Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXII. číslo 12/2013* cena 5,- Kč

REGENERACE NÁMĚSTÍ

Konečně hotovo!
Na náměstí J. z Poděbrad byly dokončeny všechny stavební
práce, osazen mobiliář (lavičky, přístřešky zastávek, pítka,
koše), bylo osazeno zbylé dopravní značení a dokončeny
sadové úpravy včetně výsadby stromů. Stavebně je tedy
náměstí již zcela dokončené.
Jediné co bude ještě zbývat, je úprava studny, kdy nadzemní
část bude tvořena žulovou obezdívkou výšky 50 cm
a bezpečnostním sklem zabraňujícím pádu osob a vhazování
odpadků do studny. Dle předpokladu by měla být úplně hotová
2 týden v prosinci. Nevhodně zvolený odstín nátěru novinového
stánku bude změněn na tmavší. Přetření je pak závislé na
počasí, ale zřejmě bude realizováno až na jaře příštího roku.
Dne 21.11.2013 provedl z důvodu povolení předčasného
užívání poslední regenerované části náměstí Úřadu územního
plánování a stavebního úřadu Magistrátu Města Karlovy Vary
kontrolní prohlídku. Po vydání a nabytí právní moci příslušného
rozhodnutí tak dojde ke zprovoznění celého náměstí.
Následně bude po shromáždění všech požadovaných podkladů
podána žádost o vydání kolaudační souhlasu a to ještě v termínu do konce prosince 2013.
V měsíci lednu 2014 by měl být projekt Regenerace náměstí
J. z Poděbrad zcela dokončen.
Jiří Kokeš, stavební úřad Toužim

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
přeji vám klidné a radostné prožití vánočních svátků.
Ačkoliv už se věta „být na sebe milí celý rok, ne jen
o Vánocích“ stává frází, nemohu si ji odpustit. Ne všechny dny
našich životů jsou štˇastné, ne vždy se setkáme
s pochopením. Důležité je ale umět se nad nezdary své
i druhých povznést a probudit v sobě alespoň špetku velkorysosti a místo hledání štěstí pro sebe sama ho zkusit něco
málo i předat dál.
Přeji sobě i vám všem štˇastnou ruku nejen při výběru dárků
pod stromeček, ale také v kterýkoliv jiný den a při jakémkoliv
rozhodování v roce příštím i dalších a dalších letech.
Na závěr mi dovolte, abych vás všechny srdečně pozval
k rozsvícení vánočního stromečku, který doprovodí bohatý
kulturní program, adventní jarmark a samozřejmě také
ohňostroj.
S přátelským pozdravem,
Alexandr Žák, starosta města Toužim
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INFO z INFOCENTRA
Milí příznivci Infocentra Toužim.
Rád bych vám za všechny spolupracovníky popřál radostné
prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku
2014.
Je tu čas bilancování, vzpomínání a plánů na příští rok. Chtěl
bych se s vámi podělit o několik našich postřehů nad rokem,
který utekl opět jako voda. V první řadě musím přiznat velikou
radost z nárůstu příznivců na mnoha akcích. Velice oblíbené
jsou především Výlety za humna, kdy počet účastníků většinou
plně pokrývá kapacitu autobusu. I letos jsme viděli mnoho
nových lokalit a měli možnost se také zúčastnit nově
zpřístupněných, či zrekonstruovaných minerálních pramenů.
Mnoho z vás mělo možnost vidět veliké změny, které se
odehrávají v Bečovské botanické zahradě. Začala lépe fungovat vzájemná spolupráce. Zareagovali jsme na požadavky
některých aktivních občanů a společně realizovali některé
akce. Příkladem je výlet na Setkání turistů do Kolovče, kam
jsme vyrazili v měsíci dubnu v plném obsazení. Zde nás
uchvátilo především místní muzeum řemesel, ale úžasný byl
také výstup na rozhlednu Bolfánek. Pro hudebně založenou
veřejnost to byl zase výlet do Strakonic na Setkání
s písničkou po čtyřiceti letech u příležitosti pocty hudebnímu
pedagogovi a skladateli Ladislavu Romovi, který se také setkal
s velikou odezvou. Cestopisné pořady si našly též své
příznivce. Především v zimním období bylo příjemné se podívat
do „teplých krajin“- do Afriky nebo například vzdálené Asie. Pro
příznivce historie zde byla zastoupena oblast faktů
i nezodpovězených otázek Sudet, se zaměřením na nedaleké
Manětínsko. Pořad pro děti Tvořeníčko, který je vlastně
kroužkem rukodělným, úspěšně pokračuje, dokonce každý
týden. A „šikovných rukou“ je zde dost. Děti už si vyrobily nejeden pěkný dárek. Kinokavárna si nachází postupně také své
příznivce i přes náročnější a mnohdy kontroverzní snímky.
Trochu nás mrzí, že poněkud menší je účast na divadelních
představení a to jak pro dospělé, tak u pohádek pro děti. Divadelní výlety do Prahy jsou naopak úspěšnější.
I letos jsme spolupracovali na dalších projektech a akcích
jiných organizací. Společně se základní školou jsme pro děti
pomohli zajistit Den dětí, organizovaný samotnými žáky vyšších
ročníků, za což jim patří veliká pochvala. Hudební festiválek
Toužimský kamion byl již podruhé o příkladné spolupráci s
hudební sešlostí Kdo přijde a dalších obětavců, bez kterých by
„kamion“ nebyl tím, čím je. V příštím roce hodláme tedy
pokračovat
v
těchto
již
zaběhlých
a osvědčených akcích. Pokusíme se opět podílet na nových aktivitách, které vzejdou z vašich požadavků a námětů. Již dnes
připravujeme přednášky a setkávání z oblastí prevence zdraví,
výživy, psychiky, ale také duchovních cest a zdravého životního
stylu vůbec. Nabízíme zájemcům podělit se o své zážitky z dovolených a cest s ostatními. A to formou projekce, fotografií,
nebo „pouhým“ vyprávěním. Stejnou možnost nabízíme všem,
kteří rádi tvoří a mají co nabídnout druhým.
I na letošních výstavách se s úspěchem prezentovalo několik

