TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXIII. číslo 1/2014* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
prostřednictvím tohoto lednového čísla Toužimských novin vás
srdečně vítám v novém roce. Stejně jako vloni jsme pro vás
každý měsíc připravovali pravidelnou rubriku Toužimské nostalgie, máme na letošek připravený nový seriál. Tentokrát
budete v měsíčníku pravidelně vídat zamyšlení nad soudobou
češtinou – a to jak v dobrém, tak i horším světle. Autorem této
série je dnes již bývalý toužimský učitel a také někdejší ředitel
zdejší základní školy Jiří Štolfa. První ochutnávku
na toto téma jste mohli zazamenat již v posledním loňském
vidání našich novin.
Pokud už mluvíme o výhledu na celý tento rok, nutno
připomenout, že letos bude naše město slavit 545 let
od získání statutu města. V červnu se můžete těšit na Den
města, při kterém si budeme moci toto výročí připomenout.

Nesmíme zapomenout ale na důležité události, které se týkají
tohoto měsíce. Za pár týdnů se bude konat pravidelný
reprezentační ples města. Po vstupenkách se doslova zaprášilo už v prosinci. Pár kousků je ale stále ještě k mání
a koupit si je můžete v infocentru.
Pevně věřím, že se vám novoroční oslavy vydařily podle vašich
představ a pokud jste si dali předsevzetí, že se vám podaří
je dodržet.
Novoroční předsevzetí redakce Toužimských novin
je jednoduché – být zase o kus lepší a užitečnější.
Děkujeme za vaší dosavadní přízeň a věříme, že nám
zůstanete naklonění i v tomto roce.
Kateřina Kolářová,
šéfedaktorka TN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOUŽIM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
TOUŽIM, p.o.
Plzeňská 395, Toužim

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. ročníku

Základní škola Toužim, okres Karlovy Vary
(pro školní rok 2014/2015)

základního vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona),

Zápis do prvních tříd se uskuteční
v naší základní škole
v úterý 4. února 2014 od 14:00 do 16:00,
ve středu 5. února 2014 od 13:00 do 15:30.

proběhne dne 11. února 2013
od 14:00 hod. – 16:00 hod.
v budově MŠ Domeček, Sídliště 429

K zápisu se dostaví děti narozené nejpozději
31. srpna 2008.
Vezměte s sebou vyplněný zápisový list, rodný list dítěte,
občanský průkaz rodiče a vyplněný lístek – přání budoucího
prvňáčka (pokud Vaše dítě nenavštěvuje mateřskou školu,
dostanete zápisový list a lístek – přání budoucího prvňáčka
před zápisem ve škole).

K zápisu se dostaví děti narozené
nejpozději 31.srpna 2008.
S sebou vezměte rodný list dítěte
a občanský průkaz rodiče.

Těšíme se na Vás a Vaše děti
vedení a učitelé ZŠ
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OHLÉDNUTÍ ZA PROSINCEM

Před první adventní nedělí zaplnily náměstí děti a každá třída
z obou základních i mateřských škol si ozdobila svůj
stromeček. Celkem bylo na náměstí 28 vánočních stromečků.

Během pátečního dopoledne se na náměstí vystřídalo bezmála
600 žáků, kteří se báječně bavili a díky Jednotě dostali také
malou svačinku a teplý čaj na zahřátí.

První adventní neděle byla ve znamení rozsvícení vánočního
stromu. Tradiční akce byla opět završena nádherným
ohňostrojem a svařák od starosty hřál dvojnásobně.

Také v okolních vesnicích se zdobily vánoční stromky a nebo,
stejně jako v Dobré Vodě, se putovalo k živému Betlému. Uvnitř
novin se dozvíte o této akci více.

Třetí adventní neděli zpestřilo vystoupení žlutického smíšeného
sboru Rosa Coeli. Můžeme říci, že i tento koncert se stal
tradičním a těší nás vzrůstající počet návštěvníků.

Stejně jako v minulých letech i letos přivezli skauti
z Mariánských Lázní do Toužimi Betlémské světlo. V sobotu
21.12. si ho mohl každý odnést z kostela Narození P. Marie.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

RO 64/2013 – částka 10 000 Kč je daň z převodu nemovitostí
– prodej pozemků.
RO 65/2013 – částka 64 000 Kč je úprava položek
v rozpočtu sociálního fondu.
RO 66/2013 – částka 6 000 Kč je určena na nákup tiskárny
pro Městskou knihovnu.
RO 67/2013 – částka 5 000 000 je určena na financování
akcí zateplení budovy č.p. 333 – TSM Toužim a budovy č.p.
424 – zdravotní středisko.
RO 68/2013 – částka 378 000 Kč je určena na úpravu
blokových předávacích stanic tepla na Sídlišti.
RO 69/2013 – částka 85 500 Kč je určena na zabezpečení
stavby v Krásném Údolí.
RO 70/2013 – částka 11 000 Kč je určena na nákup notebooku pro SDH Toužim.
RO 71/2013 – částka 178 080 Kč je dotace Karlovarského
kraje pro SDH Toužim na zakoupení pracovních stejnokrojů,
dýchacích přístrojů a protipovodňového vybavení.
RO 72/2013 – částka 1 000 000 Kč je určena na financování
regenerace náměstí. K uvedeným rozpočtovým opatřením
neměl nikdo připomínky.

Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim
konaného 12. prosince 2013
P. Ženíšek, předseda finančního výboru, předložil zastupitelstvu zprávu finančního výboru, který se zabýval návrhem
rozpočtu města Toužim na rok 2014 a rozpočtovými opatřeními
schválenými a provedenými Radou města Toužim. K návrhu
rozpočtu na rok 2014 neměl finanční výbor žádné připomínky
a doporučil zastupitelstvu jeho schválení. Dále seznámil zastupitelstvo s provedenými rozpočtovými opatřeními a k
některým podal doplňující informace.
RO 45/2013 – částka 400 000 Kč je dotace MK na obnovu
fasády bývalého pivovaru.
RO 46/2013 – částka 346 332,79 Kč je dotace
Karlovarského kraje na projekt „Škola pro život“ pro ZŠ
Toužim.
RO 47/2013 – částka 200 000 Kč je dotace MK z Programu
regenerace MPZ na rok 2013. Byla provedena oprava části
krovu Horního hradu v areálu zámku a oprava fasády kostela.
RO 48/2013 – částka 55 000 Kč je určena na opravu
osvětlení přechodu u ZŠ, opravu veřejného osvětlení u bývalé
Trioly a v Plzeňské ulici u č.p. 344.
RO 49/2013 – částka 22 000 Kč je určena na opravu kanalizace u domu č.p. 363 v Plzeňské ulici.
RO 50/2013 – částka 8 000 Kč je úprava položek v rozpočtu
SPOZ.
RO 51/2013 – částka 36 000 Kč je úprava položek v části
rozpočtu péče o veřejnou zeleň.
RO 52/2013 – částka 70 000 Kč jsou vícepráce na akci „Zateplení Městského úřadu Toužim“.
RO 53/2013 – částka 56 000 Kč je určena na pořízení
kamerového systému na budově MěÚ Toužim.
RO 54/2013 – částka 20 000 000 Kč je úvěr na regeneraci
nám. Jiřího z Poděbrad, Toužim.
RO 55/2013 – částka 99 290 Kč jsou prostředky na úhradu
výdajů na volby do PS Parlamentu ČR.
RO 56/2013 – částka 72 000 Kč je určena na nákup akcií Komunální odpadové společnosti.
RO 57/2013 – částka 22 000 Kč je na doplnění mobiliáře
na Malém náměstí.
RO 58/2013 – částka 18 000 Kč je určena na zabezpečení
stavby v Krásném Údolí.
RO 59/2013 – částka 148 000 Kč je určena na zhotovení novinového stánku na náměstí.
RO 60/2013 – částka 443 000 Kč je odvod daně z přidané
hodnoty.
RO 61/2013 - částka 9 000 Kč je poplatek za uložení
kanalizační přípojky u Sokolovny do komunikace.
RO 62/2013 – částka 35 000 Kč je určena na nákup výbojek
do veřejného osvětlení.
RO 63/2013 – částka 365 000 Kč je určena na pořízení
kamerového systému na náměstí.

Zastupitelstvo schvaluje zprávu předsedy finančního výboru se
stanoviskem k návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2014 a
schvaluje provedená rozpočtová opatření č. 45/2013
až 72/2013.
P. starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy
o poskytnutí finančních prostředků na rok 2014, z rozpočtu
města Toužim, pro HZS Karlovarského kraje ve výši 250 tis.
Kč. Je to již třetí smlouva na poskytnutí prostředků v této výši.
Prostředky budou použity na stavební úpravy stanice
v Toužimi, a to na 2. etapu rekonstrukce. P. starosta doplnil
informaci o fakt, že HZS Karlovarského kraje předalo
bezúplatně městu Toužim požární vozidlo TATRA v hodnotě cca
3 mil. Kč. Je pravda, že poskytnuté finanční prostředky jsou
kompenzací za předané vozidlo, ale tyto prostředky jsou
využívány výhradně na rekonstrukci a modernizaci stanice
v Toužimi. Je pouze na zastupitelstvu, kolik prostředků a jak
dlouho je budeme poskytovat. Doplnil p. místostarosta – po
získání novějšího požárního vozidla ještě máme naše staré,
které se snažíme prodat za částku cca 500 tis. Kč. Zatím se
však zájemce nenašel. Navrhl schválit smlouvu o poskytnutí
finančních prostředků a doporučil minimálně ještě jednou
příspěvek poskytnout, a to vzhledem k tomu, že se tyto
prostředky využívají na úpravu a vybavení stanice v Toužimi.
Doplnil p. starosta – na podané inzeráty se zatím nikdo
nepřihlásil, zájem projevila pouze obec Verušičky, která však
nabízí pouze částku 250 tis. Kč.
Tato částka nesplňuje naše představy, a proto budeme dále
hledat jiného zájemce s výhodnější nabídkou. Nelze však čekat
dlouhou dobu. P. Kadera – souhlasí s uvedeným postupem,
ale nemělo by se čekat déle než jeden rok. Pokud v této době
nebude výhodnější nabídka, souhlasí s prodejem i za cenu 250
tis. Kč.
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P. starosta – staré auto již měsíc stojí, je však udělána technická prohlídka a auto je v relativně dobrém stavu. Nabízená
částka 250 tis. Kč je malá. K návrhu smlouvy neměl nikdo
připomínky.

b) Ve druhé smlouvě se jedná o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro jednotku SDH Toužim ve výši 99 500 Kč na zajištění akceschopnosti při povodních, dle rozhodnutí MV – GŘ HZS ČR, bez
spoluúčasti příjemce.

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu města Toužim na rok 2014 ve výši 250 tis. Kč
organizační složce státu – Hasičskému záchrannému sboru
Karlovarského kraje, které budou využity jako investiční výdaje
na stavební úpravy stanice v Toužimi.

Zastupitelstvo schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje pro jednotku SDH Toužim
ve výši 99 500 Kč na zajištění akceschopnosti při povodních.
Zastupitelstvo projednalo žádost MAS Vladař o.p.s. Husova
153, Valeč, o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 200 tis. Kč,
se splatností do 30.04.2014, na předfinancování realizace
Strategického plánu LEADER. Město Toužim již ve dvou
předchozích létech poskytlo MAS Vladař požadované půjčky,
které byly řádně v termínu vráceny. P. starosta uvedl,
že město má k dispozici prostředky na poskytnutí půjčky.

