynžvartu, kde jsme ochutnali Richardův pramen. Někteří se vydali ke zřícenině hradu Kynžvart (šílený
kopec). V Ostrově jsme si prohlédli Posvátný okrsek. Výlet
jsme ukončili v Bečovské botanické zahradě, kde bylo občerstvení a zábava. Tentokrát bylo počasí pěkné a výlet se
vydařil. Poděkování patří p. Prchalovi a všem, kteří se podíleli
na organizaci této akce.
Dáša Procházková,Čtenářka TN
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Pracovní aktivita - sběr brambor
V rámci projektu Škola pro život si žáci 8. a 9.tříd na vlastní
kůži vyzkoušeli
ruční sběr brambor. Tato aktivita
se uskutečnila v závěru měsíce září 2013 na zemědělské
firmě Probitas s. r. o. - Šafářské Domky. V dopoledních
hodinách žáci ohýbali svoje záda za kombajnem a sbírali
drobné brambůrky, které zůstávaly ležet v brázdách. Kromě
brambor sbírali žáci i golfové míčky, které sem dopadly
z nedalekého golfového hřiště. Ten den nám přálo krásné
počasí, a tak jsme spojili příjemné s užitečným a vyzkoušeli
jsme si, jaké to je, když se nesedí jen v lavicích.
Poděkování patří žákům, kteří se nebáli vyzkoušet si fyzickou
práci přímo v terénu:
V.Hirschfeldová 9.A, J. Čech 9.B., K. Špecián 9.B., R. Kolena
8.B., F. Haza 8.B., P. Janoušek 8.B.,
ZŠ Toužim - J. Váňová

Žáci 9. ročníků zamířili na Úřad
práce. Na besedu o budoucím
zaměstnání

SOU TOUŽIM

Přemýšlíte, proč se jít učit
do Toužimi?

Pro žáky devátých ročníků ZŠ nastává období, ve kterém
zvažují, na jakou střední školu či učební obor si podají přihlášku. Rozhodnutí, které musí každý z nich učinit, není vůbec
jednoduché, nebo rozhoduje o jejich budoucím životě a většina žáků nemá dosud jasnou představu, co by chtěla v životě
dělat. Při rozhodování je důležité zvážit kromě typu školy
či učiliště, zda žákovy schopnosti a možnosti rodiny odpovídají nárokům školy i budoucího povolání, zda jsou místo,
způsob a podmínky ubytování v případě internátu vyhovující,
a především, jak bude obtížné najít si po absolvování školy
či učiliště uplatnění. Na všechny tyto aspekty byli upozorněni
žáci 9. ročníků, kteří zamířili v polovině září na Úřad práce
v Karlových Varech. Žákům bylo během besedy zdůrazněno,
jak důležité je vybranou školu či učiliště řádně dokončit a jak
potřebné je zajistit si již v průběhu studia nějakou praxi, aby
se již za pár let nepřipojili k velkému počtu nezaměstnaných.
Po besedě se všichni žáci vystřídali u počítačů a po zodpovězení otázek, týkajících se jejich zájmů, získali žáci
orientační výčet zaměstnání, která by mohla jejich zájmům
a prioritám vyhovovat.
Přejme všem mladým lidem z devátých ročníků i jejich
rodičům, aby měli při rozhodování jasnou mysl a aby jejich
volba byla šastná.

SOU Toužim je moderně vybavená škola s profesionálním
přístupem. Každá učebna je vybavena interaktivní tabulí,
počítačem a zpětným projektorem. Novinkou je 30-ti místná
počítačová učebna s vlastním PC pro každého žáka. Již několik let máme v provozu školní informační portál, do něhož má
každý žák i zákonný zástupce svůj přístupový kód. Přehledně
získáte informace o učivu, docházce, prospěchu i chování.
Učitelský sbor tvoří odborníci ve svém oboru a profesionálové.
Neustále se vzdělávají, připravují digitální učební materiály
a snaží se držet krok s novými trendy ve vzdělávání. Se svými
žáky se účastní pravidelně a úspěšně různých oborových
soutěží, přehlídek či zahraničních stáží.
Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP, který je vede k úspěšnému
složení státní závěrečné zkoušky. Její příprava a pravidla jsou
natolik náročná, že jsme se rozhodli pro její postupné
zavádění na našem učilišti. Od roku 2012 konají státní
závěrečnou učňovskou zkoušku kuchaři a číšníci, od června
2013 se k nim přidali automechanici a od letošního školního
roku i zahradníci. Kromě výučního listu a vysvědčení
o závěrečné zkoušce získávají naši učni certifikát o nové
závěrečné učňovské zkoušce, který je platný v rámci celé
Evropské unie. Absolventi našeho učiliště mají tak možnost
uplatnit se nejen na tuzemském, ale i zahraničním trhu práce.
Naši úspěšní absolventi neplní úřady práce!
Mgr. Iveta Skalová

ZŠ Toužim
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9.A 2013
OHLÉDNUTÍ...