„šikulků“ i opravdových profesionálů místních i z nedalekého
okolí z oblasti malířství, fotografie, sochařství nebo řezbářství.
Jsme rádi, že si do infocentra nacházíte stále více cest
a nebojíte se s námi veškerá vaše přání konzultovat. Pojdˇme
tedy i nadále přemýšlet o programech, kterým jsme se prozatím vůbec nevěnovali a přitom by mohly zajímat i ostatní obyvatele. Společnými nápady si můžeme zpříjemnit čas
i město, ve kterém žijeme. Infocentrum je zde především pro
vás a vaše kulturní i společenské vyžití.
Za Infocentrum Toužim vám děkuji za podporu a těším se na
našich dalších společných akcích.
Bohuslav Prchal
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Ze schůze Rady města Toužim
č. 22 konané dne 18. listopadu 2013

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Ze schůze Rady města Toužim
č. 21 konané dne 4. listopadu 2013

Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení
z minulých schůzí.
Rada schvaluje nájem pozemku p.č. 228/4 o výměře 1375 m2
v k.ú. Luhov p. J. Šotolovi s platností od 01.12.2013
na dobu neurčitou, za dříve schválených podmínek.
Rada zamítá záměr na nájem pozemku p.č. 284/31 o výměře
70 m2 v k.ú. Toužim.
Rada schvaluje poskytnutí části nebytového prostoru po bývalé
rehabilitaci v domě č.p. 424 ve variantě „b“ – šatna
a tělocvična oddělené rovnou příčkou od zbývajícího prostoru
do výpůjčky ZŠaMŠ Toužim na dobu určitou, od 01.12.2013
do 31.12.2018.
Rada vzala na vědomí informace p. starosty o dalším postupu
při zpracování návrhu rozpočtu na příští rok.
Rada vzala na vědomí výsledek hospodaření města Toužim
a příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2013.

Rada vzala na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení
z minulých schůzí.
Rada schvaluje záměr na prodej dílu „c“ pozemku
p.č. 1109/2 o výměře 8 m2,
pozemku p.č. 1109/2 o výměře 93 m2 a pozemku
p.č. 1109/4 o výměře 83 m2 v k.ú. Lachovice.
Rada vzala na vědomí žádost pí Botˇové Kaločaiové o změnu
nájemní smlouvy na zahrádku s tím, že z důvodu nového nájemního vztahu musí oba nájemci požádat o zrušení nájemní
smlouvy, následně bude projednán záměr na nájem a uzavřena
nová nájemní smlouva.
Rada vzala na vědomí žádost ředitelky ZŠaMŠ Toužim
o přidělení nebytových prostor s tím, že o žádosti rozhodne
na příští schůzi rady.
Rada vzala na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2014.
Rada schvaluje rozhodnutí, požadovanou místnost v domě č.p.
29 v Komárově za současného stavu nepronajímat.
Rada vzala na vědomí informaci BH města Toužim o výzvě
k úhradě nájemného za pronajatý byt.
Rada pověřuje BH města Toužim prověřit současné závady
v bytě pí Botˇové Kaločaiové, závady odstranit a podat zprávu
o příčinách a odstranění závad.

Rada schvaluje plán inventur a složení jednotlivých
inventarizačních komisí k provedení inventarizace majetku
města v roce 2013.
Rada schvaluje návrh smlouvy č. 13153703 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení č.p.
333 Toužim“ ve výši 118.801,00 Kč a pověřuje p. starostu
jejím podpisem.
Rada schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na
akci „Zateplení č.p. 424 Toužim“ ve výši 929.260,00 Kč.
Rada schvaluje návrh odměn pro členy výborů zastupitelstva,
kteří nejsou členy zastupitelstva, ve výši dle zápisu. Návrh
bude projednán na zasedání zastupitelstva.
Rada schvaluje výši jednorázových odměn členům komisí, kteří
nejsou členy zastupitelstva a dalším občanům spolupracujícím
s městem, ve výši dle zápisu.
Rada schvaluje dodatek odpisového plánu TSM Toužim na rok
2013.
Rada vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Toužim
o uzavření školy v době vánočních prázdnin od 23.12.2013 do
03.01.2014.
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitelku
ZŠ Toužim, ze mzdových prostředků školy, ve výši dle zápisu.
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitelku ZŠaMŠ
Toužim, ze mzdových prostředků školy, ve výši dle zápisu.
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro ředitele ZUŠ
Toužim, ze mzdových prostředků školy, ve výši dle zápisu.
Rada schvaluje vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku
z evidence p.o. Bytové hospodářství města Toužim,
s celkovou pořizovací cenou 12.728,-- Kč.
Rada schvaluje udělení finanční odměny pro vedoucího
příspěvkových organizací Bytové hospodářství města Toužim a
Teplárenství města Toužim, ve výši dle zápisu.
pokračování na str. 5

Rada schvaluje vyřazení poškozeného majetku z evidence ZŠ
Toužim s celkovou pořizovací cenou 52.288,30 Kč.
Rada schvaluje uzavření MŠ Toužim v době vánočních prázdnin
od 23.12.2013 do 01.01.2014.
Rada schvaluje upřesnění rozhodnutí o výši převedeného
příspěvku Teplárenství města Toužim zpět do rozpočtu města.
Rada schvaluje zařadit do návrhu rozpočtu na příští rok
příspěvek na činnost sdružení Toužimská country sešlost „Kdo
přijde“ ve výši 15 tis. Kč.
Rada schvaluje zařadit do návrhu rozpočtu na příští rok
příspěvek na činnost Jezdeckého klubu Toužim ve výši 5 tis. Kč.
Rada schvaluje nájem části pozemku p.č. 1701
v k.ú. Kojšovice společnosti Městské
lesy Toužim s.r.o., s platností od 04.11.2013 na dobu
neurčitou, za nájemné ve výši 1 Kč/m2 ročně a vyslovuje souhlas s úpravou povrchu komunikace na náklady společnosti.
Rada schvaluje osazení poměrových měřidel tepla
v nebytových prostorech domu č.p. 424 a doporučila zvážit
možnost realizace v závěru roku, před začátkem nové topné
sezóny.
Rada vzala na vědomí informaci předsedy Aeroklubu Toužim
o výsledcích jejich členů v letecké akrobacii a v plachtařských
závodech.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Pro mládež: John Green - Hvězdy nám nepřály – nejúspěšnější
kniha loňského roku je o 16ti leté Hazel, dívce, kterou potkalo
v životě to nejhorší – má rakovinu. Seznámí se s chlapcem
o rok starším, rovněž nemocným touto zákeřnou nemocí
a spolu prožijí mladistvou lásku. Knížka je napsána velice
citlivě a přes smutné téma, i vtipně.