P. starosta uvedl projednání návrhu rozpočtu města Toužim na
rok 2014 a předal slovo pí Krátké, která připravila návrh
rozpočtu. Pí Krátká zastupitelstvu objasnila jednotlivé položky
příjmové stránky rozpočtu, a jak tyto položky ovlivnil vývoj
daňových příjmů v letošním roce, prvním roce po změně
rozpočtového určení daní. Výdajová část je značně ovlivněna
doplatkem za regeneraci náměstí Jiřího z Poděbrad
a splátkami úvěru na tuto akci. Do příjmů nejsou zahrnuty
předpokládané dotace, a tak v průběhu roku bude možné
dodatečně zařadit některé odložené investiční akce. Také
u většiny příspěvkových organizací je vidět částečné omezení
příspěvku na činnost. Rozpočtové příjmy tvoří daňové příjmy ve
výši 38 620 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 4 669 tis. Kč,
kapitálové příjmy ve výši 10 tis. Kč. Celkové příjmy jsou
43 299 tis. Kč. Celkové výdaje jsou 44 154 tis. Kč. Objasnila
některé nové položky ve výdajové části rozpočtu. Rozpočet je
sestaven jako schodkový, se zapojením zůstatku ve výši
855 tis. Kč. Doplnil p. starosta – navržený rozpočet je mírně
schodkový, jsou omezeny investiční akce, které se však budou
moci v případě získání dalších prostředků dodatečně zařadit.
P. Kadera – rozpočet na rok 2013 byl poprvé schvalován před
začátkem roku, bez znalosti výsledku hospodaření za
předcházející rok. Požádal o informaci, zda rozpočet na letošní
rok
byl
nastaven
správně.
Odpověděl
p. starosta – loni to bylo o to horší, že se měnilo rozpočtové
určení daní. Snažili jsme se trefit do příjmu z daní a to se
celkem povedlo, i když podle posledních údajů budou příjmy
o něco vyšší. P. Kadera – je větší nárůst v příjmech z hracích
automatů. Odpověděla pí Krátká – vycházeli jsme z příjmů
v letošním roce, které jsou již přes 300 tis. Kč. Nikdo další
neměl připomínky.

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši
200 tis. Kč MAS Vladař, o.p.s., Husova 153, Valeč,
s termínem splatnosti do 30.04.2014.
P. starosta předložil zastupitelstvu návrh dodatku č. 3 smlouvy
o dílo na realizaci stavby „Regenerace náměstí Jiřího
z Poděbrad, Toužim“. Předmětem dodatku je pouze prodloužení doby splatnosti poslední faktury ve výši 4 630 tis. Kč
o šedesát dnů na celkovou dobu splatnosti 90 dnů. Faktura
vystavena koncem prosince 2013 bude tedy splatná
do konce března 2014, kdy již město bude mít k dispozici
dostatek finančních prostředků. Dále upřesnil, že se připravuje
dohoda, kdy Metrostav vyfakturuje podíl, který má zaplatit
Česká pošta městu Toužim za vybudování přípojek
do dešťové kanalizace, přímo poště a o tuto částku bude
snížena poslední faktura městu.
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo
na realizaci stavby „Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad,
Toužim“ a pověřuje p. starostu jejím podpisem.
P. starosta informoval zastupitelstvo o poslední akci na
náměstí, chybí dodělat studna. Pokud počasí dovolí, měly by
se příští týden osadit žulové bloky tvořící zhlaví studny, čímž
dojde k jejímu zviditelnění. Následně by mělo dojít k zakrytí
bezpečnostním sklem. V případě, že to počasí nedovolí, bude
studna zcela dokončena na jaře příštího roku.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Toužim na rok 2014
jako rozpočet schodkový, se zapojením zůstatku z minulých let
ve výši 855 tis. Kč.
P. starosta předložil zastupitelstvu návrhy smluv o přidělení
neinvestičních dotací pro SDH Toužim z rozpočtu
Karlovarského kraje. Dle podmínek smlouvy musí zastupitelstvo projednat a schválit přijetí účelové neinvestiční dotace.

Upozornění: Zveřejněný text zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Toužim je
upraven v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Jedná s e o výtah ze zápisu, kompletní dokument je na
www.touzim.cz.

a) V první smlouvě se jedná o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje pro jednotku SDH Toužim ve výši 62 980
Kč bez spoluúčasti příjemce.
Z této dotace budou pořízeny 2 ks individuálních dýchacích
přístrojů DRAGER.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Karlovarského kraje pro jednotku SDH Toužim
ve výši 62 980 Kč na pořízení věcného vybavení.
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KULTURNÍ AKCE V TOUŽIMI

AKCE NA LEDEN 2014

Obec Útvina

VÝSTAVA: MARTIN MLÁDEK - INSPIROVÁN PŘÍRODOU
Výtvarná tvorba, nože, lepty, pouzdra, rytiny.