SKOKY
Pou k svátku Narození Panny Marie
slovem i obrazem
V neděli 8. září 2013 se uskutečnila v poutních Skocích
u Žlutic v rámci obnovených tradic v kostele Navštívení Panny
Marie, poutní mše svatá celebrovaná rektorem akademické
farnosti ČVUT Praha P. Vladimírem Slámečkou a P. Ludolfem
Kazdou O.Praem, generálním vikářem Plzeňského biskupství dieceze. Kanonie premonstrátů v Teplé byla zastoupena
řeholním bratrem kanonie Norbertem. Mše svaté bylo přítomno 53 poutníků. Zvyšující se počet poutníků a četnost poutních mší v tomto kdysi krásném barokním kostele svědčí
o duchovním poslání i oživení tradic tohoto poutního místa
a zvyšující se oblibě tohoto místa, které bylo v dávné minulosti
cílem tisíce poutníků putujících touto krajinou k Panně Marii.
Jaroslav Hráský - poutník

Výstava „V síti“ Jaroslava Chmelaře
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vyme půdu, postav hřiště

Dostavíme hřiště a zazimujeme
- ale jen na oko
Původně jen téměř nahodilá iniciativa Vyme půdu, postav hřiště
se během letních týdnů pozvolna přetavila v oficiální občanské
sdružení. K rozhodnutí udělat z nadšenecké aktivity oficiální
spolek s vlastním IČ, účtem a sádlem, nám velmi pomohl zájem
všech, kteří dosud přiložili ruku či peněženku k dílu.
Tento krok nám však také ukázal, že zdaleka ještě nejsme
na konci, ba ani v polovině naší cesty. Naopak. Jsme teprve
na začátku. A protože chceme být věrni krásnému pořekadlu
"Začnu na plno a postupně budu přidávat", přicházíme za vámi,
tentokrát tedy hlavně za maminkami a tatínky s návrhem.
Na základě drobného průzkumu se ukázalo, že některým rodičům
chybí mateřský klub, místo, kde by
se mohli scházet i se svými dětmi,
místo, na jehož chod by měli vliv.
Využijte proto, prosím, naší
e-mailové adresy info@vymetpostav.cz a napište nám, zda
byste se s námi do takové aktivity
pustili. Na svá bedra pro začátek
vezmeme zorganizování konspirační schůze a sumarizaci nápadů
a námětů. Jako organizace máme
jistě poněkud snazší cestu
ke splnění vašich - našich přání a
rádi se takovým prostředníkem
pro blaho naší budoucnosti staneme.
A abyste věděli, že dostáváme
názvu našeho sdružení a že jsme
schopni i jistého přesahu, vymetli
jsme také Svatováclavský jarmark,
který se v sobotu 28. září konal na
biofarmě Belina v Nežichově.
Symbolické
uzavření
sezóny
na farmě navštívilo několik desítek
lidí z blízkého i dalekého okolí.
O blaho duše se postaralo několik
vesměs country kapel. O děti
pečovala Tvořeníčková Miluška
Chlupová a kdo měl hlad, ochutnal
či nakoupil z velkého výběru lokálních potravin. S radostí jsme přijali
pozvání a podařilo se nám utržit
s naším dobročinným bazárek
částku, jaké jsme v Toužimi ještě
nedosáhli. Protože jsou čísla
nudná, bavme se v konkrétních
relacích. Získali jsme tolik,
že můžeme bez obav postavit další
atrakci na hřišti u Sokolovny.
Tentokrát to bude evergreen
dětských hřiš: tři různě vysoké
hrazdy na houpání či posilování.
Nápadů a plánů máme nepřeberně, ale budeme vás trochu
napínat. Abyste se měli příští
měsíc na co těšit.
Vyme půdu, postav hřiště, o.s.