Městská knihovna Toužim upozorňuje
na změnu pracovní doby
Vánoční provozní doba
Městská knihovna bude uzavřena
od 23.12. 2013 do 3.1. 2014

Vážení čtenáři, doufám, že jsem Vás na dlouhé zimní večery
alespoň trochu naladila nabídkou dobré knihy, které s mnoha
dalšími najdete v Městské knihovně v Toužimi. Proto neváhejte
využít současné provozní doby a vypůjčit si včas Vaše oblíbené
autory, aby Vás ve vánočním čase nezaskočila knihovna
zavřená.

V pondělí 6.1. 2014 už bude otevřeno dle běžné otevírací
doby.
Vážení čtenáři, v posledním měsíci v roce 2013 mám pro Vás
malou změnu. Tentokrát knihovna nenakoupila žádné novinky,
tak Vás seznámím s několika knihami, které jsem přečetla a
stojí za to, abyste jim věnovali trochu své pozornosti.

Ve spolupráci s Lucií Jankuliakovou sepsala Lenka Hudečková

Pro ženy: nabízím české spisovatelky Kláru Janečkovou, Táňu
Keleovou-Vasilkovou nebo třeba Magdu Váňovou, z těch cizích
velmi dobře píše Nora Roberts, Sandra Brown, Danielle Steel.
Nyní jsem díky „Knižním novinkám“, které mi každý měsíc
dodávají pro Toužimské noviny děvčata z naší knihovny, objevila Sabine Ebertovou a její „Porodní bábu“.

SVOZ ODPADU

5 dílů knížek se jmenuje: Tajemství porodní báby, Osudy
porodní báby, Rozhodnutí porodní báby, Kletba porodní báby a
Sen porodní báby.
Tato pentalogie se odehrává v raném středověku, již zmíněná
porodní bába se ve skutečnosti jmenuje Marta a její osudy byly
opravdu velmi poutavé. Měla jsem vždy pocit, že mi historické
romány nic neříkají, nicméně výše jmenované knihy jsem hltala
od první stránky. Mimo jiné jsem si osvěžila znalosti (či neznalosti) dějepisu, autorka také často popisuje „recepty“ z bylinek, které dodnes přežily a i my je známe
od svých babiček nebo maminek. Pro dlouhé zimní večery vřele
tyto knížky doporučuji.

Vážení občané
Svoz odpadu (zelená a žlutá známka) bude v
prosinci 2013 z důvodu vánočních svátků
probíhat v době od 16.12.2013 –
20.12.2013 podle dnů svozu odpadu
v jednotlivých obcích a v Toužimi.

Autorku Táňa Keleovou – Vasilkovou jsem v naší knihovně objevila až letos v lednu a musím se přiznat, že jsem přečetla
všechny knížky, které jsou zde k dispozici, jedním dechem.
Mladá autorka píše o současném světě a mnohé ze čtenářek
se mohou v jejích knihách najít.

Podle rozpisu svozu odpadu zveřejněném
v lednu 2013 bude odvoz prováděn o týden
dříve tj. 51. týden namísto 52. týdne.

Nora Roberts nepíše jen romány pro ženy, ale také detektivky
pod přezdívkou J.D. Robb, které jsou situovány
do budoucnosti, ale rovněž zajímavě a poutavě psány jako její
ostatní knihy.

Děkujeme za pochopení
Technická služba města Toužim

Pro muže: nabízíme současného norského spisovatele
Jo Nesboa, který píše příběhy detektiva Harryho Holea
a každá knížka pojednává o jednom samostatném případu. Nejvíce žádaná jeho knížka v naší knihovně se jmenuje Sněhulák.
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NÁZOR

pokračování ze str. 3
Rada schvaluje zvýšení předběžné ceny tepla za rok 2013
v jednotlivých cenových lokalitách o 3 % proti skutečné ceně
tepla v roce 2012, mimo cenu tepla z výměníkové stanice, kde
se při stanovení ceny vychází z ceny tepla z plynové kotelny
zvýšené o náklady výměníkové stanice.
Rada schvaluje vyřazení nepotřebného a poškozeného majetku
z evidence MŠ Toužim s celkovou pořizovací cenou 17.980,-Kč.
Rada zamítá žádost pí Gregorové o náhradu nákladů, které vynaložila na dopravu k provedení aktu voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR dne 25.10.2013 ve volební
místnosti v Toužimi.
Rada zamítá žádost nájemce cukrárny na nám. J. z Poděbrad
v Toužimi, o náhradu ušlého zisku z důvodu revitalizace
náměstí.
Rada schvaluje prověření pravidel na úhradu inzerce
v Toužimských novinách s tím, že budou zpoplatněny pouze
inzeráty s nabízenou obchodní činností.
Rada vzala na vědomí žádost provozovatelky restaurace
Bastila, o poskytnutí příspěvku na provoz WC s tím, že tento
požadavek bude projednán na příští schůzi rady, po projednání
dalších otázek fungování veřejného WC v této restauraci.
Rada vzala na vědomí nabídku na tisk Toužimských novin
s tím, že požádá o zpracování cenové nabídky na tisk novin.
Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, na vedení nízkého
napětí akce „Toužim, Pivovarská 108, M. Weilguny kNN“
v pozemku města p.č. 3019/10 v k.ú. Toužim a pověřuje
p. starostu jejím podpisem.
Rada schvaluje a provádí, v souladu se schváleným rozsahem
provádět rozpočtová opatření dle usnesení Zastupitelstva
města Toužim č. 9/5/2012 ze dne 13.12.2012, rozpočtová
opatření č. 65/2013 až 72/2013.
Rada vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠaMŠ Toužim,
že v době od 18.11. do 02.12.2013 čerpá řádnou dovolenou.
V době nepřítomnosti ji zastupuje Bc. M. Kaderová a Bc. M.
Čapková.
Rada schvaluje vítězem výběrového řízení na poskytování
služeb Infocentra o.s. Cesta z města, Nežichov 8, Toužim,
na období od 01.01.2014 do 31.12.2015.
Rada vzala na vědomí informaci p. místostarosty
o připravovaných kulturních akcích a další činnosti Partnerství.
Rada schvaluje navýšení příspěvku pro TSM Toužim o částku
40 tis. Kč, na zakoupení samochodného postřikovače trávníku
fotbalového hřiště.
Rada ve funkci valné hromady společnosti Městské lesy
Toužim s.r.o. schvaluje zakoupení 2 ks tabletů pro odborného
lesního hospodáře a pro jednatele, poskytnutí finančního daru
Mateřské škole Toužim ve výši 100 tis. Kč na pořízení 2 ks interaktivních tabulí a finanční odměnu pro oba jednatele
společnosti ve výši dle zápisu.