vyhlašuje záměr
na pronájem
restaurace
Na Rozcestí v Útvině

st

1.1. 12.00 hod.
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA TŘEBOUŇSKÝ VRCH
Tradiční, již 33. ročník výšlapu odboru KČT TJ Sokol Toužim.
Třebouňský vrch
čt
9.1. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Kominíček pro štěstí.
pá 10.1. 17 hod.
KINOKAVÁRNA – ILEGÁLNÍ MÁMA
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. Vstup zdarma.
čt 16.1. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Krmítko pro ptáčky.
st 22.1. 17.00 hod HLEDÁNÍ
Neformální setkávání lidí, hledajících smysl života.
st 22.1. 20.00 hod NA STOJÁKA live
Karel Hynek, Lukáš Pavlásek, Daniel Čech
Vstupné 200,- Kč
Sokolovna
čt 23.1. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Aromalampa.
čt 23.1. 17.00 hod
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání s hudbou. Anna Volínová a Václav Žákovec.
Sokolovna
so 25.1. 19.30 hod. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Hraje cimbálová muzika Jirkovák – předsálí a Caroline band –
sál. Vstupné 240,- Kč.
Sokolovna
st 29.1. 19.00 hod. TŘETÍ VĚK
Hořká komedie o nás v současné společnosti. Hra
o očekávání, deziluzi a naději v každém z nás. Divadlo bez
zákulisí Sokolov. Vstupné dobrovolné.
Sokolovna
čt 30.1. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Přívěšek na krk ve tvaru srdíčka.
čt 30.1. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB

Podmínky:
- živnostenské oprávnění provozovat hostinskou činnost
- žádost o pronájem doložit nabídkou výše
pronájmu, výpisem z rejstříku trestů a
potvrzením o bezdlužnosti
- umožnění využití sálu ke spol. a sport.
akcím pořádaných OÚ Útvina a místními organizacemi
_____________________________________

Termín podání žádosti:
do 15. ledna 2014
do 15 hodin na OÚ v Útvině,
Útvina 163, 364 01 Toužim

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------so 1.2. 19.30 hod. PESTRÁ NOC
… přinese přehlídku našich oblíbených kapel z regionu
a jednu světovoupremiéru! Občanské sdružení Vymetˇ půdu,
postav hřiště přiváží kapely Moshito, Zákaz Vjezdu, FestCountry, Artur, Mawson a Já ještě nevím.
Vstupné 120,- Kč.
Sokolovna

Bližší informace
na tel.: 353 312 020,
724 180 370

Pokud není uvedeno jinak, konají se akce v prostorách Infocentra na Náměstí Jiřího z Poděbrad 35, Toužim.
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Pranostiky našich předků

Rekvalifikační kurzy a pracovní místa
Český západ realizuje řadu rekvalifikačních kurzů, v roce 2013 jich
bylo hned několik. Byly to například kurzy pro dřevorubce, obsluhu pil
a křovinořezů, kurzy pro šičky, truhláře nebo výroba knedlíků.
U většiny z nich museli zájemci nejdříve absolvovat motivační
a aktivizační kurzy. Řada z nich pak získala hned po rekvalifikaci
pracovní místo ve firmách v Teplé – čtyři ženy takto pracují v textilní
dílně Českého západu, jedna žena získá od ledna místo ve výrobně
knedlíků a dva muži v truhlářské dílně. Projekt Českého západu tak
nepřímo podpoří i rozvoj místních firem.

LEDEN
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Toužimských novin, letošní
lednové pranostiky začneme poněkud netradičně, tedy již
v prosinci 28. 12 na sv. Mládˇátek betlémských.
w O Mládˇátkách den se omlazuje, tedy den se prodlužuje

Zvyšování zaměstnanosti na Toužimsku a Tepelsku
„V roce 2013 jsme zaměstnávali celkem 18 pracovníků z řad klientů
na hlavní pracovní poměr. Všechno to byli lidé z Toužimska
a Tepelska. Z toho bylo 12 zaměstnáno v rámci projektu Návrat do
práce – návrat do společnosti, pět osob v programu veřejně
prospěšných prací a jedna osoba na společensky účelném místě,“
představuje práci Českého západu jeho výkonná ředitelka Eva Halbrštátová. „Někteří naši bývalí klienti z Dobré Vody, dnes je jich již
celkem sedm, se po doplnění vzdělání a zapracování stali regulérními
členy našeho pracovního týmu. Někteří působí jako sociální pracovníci
v terénu, jiní pracují s dětmi nebo v naší textilní dílně.
Nezaměstnanost mezi našimi klienty v Dobré Vodě od roku 2002, kdy
zde začal Český západ působit, výrazně klesla. Tehdy zde pracovalo
pouhých 15 % lidí, dnes se zaměstnanost pohybuje mezi 50-70 % dle
nabídky sezónních prací. Postupně se stále více orientujeme na
Teplou a její okolí, protože se odtud na nás obrací stále více klientů,“
doplňuje Eva Halbrštátová.

o dvě až tři minuty.
w Na Nový rok do zimy skok.
w Jakým kdo je na Nový rok, takový bude po celý rok.
w Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou
slotu jen.
w Svítí-li na Nový rok jasné slunce, bude hojná úroda.
w Je-li teplo v lednu, sahá zima ke dnu.
w Prší-li v lednu, bývá drahé obilí.
w Roste-li v lednu tráva, neúroda se očekává.
w Třpytí-li se tříkrálové hvězdy, budou se hojně rodit bílé
ovečky.
w Je-li o tříkrálové noci mnoho hvězd, urodí se hojné brambory.
w V lednu silný led, v květnu bujný květ.
w Na svatého Severína (8. 1.) věší se maso do komína.
w Svatý Hilarius (14. 1.) – vyndej saně, schovej vůz!
w Na svatého Pavla poustevníka (15. 1.) pěkný den – dobrý
rok, větrný den – mokrý rok.
w Svatý Antonín poustevník (17. 1.) přináší led, nebo jej
láme, nemá-li žádný, vyrobí ho hned.
Jaroslav Hráský

Textilní dílna Českého západu v Teplé
Textilní dílna, kterou Český západ dříve provozoval v Dobré Vodě, se
v září 2013 přestěhovala do Teplé. Bylo to z důvodu, aby v ní měli
šanci pracovat i klienti z Tepelska, kteří by kvůli špatné dopravní dostupnosti nemohli dojíždět do Dobré Vody. Vhodné prostory jsme našli
v objektu v Palackého ul. 104, kde nyní pod vedením mistrové pracuje
šest žen. Šijí se zde tašky, pytlíky, kapsáře, zástěry, chňapky a další
výrobky, které se prodávají přímo v dílně, v internetovém obchodě na
adrese www.eshop.cesky-zapad.cz a řadě dalších kamenných obchodech po celé republice. Dílna realizovala již řadu zakázek pro
různé firmy a společnosti jako je Makro, Karlova univerzita, Město
Plzeň a další.