PRONAJMU
DLOUHODOBĚ
BYT 2+1
v Krásném Údolí
požaduji kauci - 2 nájmy
předem
tel. 777031325
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Nabídka Českého západu

DOBRÁ VODA

• Tvořivý kroužek Rybičky, Dobrá Voda - 1x týdně pro mladší
a 1x týdně pro starší děti
• Taneční kroužek, Dobrá Voda - 1x týdně pro děti od 7 let a
mládež
• Fotbalový kroužek - 1x týdně pro mládež z Dobré Vody
• Doučování v Dobré Vodě - každý den, otevřeno všem dětem
z Dobré Vody (nyní využívá asi 7-9 dětí)
• Odpolední klub v Toužimi (nám. J. z Poděbrad 104, 1. patro)
otevřen PO-PÁ od 12.30-14.30 hod., možnost hrát hry, zapojit se do tvořivých aktivit, napsat si úlohy, využít doučování

Aktuality z činnosti Českého západu
na Toužimsku a Tepelsku
Český západ na Toužimsku a Tepelsku nabízí pomoc v sociální a právní oblasti a dále také v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a bydlení.
Více informací na www.cesky-zapad.cz nebo u ředitelky organizace Mgr. Evy Halbrštátové, tel. 724 732 247, email: reditel@cesky-zapad.cz.

Ohlédnutí za akcemi v Dobré Vodě
Tábor v Dobré Vodě: Ve dnech 26. 8. až 1. 9. se konal v
Dobré Vodě týdenní tábor pro místní děti a děti z Nové Farmy.
Tábor plný her, tvořivých a sportovních aktivit a výletů například do Manětína či na rybník Betlém byl zakončen úspěšným
divadelně-tanečním vystoupením dívek a chlapců na Letní
akademické škole Comenium v Chebu.
Besedy: V září proběhly v Dobré Vodě besedy na téma rizika
podomního prodeje a finanční gramotnost.

Vzdělávání a zaměstnávání dospělých
Na podzim roku 2013 plánujeme několik motivačních kurzů.
První se již konal ve dnech 4.-5. září 2013 v Teplé a účastnilo se ho 12 žen. Z nich bylo vybráno 6 žen, které se nyní
účastní rekvalifikačního kurzu na pozici šička. Čtyři úspěšné
absolventky poté budou pracovat v textilní dílně Českého
západu v Teplé, kde od září pracuje již 1 žena na pozici asistentky zaměstnávání.

Brigáda: V sobotu 7. září proběhla v Dobré Vodě celodenní
brigáda, které se účastnilo 65 dospělých i dětí. Brigádníci
společně uklízeli veřejná prostranství v Dobré Vodě, upravovali místní zeleň i dětské hřiště, budovali dřevěný přístřešek
s posezením k lesní studánce Aurélie či uklidili černou skládku mezi Dobrou Vodou a Branišovem.

Za rok 2013 plánuje Český západ zaměstnat celkem 18 pracovníků z řad klientů z Tepelska a Toužimska.

Nová textilní dílna v Teplé
V Palackého ul. 104 v Teplé byla v září nově otevřena textilní
dílna Českého západu, kde bude zaměstnáno 5 žen z
Toužimska a Tepelska. V dílně nyní probíhají rekvalifikace.
Dílna se zaměřuje na jednoduché a praktické výrobky jako
jsou tašky, pytlíky, zástěry, chňapky a další. Celý sortiment je
možné objednávat na adrese www.eshop.cesky-zapad.cz.
Kontakt: tel.: 602 663 578, 736 422 373, e-mail:
dilny@cesky-zapad.cz.

Tvořivá dílna: Během léta se konala tvořivá dílna, při níž měly
ženy příležitost se naučit pracovat s hmotou FIMO, ze které je
možné tvořit různé šperky, módní doplňky nebo figurky.
Bohoslužby: V Dobré Vodě probíhají v kapli zasvěcené
Cefferinu J. Mallovi pravidelné bohoslužby, které vede P.
Martin Sedloň, OMI. Bližší informace získáte u pracovníků
Českého západu.

Škola a děti a mládež z Dobré Vody
V Dobré Vodě je 21 školou povinných chlapců a dívek. Je
povzbudivé, že nikdo z Dobré Vody v tomto roce neopakuje
ročník. Děti a mládež navštěvují tyto školy
• 10 dívek a chlapců ZŠ Toužim,
• 2 dívky ZŠ Teplá,
• 4 dívky a chlapci ZŠP Toužim,
• 5 dívek a chlapců Střední odborné učiliště v Toužimi (4 první
ročník, 1 druhý ročník)
Děti od 2-6 let z Dobré Vody:
• 4 děti navštěvují MŠ v Toužimi
• 7 dětí ve věku 2-6 let navštěvuje Školičku Českého západu
v Dobré Vodě
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Prodejní stánek Českého západu na různých regionálních akcích.

Brigáda před domem v Dobré Vodě.

Nová šicí dílna Českého západu v Teplé bude zaměstnávat 5 žen.
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