„...ALE...“ je český fenomén...
Je to takový zažitý „český folklór“ - abych čtenáře uvedl do situace, vyberu kupříkladu tuto část možného /a velmi častého/
dialogu:
Čech /Češka/ X potká kdekoliv a kdykoliv Čecha/Češku/ Y –
v 99% následuje tento rozhovor:
X: Čau, už jsem tě neviděl/a sto/......./ let, člověče!
Y: No čau, to je překvapení, ty ještě žiješ?
X: Vypadáš dobře, jak se máš?
Y: No dobře, ALE to víš... a ty?
X: Znáš to, jde to, ALE dře to... atd., atd.
Zavzpomínejte, vážení čtenáři, jestli na vaši otázku „Jak se
máš, Jak žiješ,...“ aspoň jeden z dotázaných odpověděl bez
fenoménu „ALE“ - jen třeba „mám se fajn“ a tečka... Pokud
snad takhle odpověděl, jsem přesvědčen, že jste zůstali jako
opaření a pojali jste podezření, že budˇ lže, nebo něco není
v pořádku... chyběl onen „českismus“.
Podobně se zkuste zamyslet nad jakýmkoliv jevem, nad kteroukoliv skutečností – snad raději opět příklady:
- nový kabát:
fajn, ALE...
- nové auto:
sedí, ALE...
- s tou chodí:
je hezká, ALE...
Ono odporovací ALE je v nás historicky zakódováno jako projev
protestantismu – že by už od dob Mistra Jana Husa /nechci
se v žádném případě Mistra dotknout/ - prostě si podvědomě
stále protestujeme a jako bychom se báli na rovinu vyřknout
klad, krásu, vyjádřit pochvalu, pozitivum, jednoznačnost. Vždy
tam má své místo to naše ALE.
V Toužimi máme nové náměstí – vlastně dvě náměstí.
V hodnoceních, která se už /samozřejmě/ vyrojila, se také
/samozřejmě/ fenomén ALE objevil:
…. ALE to osvětlení..., ...ALE parkovací místa..., ...ALE vysoké
chodníky..., ...ALE stromy...
Jsem Čech jako poleno, dovolím si /úplně nečesky/ vyjádřit
svůj názor – bez fenoménu:
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi touto renovací získalo
novou, prostornou, otevřenou tvář a důstojnou podobu.
Rozprostřelo se do šíře, navodilo dojem historické části obce,
stává se reprezentativním prostorem, za který se město
opravdu nemusí stydět.
Je přece běžné, že historická centra měst fungují jako pěší
zóny nebo s vjezdem na povolenky.
Náměstí v našem městě se mi líbí.
PS.: Předem děkuji za všechna zveřejněná “ALE”.

Jan Šimonovský

J. Štolfa
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Pranostiky našich předků

OKOLNÍ OBCE

PROSINEC

V Radyni na Toužimsku na Den
válečných veteránů nezapomínají!

Prosinec je posledním měsícem roku a je spojován
s adventem, tedy s přípravou vánočních svátků. Advent je také
obdobím ztišení, rozjímání a očekávání příchodu spasitele
Ježíše Krista. K odkazu našich předků patří také lidové zvyky.
V předvečer svátku svaté Barbory chodívaly po vesnických
domech
Barborky
- ženy a děvčata zahalené
do bílých prostěradel. V ruce držely košík s ovocem
a sladkostmi, jimiž podělily děti, ve druhé měly metlu, již hrozily
zlobivým dětem. Rozšířenějším zvykem je na svatou Barboru
řezání třešňových větévek, které byly výzdobou světnic a
sloužily i k věštění. Děvčata pojmenovala každou větvičku
jménem některého chlapce a věřila, že si vezmou toho
chlapce, jehož větvička rozkvete jako první.

V Radyni se uskutečnilo 11. 11. 2013 od 16 hodin již tradiční
setkání občanů u pomníku obětí I. světové války. Setkání
občanů u pomníku obětem všech světových válek, které bylo
v pořadí již 10. neoficiální vzpomínkovou akcí k uctění památky
občanů Radyně, kteří padli na bojištích první světové války.
Letošní vzpomínková akce proběhla bez zbytečných oficialit
položením květin u pomníku.
Jaroslav Hráský

...

Občanské fórum opět v Toužimi
V pátek 15. listopadu proběhlo v IC setkání k výročí „sametové
revoluce“,
účastníci
si
připomněli
17.
listopad
a na pozadí událostí v Praze také to, co se dělo u nás
v Toužimi. Díky dochovaným archivním materiálům bylo možné
velmi dobře rekonstruovat „revoluční“ dění v Toužimi
od 17. listopadu 1989 do svobodných komunálních voleb
v listopadu 1990.
V
rámci
připomenutí
si listopadových událostí byla
oprášena historická „schránka
důvěry“ místního OF, kam
v přelomovém období 1989/90
Toužimští vhazovali své názory, návrhy a připomínky. Nyní je
schránka v IC připravena po 24 letech opět k použití.
Očekáváme Vaše názory, připomínky a podněty, a nejen
k minulosti.
Jiří Schierl

w Na svatého Františka Xaverského (3.12.) ledový vítr

od severu fičí.

w Na svatou Barboru (4.12.) připrav mlat a stodolu.
w Barbora na blátě – vánoce na ledě.
w Svatý Mikuláš (6.12.) přijíždí na bílém nebo hnědém koni,

sněží, nebo prší.
Svatý Mikuláš pospíchá na salaš.
Panna Marie (8.12.) vlky houfuje.
O adventě zbožný člověk do kostela, vlk k ovčinci.
Prýští-li v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Studený prosinec – brzké jaro.
Je-li studený a mrazivý prosinec, bude i celé zima tuhá.
Je-li prosinec blátivý, celý rok bude deštivý.
Svatá Lucie (13.12.) je královna zimy.
Svatá Lucie noci upije, ale dni nepřidá.
Jestli na svatého Tomáše (21.12.) slunce svítí, můžeme
mnoho ovoce a žita míti.
w O svatém Tomáši beranici na uši.
w Je-li na Vánoce mnoho hvězdiček,
slepice ponesou mnoho vajíček.
w Svítí-li na svatého Štěpána (26.12.) měsíc jak rybí oko,
budou stodoly po žních praskat ve švech.
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Přerostly Vám Vaše dluhy přes
hlavu? Nezvládáte už splácet?
Nevěšte hlavu a svěřte se do
naší péče. Ceny již od 5 000 Kč.