DOBRÁ VODA

Český západ dává
práci lidem v regionu
Zaměstnávání lidí, kteří si obtížně hledají práci
Mít stálou práci pomáhá lidem stabilizovat jejich finanční situaci,
zabezpečit rodinu a řešit i další problémy. To si uvědomuje i Český
západ, a proto se na oblast zaměstnání zaměřuje již od počátku své
činnosti. Pracovníci Českého západu nabízí lidem z Toužimska
a Tepelska bezplatné pracovní poradenství. Obracet se na ně mohou
obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, dlouhodobě nezaměstnaní,
mladí lidé po škole i lidé bez praxe či vzdělání, zkrátka lidé, kteří si
obtížně hledají práci. Český západ pomáhá těmto lidem si doplnit
vzdělání, zvýšit si kvalifikaci nebo si osvojit pracovní návyky, které díky
dlouhodobé nezaměstnanosti ztratili, a poté se vrátit na trh práce.

Financování projektů
Český západ tyto projekty financuje z různých zdrojů. Veřejně prospěné
práce, podporovaná a společensky účelná místa spolufinancuje Úřad
práce.
Projekt
Návrat
do
práce
–
návrat
do společnosti 2, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00300, podpořil Evropský sociální fond, Evropská unie, Operační program Lidské zdroje a
zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost - www.esfcr.cz.

Kontakt:
Český západ o.s.
Kamila Součková
email: doprace@cesky-zapad.cz
tel.: 602 663 502
www.cesky-zapad.cz

Klienti Českého západu
Dříve bývali klienty Českého západu převážně Romové, ale dnes
to už zdaleka neplatí. S tím, jak se zhoršují ekonomické podmínky
v naší zemi, přibývá i sociálně slabých z většinové společnosti. Pokud
trend bude pokračovat, bude poměr mezi romskými
a neromskými klienty Českého západu brzy vyrovnaný.

Eva Haunerová
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SKOKY

DOBRÁ VODA

Adventní poutˇ,
slovem i obrazem.

Putování k živému Betlému
v Dobré Vodě

Zapálením druhé svíčky na Adventním věnci, začala v poutním
kostele Navštívení Panny Marie ve Skocích u Žlutic, v pořadí
první Adventní poutní mše svatá, celebrovaná P. Vladimírem
Slámečkou, rektorem Akademické farnosti ČVUT Praha, pro
kterého se stalo toto poutní místo i poutní kostel Navštívení
Panny Marie, srdeční záležitostí. Bez věrnosti P. Vladimíra
Slámečky, by nebylo možné obnovení duchovního významu
poutního místa, které žije jen díky obětavosti a štědrosti
dobrovolníků a vstřícnosti duchovní správy kláštera
premonstrátů v Teplé. Adventní poutní mše svaté, která se
uskutečnila na druhou adventní neděl 8. 12. 2013 i přes
nepřízeň počasí 38 poutníků, pro které je rovněž toto poutní
místo srdeční záležitostí.

Český západ uspořádal 19. prosince 2013 v Dobré Vodě
již tradiční předvánoční putování k živému Betlému. Na
společnou poutˇ po stopách vánočního příběhu Josefa
a Marie se vydala asi sedmdesátka poutníků pod vedením
P. Martina Sedloně, OMI. Průvod, který vyrážel od místního komunitního centra krátce po 17. hodině, tvořili obyvatelé Dobré
Vody a další návštěvníci z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Nechyběli ani bratři trapisté z Nového Dvora a premonstráti z
Teplé.
Cestou do Betléma se zpívaly vánoční koledy, o jejichž kytarový
doprovod se postarali členové Koinonie Jana Křtitele z Litic u
Plzně. Na cestu si poutníci svítili skleněnými lucerničkami a
světlo je přivedlo až k živému výjevu z Betléma. O ten se
postaraly místní děti, které sehrály svatou rodinu, pastýře i Tři
krále, kteří se přišli s dárky klanět v chlévě narozenému Ježíši.
U Betléma poutníci vítali malého Ježíše zpíváním koled. Poté
se společně vydali zas všichni zpět ke komunitnímu centru,
kde na děti čekal vánoční strom a nadílka.
Komu byla zima, mohl se ohřát u ohně nebo teplým čajem
a svařeným vínem a k chuti jistě přišlo i mnoho druhů
voňavého vánočního cukroví, které napekly dobrovodské ženy.