WWW.ODDLUZENIKV.CZ
Tel: 731 417 941 email: oddluzeni.kv@email.cz

Jaroslav Hráský
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SKOKY

OKOLNÍ OBCE

Dušičková poutˇ, slovem i obrazem

Den otevřených dveří
v textilní dílně navštívily
desítky lidí

V poutních Skocích se uskutečnila v neděli 3. 11. 2013
v pořadí již druhá Dušičková poutní mše svatá celebrovaná rektorem akademické farnosti ČVUT Praha P. Ing. Mgr. Vladimírem
Slámečkou Ph.D. Pokračování mše svaté bylo na místím
hřbitově, kde jen vítr pročesává koruny stromů ukládajících se
k zimnímu spánku a jen spadané listí zdobí hroby věrných
zemřelých, kteří nás předešli na věčnost. Všech
29 poutníků se po skončení mše svaté v kostele Navštívení
Panny Marie odebralo na hřbitov, aby tichou modlitbou
a zapálením svíčky uctili památku těch, kteří zde sní svůj věčný
sen v tichu a zapomnění.
Jaroslav Hráský - poutník

Dne 12. listopadu 2013 proběhl v odpoledních hodinách Den
otevřených dveří v nové textilní dílně Českého západu
v Palackého ulici 104 v Teplé. Dílna dlouhá léta sídlila
v Dobré Vodě, odkud se kvůli lepší dopravní dostupnosti
pro zaměstnance přestěhovala do Teplé letos v létě. Dílnu, kde
pracuje 6 žen z Tepelska a Toužimska, si prohlédly asi tři
desítky zájemců. Někteří z nich si již vybírali ze sortimentu dílny
vánoční dárky pro své blízké. Dílna, která šije tašky, pytlíky na
pečivo, bylinky a houby, kuchyňské zástěry nebo chňapky a
opravuje
oděvy,
zve
všechny
zájemce,
kteří
si nestihli zatím dílnu prohlédnout, k návštěvě i nákupu kdykoliv v rámci otevírací doby PO-PÁ 8-14 hod.
Kontakt a objednávky: tel. 602 663 578, dilny@ceskyzapad.cz, www.eshop.cesky-zapad.cz.

ZPRÁVY Z OKOLÍ

Manetínsko
oblast tmavé oblohy – seminář
V pondělí 4. 11. 2013 pořádala Západočeská pobočka České Astronomické Společnosti od 18,00 hodin v Manetíně seminář
k problematice světelného znečištění. Tohoto odborného semináře
se zúčastnili dva zástupci z Toužimi. Na Branišovském vrchu se
nacházejí pozůstatky zaniklé astronomické pozorovatelny, kde
prováděl svá astronomická pozorování Alois Martin David, významný
učenec a také člen premonstrátského řádu. Obce Bezvěrov a Žernovník se nacházejí již v oblasti temné oblohy, tedy v místech
s minimálním světelným znečištěním. Rozšíří se v budoucnu oblast
tmavé oblohy i na Branišovský vrch? Světelné znečištění má negativní
vliv na populaci nočních dravců a také na orientaci ptactva při
každoroční tahu do teplých krajin i návratu zpět. V oblastech
s velkým světelným znečištěním je prakticky nemožné pozorování
noční oblohy a orientace podle hvězd a také pozorování světelných
úkazů na obloze bez použití optiky. Například pozorování polární záře,
která byla viditelná ve večerních hodinách v roce 1989 i na Tepelsku.
Určování světových stran podle Venuše, Polárky, kterou lze také najít
prostřednictvím souhvězdí Orion je při světelném znečištění nemožné.
Účelem odborného semináře bylo mimo jiné zmapování míst temné
oblohy a využití aktivit k zvýšení turistického ruchu. Jaroslav Hráský

Výřez z mapy světelného znečištění ČR, území s nejtmavší noční oblohou jsou vyznačena tmavě modře, křížkem označeno místo
s nejtmavší noční oblohou v ČR u Žernovníku (převzato z materiálů
České astronomické společnosti).
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Drakiáda 2013
Letošní Drakiáda se konala ve čtvrtek 17. října na fotbalovém
hřišti. Přišlo mnoho dětí s rodiči, sourozenci, někteří
i s babičkou a dědečkem. Zúčastnily se nejen děti z Mateřské
školy, ale také děti ze Základní školy což nás velmi potěšilo.
Počasí se nám celkem vydařilo, nepršelo, nicméně chladno
přece jen bylo. Zahřáli jsme se běháním za drakem, horkým
čajem a občerstvili jsme se pečeným perníkem. Na nebi létalo
opravdu velké množství draků. Draci malí, velcí, tlustý, tencí,
v různých barvách, tvarech a motivech. Našli se tu draci
koupení ale i vyrobení. Některé rodiny měli draků více, takže
se zabavili i maminky a tatínkové. Také kolemjdoucí se na
chvíli zastavili a dívali se na krásně zbarvenou oblohu. Drakiádu jsme zakončili společným opékáním buřtů. Děti za účast
na Drakiádě dostali sladkou odměnu. Tato akce se opravdu
povedla. Doufáme, že příští rok se zase všichni sejdeme a
budeme rádi, když se nás sejde zase o něco víc. Děkujeme
organizátorům – SRPDŠ při MŠ Sluníčko v Toužimi, všem
zúčastněným a také sponzorům - panu Petrovi Ajšmanovi ml.
a SRPDŠ při MŠ Sídliště 429, Toužim.
Kateřina Holasová, učitelka MŠ Sluníčko Toužim

Zamykání zahrady MŠ
Dne 4.11.2013 pořádala Mateřská škola Sluníčko tradiční
slavnost „zamykání zahrady“. Protože už se začíná brzy
stmívat, je sychravo a zanedlouho se naše zahrada schová pod
bílou peřinu, skřítci podzimníčci a malá strašidýlka
si hledají úkryt před zimou. Děti z Mateřské školy se proto
rozhodly, že jim v tomto obtížném úkolu pomohou a posvítí jim
na cestu rozsvícenými lampiónky.
Maminky se snažily a proměnily své děti v malá strašidýlka.
Za pomoci kouzelných zaříkávadel a zpěvu podzimních písní se
nám v nádherně vyzdobené zahradě vydlabanými dýněmi
podařilo zapálit všechny lampiónky.
Následoval světélkující průvod dobrosrdečných malých
strašidýlek a za pomoci kouzelného zaříkávadla jsme velkým
zlatým klíčem uzamkli obě brány do zahrady MŠ.
„Zamykám, zamykám zahradu,
na pět zimních západů,
co to slyším, cupy, dupy,
ježí se mi z toho chlupy.
To bubák sedí na dubu,
který tady stojí,
straší děti bu, bu, bu
a pak se sám bojí.“
Věřím tomu, že se rozzářili oči nejen malým strašidýlkům,
ale i lidem v našem okolí.
Bc. Lucie Dvořáková, MŠ Sídliště 429, Toužim
8

MEMENTO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

12. listopadu 2013 se žáci 5.-9. tříd seznámili s dramatizací
románu Radka Johna – Memento. Jak už název napovídá,
hlavním tématem byl známý Johnův román o narkomanech.
Nešlo o běžnou přednášku, ale o příběh podle skutečné
události, která má vyznít jako memento/varování/ pro ty, kteří
by měli snahu drogu okusit. Zhruba v 45 minutách se pan
Chadima pokusil výbornou dramatizací přiblížit publiku
nejpodstatnější pasáže příběhu Michala Otavy, který se v 16
letech nechal partou stáhnout k užívání drog. Pořad se žákům
líbil, tak nezbývá než jen doufat, že si varování opravdu vezmou
k srdci.
ZŠ Toužim –J. Váňová

Beseda k EU
Začátkem listopadu 2013 přijal naše pozvání zástupce
karlovarského Euroskopu p. Mgr. K. Čermák, který seznámil
žáky 8. a 9. tříd se vznikem EU a její historií. Kromě toho se
žáci dozvěděli plno novinek a zajímavostí, které jsou spojeny
se členskými státy EU. Pro žáky 9. ročníků byla beseda
rozšířena o uplatnění na trhu práce ve státech EU, možnosti
výdělku na různých letních brigádách, které pořádají pracovní
agentury. Velice důležitá je při tom jazyková znalost angličtiny,
která uchazečům ulehčí shánění práce ve světě.
ZŠ Toužim - J. Váňová, Mgr. M.Píbalová

Podzim ve školní družině
V
letošním
školním
roce
byla
opět
otevřena
4 oddělení školní družiny pro žáky 1.-5. tříd. Barevný podzim
nabízí spoustu námětů na tvoření a tak se děti s chutí zapojily
do malování a tvoření podzimního ovoce, ježků, draků,
slunečnic, listů, stromů z různého materiálu (rýže, krupice,
modelíny, látky, papíru ...).

PRODÁM BYT
2+1
2.patro
TOUŽIM,
Plzeňská ul.
Mobil
728139595

Prvňáčci se zúčastnili besedy se školní psycholožkou
„Poznáváme nové kamarády“, při které se hravou formou
dozvěděli různé informace o svých kamarádech.
V družině si nejen hrajeme, čteme, povídáme, vyrábíme, ale
také sportujeme. Ke sportovním aktivitám a soutěžím
využíváme hřiště u sokolovny a tělocvičnu, kde žáci mají
možnost rozvíjet své sportovní dovednosti. Již nyní se těšíme
na nadcházející adventní čas, kdy nás čeká nás spousta
čertovského a vánočního tvoření.
J. Schramková
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SOU TOUŽIM

Praktické vyučování v SOU Toužim
Obor Zahradník
Výuka na učilišti se
skládá z teoretického
vyučování a praktického vyučování. Žáci
oboru zahradník /
zahradnice absolvují
svou týdenní praxi na
školních pozemcích
nebo
v
jarních
měsících v areálu Zahrady Klášter Teplá. Zahrada má k dispozici 0,6 ha zasklených ploch a žáci zde využívají především
sadbovací a hrnkovací stroj pro přípravu sadby.
Od října letošního roku můžete naše učnice potkávat
i v provozovně OBI market v Karlových Varech, kde se kromě
aranžování a vazby květin, ošetřování, ukládání a doplňování
rostlin dostanou i k jiným činnostem, jako např. přijímání rostlin od dodavatele,
označování a etiketování rostlin či jednání se
zákazníkem.

Obor Automechanik
Budoucí automechanici absolvují praktické vyučování ve
školních
dílnách
nebo přímo v provozovnách.
Vybraní žáci navštěvující 2. a 3. ročník
obor Automechanik
mají možnost absolvovat praktickou výuku ve specializovaných autoservisech.
Již 10 let spolupracujeme s firmou Miroslava Hejkala AutoPROFITEAM, 8 let s firmou Autospektrum s.r.o. 2000
v Mariánských Lázních, poslední 3 roky s Autoservisem Jiřího
Košlera. V minulých letech se naši žáci učili v dílnách AutoSchöner v Sokolově nebo Aspekta Trading s.r.o. v Plzni. Nově
jsme uzavřeli smlouvy s firmami Truck Centrum Verušičky či
Autika Chodov. Díky smlouvám s těmito špičkovými servisy,
mají možnost naši učni získat praxi na té nejvyšší úrovni.
V rámci praxe jsou seznámeni s předprodejním servisem
nových automobilů, garančními a servisními prohlídkami,
s diagnostikou motorů, pneuservisem včetně seřizování
geometrie náprav automobilu.