Na štědrý den 24. 12. 2013 se uskutečnila v poutním kostele
Navštívení Panny Marie od 24:00 Půlnoční mše svatá, kterou
opět celebroval rektor akademické farnosti ČVUT Praha P.
Vladimír Slámečka.
Na programu poutních mší v roce 2014 je Tříkrálová poutní
mše svatá, která se bude konat v neděli 5. 1. 2014 již tradičně
od 14:00 a bude celebrována opět věrným P. Vladimírem
Slámečkou.
V neděli 2. 2. 2014 opět od 14:00 hodin, bude konána
Hromniční poutní mše svatá k svátku Uvedení Páně do chrámu
a ke cti svatého Blažeje, biskupa a mučedníka.
Poutní mše svaté jsou konány za hudebního doprovodu kostelního chrámového sboru, a jak je již při mších svatých
v této poutní krajině zvykem, stane se i tradicí.
Jaroslav Hráský - poutník
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Kromě toho nám předvedla žákyně 3. ročníku flambování palačinek,
které si mohli prakticky vyzkoušet i naší žáci. Flambované palačinky
ochutnali všichni současně i s aperitivem, který měli připravený na
stolech v nazdobených skleničkách.
V průběhu celé akce byly
přítomny
i
žákyně
učebního oboru zahradník,
které nám ukázaly praktickou ukázku aranžo-vání
svícnu na vánoční tabuli.
Děkujeme p. P. Korunkové
za možnost praktické
ukázky,
ochutnávky
a návštěvy SOU.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Škola pro život
Exkurze do Kralovic
Ve čtvrtek 21.11.2013 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili v rámci projektu
„Škola pro život“ exkurze do Střední školy v Kralovicích. Tentokrát
jsme se podívali do dílen, kde probíhá odborný výcvik a kde se učni
připravují na své budoucí povolání. Byli jsme velice hezky přijati zástupcem ředitele pro praktické vyučování a uvedeni do jedné
z učeben. Tam nám Ing. Radek Čuřík představil školu. Žáci dostali
veškeré informace týkající se studijních a učebních oborů, přijímacího
řízení,
ubytování,
možnostech
uplatnění
absolventů
v praxi, odborné i teoretické výuky. Střední škola Kralovice nabízí tyto
obory: mechanik opravář motorových vozidel (výuka je zaměřena i na
přípravu profesionálních řidičů mezinárodní dopravy, pro žáky zdarma
řidičský kurz na osobní
a nákladní automobily),
opravář
zemědělských
strojů (univerzální technický obor, zdarma je
řidičský průkaz na osobní
a nákladní automobily),
sociální činnost (absolventi jsou připraveni pro
činnost osobní asistence,
domácí i ústavní péče, pro úsek řízení sociálních služeb
i sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek).

ZŠ Toužim – J. Váňová, M. Bízková

Projekt Škola pro život
Exkurze SPŠ Ostrov
3. prosince 2013 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili další exkurze v rámci
projektu „Škola pro život“. Tentokrát jsme navštívili Střední
průmyslovou školu v Ostrově.
SPŠ Ostrov je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je
Karlovarský kraj. Škola byla založena v roce 1962 a od 1. září 2011
působí v nových prostorách na místě, kde před lety byla ostrovská základní škola. Nachází se v jedné z nejmodernějších budov republiky, v
Centru technického vzdělávání, které vzniklo rozsáhlou rekonstrukcí a
dostavbou bývalé ZŠ, přičemž výdaje na stavbu se vyšplhaly na 431,6
mil. korun. V nové školní budově se nachází 30 kmenových tříd,
učebny pro výuku cizích jazyků, moderně vybavené dílenské učebny,
učebny pro výuku výpočetní techniky, učebna přírodních věd,
elektrolaboratoře, velká knihovna se studovnou, jídelna, tělocvična,
posilovna, venkovní sportovní areál, šatní prostory pro 750 žáků. Žáci
mohou ve svém volnu využívat bezplatně wi-fi sítˇ školy. Škola nabízí
uchazečům tyto studijní obory: strojírenství a elektrotechnika – na tyto
obory je poskytováno krajské motivační stipendium, žáci mohou získat
až 7000 Kč za školní rok, dále nabízí obor informační technologie,
technické lyceum, dopravní prostředky, autotronik, mechanik opravář
motorových vozidel, pro dálkové studium obor elektrotechnika.

Pro zájemce o ubytování
škola nabízí nový domov
mládeže s celodenním
stravováním ve školní
jídelně v budově školy.
Žáci nevykonávají přijímací
zkoušky, podmínkou přijetí
je ukončení povinné školní
docházky a zdra-votní
způsobilost
potvr-zená
lékařem.
Poté se nás ujali mistři odborného výcviku. Nejenže nás provedli
všemi dílnami, samozřejmě s patřičným výkladem, ale chlapci dostali
také možnost vyzkoušet si něco sami (pod dozorem mistra). Zkusili
si, jak se kuje železo nebo jak se svařuje. Všichni dostali ještě
možnost svést se v areálu dílen nákladním automobilem IVECO nebo
novým traktorem ZETOR PROXIMA.
Po celou dobu měli žáci možnost ptát se na všechno, co je zajímá.
Odjížděli jsme s velice dobrým pocitem z toho, co jsme viděli. Všem,
kteří se nám tak ochotně věnovali, patří velký dík.
ZŠ Toužim – Mgr. M. Píbalová

Návštěva SOU v Toužimi

Po celou dobu naší exkurze se nám věnoval zástupce ředitele
Mgr. Libor Háček. Nejprve žáky seznámil krátce s historií školy, poté
hovořil o výstavbě nového areálu. Představil žákům studijní a učební
obory, které v současnosti škola nabízí, a zároveň informoval žáky
o průběhu přijímacího řízení. Zmínil se také o tom, jaké je uplatnění
absolventů této školy v praxi, nebo jaké jsou možnosti dalšího studia
na vysoké škole.Po tomto úvodu následovala prohlídka školy. Měli
jsme možnost nahlédnout do mnoha učeben a prostor školy. Žáky upoutalo především moderní vybavení, ale i vzorný pořádek
a čistota (škola je opatřena kamerovým systémem).
V průběhu exkurze měli samozřejmě žáci možnost ptát se na všechno,
co je zajímá.
Odjížděli jsme velice spokojeni s průběhem exkurze, velký dík patří
vedení SPŠ Ostrov za umožnění celé akce.

V předvánočním čase se seznámili žáci 8. tříd s učebním oborem
kuchař – číšník v místním
SOU v Toužimi.
Vedoucí
odborného
výcviku p. P. Korunková
seznámila žáky s výukou
oboru, jeho uplatněním na
trhu práce, dále pro nás
připravila se žáky 1.
ročníků ukázky naaranžovaných slavnostních tabulí
pro různé příležitosti.

Mgr. Píbalová Marie
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

„Mikuláš a Vánoce v MŠ Sluníčko“
„Čaruju, čaruju, není to žert,
čaruju, čaruju, a je tu čert.“
MŠ navštívili hned po ránu 5. prosince dobrosrdečný Mikuláš,
krásný Anděl a dva strašidelní čerti černí jako úhel. V každé
třídě otevřeli knihu hříchů a na zlobivce si pěkně posvítili. Ti,
aby si své hříchy trošku odčinili, museli něco hezkého zazpívat
nebo povědět básničku, kterou si pro Mikuláše připravili.
Nakonec skončila v pytli jen paní učitelka. Zlobivé děti se
snažily, slíbily, že se polepší a tak se rozdávaly i sladkosti.
Jak už je to v prosinci tradicí, že přichází Mikuláš, anděl
a čert, tak i k nám do Toužimi tyto bytosti letos zavítaly. Sešli
jsme se 10. prosince v sokolovně a společně s dětmi jsme
protančili a prosoutěžili celé odpoledne. Čert, anděli i Mikuláš
s dětmi tančili, skotačili a na závěr rozdali dětem mikulášské
balíčky plné sladkostí a ovoce. Celé odpoledne se moc
povedlo. Děti se čertíka vůbec nebály a všichni včetně nás,
dospělých, jsme se pobavili.
Velký dík patří sponzorům, bez kterých by se tato akce nekonala. Díky patří i Městu Toužim za bezplatný pronájem
sokolovny.

Každá ze čtyř tříd pozvala své rodiče a blízké na vánoční
posezení, aby zde strávili pár příjemných chvilek a zazpívali
si společně s námi vánoční koledy.
Kuřátka si připravila pásmo básniček a písniček s pohybem od
podzimu do zimy. Třída Motýlků se proměnila ve vánoční dílnu,
kde se vyráběly dárečky na Vánoce. Berušky vítaly Ježíška v
živém Betlémě a Včeličky vše zakončily Vánočním příběhem.
Přijelo nás potěšit také divadlo „Letadlo“ s vánoční pohádkou,
kde se dětem a hodnému ježkovi podařilo napra-vit zlobivou a
škodolibou myšku Mařilku.
Společně jsme potom všichni slavili svátky vánoční, tančili,
radovali se
a zpívali
vánoční
koledy.

Sponzoři:
Infocentrum
Toužim,
manželé
Hosnedlovi, Artifex Instant s.r.o., IDS Gastro Petr
Ajšman, pan Petr Vlček, Manikúra – Pedikúra H.
Futrová a P. Řeháková, Restaurace u Čápa
Toužim, Kasia Vera s.r.o., Bidvest ČR, Hollandia
a.s., Seos Fruit s.r.o., Hortim International spol.
s.r.o, Potraviny Milena Krausová
Lenka Košlerová a Lucie Jankuliaková
knihovna Toužim
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Čeština veselá, záhadná ...i zrádná /?/

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Cyklus dvanácti zastavení nad tím, jak mluvíme.

Změny v ceníku inzerce
v Toužimských novinách platné
od 1. ledna 2014

Chutˇovka lednová:
Vokativ, pane inženýr, používejte
vokativ...

Rada města Toužim na své schůzi dne 16. prosince 2013 projednala a schválila ceny inzerce v Toužimských novinách s platností od 1.1.2014

Ze školy si všichni velmi dobře pamatujeme, že v češtině
se ohebná slova skloňují – ohýbají - celkem do sedmi pádů.
Nás teď bude zajímat jeden z nich. Ten, který je zpravidla
vynecháván a neprávem opomíjen: 5. pádem - vokativem oslovujeme, voláme... a v tom je právě ten problém!
Jaký? Pořád nedošlo?

Neplacené inzeráty:
samostatné inzeráty města a jeho složek
samostatné inzeráty Infocentra na akce pořádané pro město
pozvánky na akce skryté v článku vydaném v TN
ostatní nekomerční akce a pozvánky
Placené inzeráty:
samostatné inzeráty podané za účelem nabídky zboží a služeb
samostatné inzeráty podané za účelem propagace soukromé
provozovny či jiného podniku
samostatné inzeráty podané za účelem propagace soukromé
akce
ostatní samostatné inzeráty podané ke komerčním účelům

No ano, všechno je jinak...ale popořadě:
„Vojín Petržela, ke mně!“ nebo: „Pane Dvořáček, kolik je
hodin?“ nebo i: „ Vážený pane Novák,...“
mnohdy také: „...pane ředitel,...pane doktor,...pane inženýr“
atd.
- oslovení pánové nám zůstali v nominativu = v 1. pádě.
Tak je to v mluvené /ale i v psané / podobě češtiny běžné.
Podle mého názoru je to – kromě historicky hluboko zažité zvyklosti – i „pozůstatek“ vlivu slovenštiny z doby společného
Československa.
Slovenský jazyk při oslovování používá běžně tvary nominativu:
„Pán Varačka, zdravím vás“... „Príditě k nám, pán
Hrdina.“...“Pán inžinier, ako sa máte?“

Ceny inzerátů:
černobílý tisk
A4 800,-Kč (968,-Kč
A5 400,-Kč (484,-Kč
A6 200,-Kč (242,-Kč
A7 100,-Kč (121,-Kč

Oslovování mužů jejich jmény s použitím vokativu se
v současné době stalo jevem běžným, dokonce mnohdy módním s cílem posluchače překvapit /šokovat?/. Přece jen slyšet
při oslovení své jméno v 5. pádě je mnohdy přinejmenším
překvapivé: „Dobrý den, pane Suchánku, Dvořáku, Pastyříku“
A co na to pravidla - jak se na tuto problematiku dívá jazykový
úzus?