Obor Kuchař-číšník

Soutěž
Každoročně reprezentují naši školu žákyně z oboru
zahradník/zahradnice na různých soutěžích. Nejinak tomu bylo
i letos. Dne 6.
listopadu se zúčastnily
tradiční
aranžérské
soutěže Chodský kvítí v
Horšovském Týně.
Studentky 2. ročníku
Aneta
Ťoupalová,
Michaela
Boudová
a Gabriela Vrtišková si
bravurně
poradily
se všemi zadanými úkoly. Dekoraci vánočního stolu, výzdobu
štědrovečerní tabule i výrobu adventního věnce zvládly bez
jakéhokoliv zaváhání. Porota u každého úkolu hodnotila
výtvarné a estetické pojetí, technické provedení a celkový dojem.
Naše děvčata obsadila opět přední příčky. Míša Boudová se
umístila celkově na 2. místě a Aneta Ťoupalová na krásném
3. místě z celkového počtu 12 soutěžících. Jako družstvo se
SOU Toužim umístilo na 1. místě.
Gratulujeme!
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Ve dnech 24. - 25.
10. 2013 zajištˇovali
již poněkolikáté učni
Sou Toužim občerstvení pro klienty
společnosti
Würth
spol.
s
r.
o.
v Karlových Varech.
Občerstvení pro 70
osob formou rautu
zahrnovalo
několik
pokrmů studené a teplé kuchyně, mezi kterými nechyběla
gulášová
polévka,
masové
rolády
a oblíbené moučníky.

Střední
odborné
učiliště Toužim zve
srdečně všechny zájemce o studium na
dny otevřených dveří,
které se budou konat
v budově školy dne
7.12. 2013 od 8.00
do 12.00 hodin.
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TOUŽIMSKÁ NOSTALGIE - díl XI.
Je tu měsíc prosinec a s ním i poslední
letošní díl oblíbené rubriky
Toužimská nostalgie.
Celý rok jsme vám přinášeli zajímavé informace
z historie města, jak ji zaznamenali dřívější kronikáři.
Tento díl věnujeme železnicím.

Železnice
Plán ku stavbě železnice vedoucí přes Toužim byl vypracován
již v 70. roce minulého století. Železnice, která měla vést
z Plzně přes Toužim a Javornou do Karlových Varů a jež měla
být pojmenována „Železnicí Františka Josefa“ byla státním
krachem v r. 1873 znemožněna a místo ní bylo započato se
stavbou železnice Plzeň - Mariánské Lázně – Cheb. Toužim
měla tehdy přicházeti v úvahu jako stanice na hlavní trati Vídeň
– Karlovy Vary.
V 90. letech byl změněn projekt na výstavbu železnice
Rakovník – Bečov k přímému spojení Prahy s Chebem. Byla to
lokální dráha. Na výstavbě této trati podílelo se město Toužim
akciemi ve výši 200.000 rakouských korun.
Koncesionářem železnice byl starosta města Toužimi jménem
Porschitz. Se stavbou bylo započato nejprve v Toužimi
u Černého rybníka. Budovateli železnice byli vesměs Italové. K
provozu na této trati došlo na podzim roku 1898. V té době
byl již také železniční provoz na trati Mariánské Lázně – Karlovy
Vary.
Až do roku 1918 soukromá lokální dráha Rakovník – Bečov,
byla za první Čsl. republiky zestátněna. Od roku 1928 byla na
tomto úseku zavedena doprava také motorovým vlakem.
Železniční projekt ku stavbě trati Plzeň – Manětín – Nečtiny –
Toužim zůstal v důsledku zavedení moderních autobusových
linek neuskutečněn.
Pro zmínku budiž uvedeno, že jízdenka z Toužimi přes Planou
do Plzně stála 1 zlatý 54 (gr) krejcarů.

Podle kroniky vedené Albínem Chládkem zpracovala Lenka
Hudečková
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

pod cenou svůj majetek prodali a odešli zase jinam? Argument,
že si nakonec zvyknou, je opravdu skvělý. Ano nakonec si
zvyknete žít i s kudlou v zádech, že.

Obří větrníky v Krásném Údolí
zatím nebudou

Naštěstí, v případě VTE Krásné Údolí, byla argumentace proti
výstavbě VE natolik silná a přesvědčivá, že závěrečný posudek
na dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí ze září
t. r. skončil vydáním nesouhlasného stanoviska Ministerstva
životního prostředí, na základě toho pak investor požádal o zastavení dalšího řízení a zvažuje další kroky k prosazení svého
záměru. Dokumentaci EIA v VTE Krásné Údolí lze najít na internetu:
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK456.
Prozatím tedy byla krajina Toužimska před megalomanskými
stavbami uchráněna, ale investor se nevzdává.

Až 6 obřích větrných elektráren (VE) mělo podle záměru firmy
VTE Krásné Údolí s.r.o. (založená účelově společníky WINDWIN
CZ spol. s r.o. , a WINDENERGIE, s.r.o. (obě společnosti
vlastní německá firma Wintus GmbH) vyrůst severně
od Krásného Údolí.
Jednotlivé VE dosahovaly výšky až 186 m, což je téměř
trojnásobek výšky komínu bývalé kotelny na sídlišti v Toužimi
(63 m). Umístění VE na hraně toužimské kotliny
by znamenalo, že by tyto stavby výrazně zasáhly do vzhledu
zdejší krajiny a tím také ovlivnily životní prostředí naší obce.

Jiří Schierl, o. s. Toužimský antivětrník

Díky masivní propagandě, kdy byly zdůrazněny jen výhody
a možné přínosy,
zatímco negativní dopady, hrozby
a nevýhody byly pochopitelně zamlčeny nebo zlehčeny, a také
díky příslibu finanční kompenzace obci, se investorovi velmi
snadno podařilo Krásnoúdolské přesvědčit k podpoře svého
záměru.

MĚSTO TOUŽIM

Kamerový systém
V měsících říjnu a listopadu byl v Toužimi instalován
a zprovozněn kamerový systém. Vznikl tak další prostředek
k ochraně osob a majetku v našem městě. Kamerový systém
nepřetržitě monitoruje kromě nově zrekonstruovaného náměstí
Jiřího z Poděbrad i prostor kolem "věžních hodin"
a kolem budovy městského úřadu. Provozovatelem systému je
Městská policie Toužim, která má možnost sledovat obraz z
kamer online nebo prohlížet události ze záznamu. Kamerový
systém tak nepochybně zabrání projevům vandalismu nebo
jiné trestné činnosti a přispěje k odhalení případných pachatelů
těchto skutečností.

S menším nadšením se záměr setkal u poučenějších obyvatel
a zejména v okolních obcích, jejichž území by bylo realizací
záměru rovněž dotčeno. Zatímco Útvina a Otročín se postavily
proti záměru, Toužim jej překvapivě podpořila.
V rámci posuzování vlivů záměru na životní prostředí (tzv. „EIA“)
totiž vydalo město Toužim 19.10. 2012 v podstatě kladné
vyjádření, podepsané starostou města p. Žákem, a to bez
toho, aby stanovisko bylo veřejně projednáno. Tedy o nás, bez
nás! Mimo jiné v něm stojí, že posuzovaný záměr bude
v Toužimi „…postřehnutelný pouze obtížně a jeho vliv zde bude
převážně málo významný až nevýznamný…“(!). Jak k tomu
stanovisku „město“ došlo, když v samotné dokumentaci investora by bylo území našeho města ovlivněno významně?

MěÚ Toužim

Argumentů proti záměru na výstavbu VE byla vznesena celá
řada, více či méně pádných. Mezi nimi také silně zaznělo to,
že záměr by byl realizován na úkor našich kapes, ve prospěch
investora, cizího kapitálu, a to díky podmínkám, které vytvořili
naši zkorumpovaní politici (to se pak naplno ukázalo
u „slunečních“ fotovoltaických elektráren). Místo toho, aby se
VE stavěly tam, kde to je efektivní, vyplatí se investorům stavět
a provozovat VE i tam, kde zrovna moc nefouká.
A argument investorů o „dočasnosti“ VE je také dost
zavádějící, pokud se životnost technologie počítá 20-25 let,
pak vlastní stavby (tedy stožáru) 75 let, a to znamená, že ti,
kteří dovolí výstavbu obří VE za humny svých domovů, mají
velkou šanci, že do konce svého života se větrníku už nezbaví.
Jak by k tomu přišli ti, co si zde, právě kvůli nedotčené krajině,
zakoupili či nákladně zvelebili své nemovitosti, aby po zbytek
svého života museli žít ve stínu větrníků nebo hluboko
12

SRAZ NA VRCHOLU
1. ledna 2014
od 12.00 do 15.00
hodin
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Osobní finance
Kurz Osobní finance poskytuje základní informace o fungování
finančního trhu v rámci České republiky.
Umění rané renesance v Itálii
Cyklus přednášek z dějin umění, který je věnován raně
renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím
15. století a především s městem Florenci.
Evropské kulturní hodnoty
Přednášky v tomto kurzu se dotýkají evropské kultury a jejích
kořenů.

UNIVERZITA 3. VĚKU

Senioři jsou v polovině studia,
blíží se konec třetího semestru
VU3V
Před rokem na podzim se zdálo, že pro zapojení se do projektu
Virtuální univerzity třetího věku neseženeme dostatek zájemců.
Tento měsíc se bude konat závěrečná přednáška už třetího semestru a většina studentů se tak dostala do pomyslné
poloviny studia. Ačkoliv je možné se toho projektu účastnit v
podstatě do nekonečna, právě absolutorium šesti semestrů
bude završeno promocí. Všem současným studentům ze srdce
děkuji za jejich aktivitu a přeji hodně zdaru v dalších kurzech.
I když se říká „Neříkej hop, dokud nepřeskočíš“, pevně věříme,
že účast v projektu dotáhneme do zdárného konce
a vlastně že v něm budeme pokračovat, dokud to bude možné.
Právě v prosinci budeme vybírat další jeden až dva kurzy pro
letní semestr akademického roku 2013/2014. V nabídce
budou tyto obory:
Lesnictví
Semestrální kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny
až k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem
na význam půdy jako skutečného základu trvalých produkčních
podmínek lesa.
Historie a současnost české myslivosti
Myslivost není pro nikoho z nás něčím zcela neznámým. Cyklus
šesti přednášek Vás však jistě dokáže v leckterých směrech
překvapit.
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
Účelem kursu je seznámit posluchače s pěstováním jedlých
a léčivých hub. Bude též poukázáno na rozdíly v pěstebních
postupech různých skupin pěstovaných léčebných hub a jejich
účinných látek.
Vývoj a současnost Evropské unie
Výukový kurz zaměřený na problematiku evropské integrace se
skládá z šesti přednášek, které mají za cíl poskytnout
posluchačům základní informace týkající se Evropské unie
a jejího fungování.
Hudební nástroje
Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa
hudby skrze bližší pohled na jednotlivé předměty evropského i
mimoevropského organologického instrumentária.
Dějiny oděvní kultury
V našem cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou
poutˇ módní historií
Lidské zdraví
V šestidílném cyklu jsou první dvě přednášky věnovány výkladu
základních pojmů v lékařství.
Život a dílo Michelangela Buonarroti
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475,
Caprese – 18. února 1564, Řím). Florentský sochař, malíř a architekt, jenž se stal nejslavnějším umělcem v dějinách lidstva.

Přidejte se, nikdy není pozdě!
Virtuální univerzita třetího věku je velmi unikátní projekt
a jednou z velkých výhod je ta, že v místě, kde je již zavedené
konzultační středisko, jako je tomu u nás v Toužimi, se můžete
zapojit kdykoliv. Nic vám neuteklo, nic vám neuteče. Nedá se
hodnotit, zda je některé téma zajímavější než jiné, každé je
unikátní. Velmi uvítáme další nové studenty. Pokud vás tato
aktivita zaujala, neváhejte se po novém roce připojit.
Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na telefonním čísle
730 625 935. Těm, kteří jsou zdatnější v práci s internetem
mnohé napoví webové stránky projektu www.e-senior.cz.
Virtuální Univerzita třetího věku
Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V.
Je založena na využití nových komunikačních technologií
a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu
a je didakticky přizpůsobeny charakteristickým specifikům
cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání
na vysokoškolské úrovni.
Virtuální U3V (VU3V) je určena především pro vzdělávání
seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou
zúčastňovat přednášek U3V prezenční formou v sídlech
vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové
důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).
Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních
kurzů. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí
počítačovou a především pak informační gramotnost seniorů.
Přesto však počáteční znalost práce s počítačem není podmínkou účasti. Studium vzdělávací skupiny organizuje
vyškolený lektor. Výuku je možné realizovat kdekoliv kde je
dostupný internet - knihovny, školy, informační střediska, kluby
a domovy seniorů a další.
U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen
to, co si stačili poznamenat a zapamatovat; nemají možnost
se k přednesené látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní
materiály nikdy nemohou projev lektora úplně nahradit. Hlavní
didaktická přednost virtuálních kurzů oproti klasickým
prezenčním přednáškám spočívá právě v možnosti opakování,
což je významné zejména pro seniory – repetitio mater studiorum.
Kateřina Kolářová
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