s
s
s
s

DPH)
DPH)
DPH)
DPH)

barevný tisk
A4 1200,-Kč (1452,-Kč s DPH)
A5 600,-Kč (726,-Kč s DPH)
A6 300,-Kč (363,-Kč s DPH)
A7 150,-Kč (182,-Kč s DPH)

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Letní semestr VU3V se zaměří na houby a Michelangela
Projekt Virtuální univerzity třetího věku úspěšně pokračuje již
čtvrtým semestrem. Tentokrát nabídne témata o pěstování
léčivých hub a o životě a díle Michelangela Buonarroti. Semestr
začíná 6. února v kinosále Infocentra v 9.00 hodin přednáškou
o houbách a zhruba v deset hodin pokračuje druhým tématem.
Srdečně jsou zváni nejen stávající studenti, ale i noví zájemci.
Přijdˇte se třeba i nezávazně podívat na první semináře, atˇ si
uděláte představu o tom, jak kurz probíhá.
Podrobnosti o projektu najdete na ww.e-senior.cz.
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
Účelem kurzu 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.
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.
Kateřina Kolářová

Ano, vokativ je pád určený k oslovení, má své tvary – používejme je, ale používejme je tam, kde zůstanou dobře znějící.
Tedy: pane inženýre, pane doktore, pane Vávro, pane Nováku,
Pavle, Jardo,... Avšak tam, kde to „dře“ /pane Wintře, Langře,
pane Hrubče, Němče, pane Zavřeli.../ nechme fungovat
zaběhnutý nominativ.
Tady, stejně jako vlastně většinou, platí: obojí je správně...
Hezký den, čtenáři TN.
-što-
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DOŠLO DO REDAKCE

DEMOKRACIE, tolik skloňované
i zneužívané slovo.

Dne 13.12.2013 jsme se zúčastnili vánočního koncertu ZUŠ.
Výkony všech účinkujících byly výborné. Opět nám zazpívali
Lucie Kissová a Ludvík Molnár a pěvecký sbor.Také
vystoupení mládežnické dechovky pod vedením p. Karla Musila
se nám moc líbilo. Jako zpestření vystoupili Jan Procházka,
Vojta Drahokoupil a Dan Hudeček ve vánočních čepičkách s
písní Rolničky. Už se moc těšíme na výroční koncert.
Děkujeme.
Dáša Procházková, čtenářka TN.

Není rozhodně nic nového, že již v Athénách ve 4. století před
naším letopočtem vládla strana demokratů a strana
aristokratů. Dnes se dělí politické strany na demokratické
a ty nedemokratické, nebo je význam slova Demokracie
účelové měněn.
Významný filozof Sókratés se narodil v Athénách kolem roku
470 př. n. l. Sókratés sám nebyl filozofem píšícím. Jak sám
říkal, psaní odvádí od původní filozofické myšlenky. Velký filozof a učitel pocházel s chudé rodiny a v Athénách provozoval
kamenické řemeslo, které bylo zdrojem obživy, tedy živil sebe
i rodinu finančním příjmem ze své kamenické a sochařské
živnosti. Zdálo by se, že tíhl spíše ke straně demokratů. Byl
však stoupencem aristokratů. Za své názory byl demokraty
obviněn z rouhačství k Bohu, a že svými názory kazí mládež.
Byl demokraty postaven před soud a odsouzen k smrti, Trest
smrti byl také na odsouzeném vykonán. Myšlenky a učení
velkého učitele filozofů Sókráta jsou platné i v dnešní době
sepsali teprve jeho žáci např. Platón.

Střípky z Adventního koncertu v Toužimi, slovem i obrazem.
V sobotu v podvečer třetí neděle Adventní liturgického roku,
kdy na adventním věnci zapálíme třetí svíci, tedy předposlední
před Štědrým dnem. Adventní doba, je také obdobím
očekávání příchodu spasitele Ježíše Krista. V sobotu 14. 12.
2013 se uskutečnil ve Farním kostele Narození Panny Marie v
Toužimi Adventní koncert v podání komorního pěveckého
souboru ROSSA COELI ze Žlutic a za hudebního doprovodu
Svobodného hudebního bratrstva, tedy Společenstva
purpurového Merlotu z Prahy. Adventní koncert organizačně zajistilo Infocentrum Toužim se souhlasem duchovní správy
kostela Narození Panny Marie v Toužimi. Pro milovníky komorní
a renezanční hudby byl koncert skvělým hudebním zážitkem.
Děkujeme!

Několik myšlenek velkého filozofa a učitele, které ani v dnešní
době neztrácejí svojí platnost.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem.
Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to
dá.
Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů,
cizinci budou chtít práva občanů.
A demokracie jim to umožní.
Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce. A demokracie jim
to umožní.
A až zločinci demokracii zcela ovládnou, protože zločinci od
přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než
dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie.

Jaroslav Hráský
Zdobení vánočních stromků na náměstí Jiřího z Poděbrad,
aneb soutěž tříd MŠ a ZŠ o nejlépe ozdobený Vánoční stromek.
V pátek 29. 11. 2013 se uskutečnila soutěž o nejlépe ozdobený vánoční stromek. Tato akce pořádaná Infocentrem
Toužim byla pro mnohé vítanou inspirací a možná i příslibem,
nové tradice u nás v Toužimi. O úspěchu této akce svědčí
rozzářené oči dětí.
Jaroslav Hráský

SÓKRATÉS

PODĚKOVÁNÍ
Jaroslav Hráský

Za celou zarmoucenou rodinu děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit s naším drahým zesnulým panem Josefem Jíšou. Moc
děkujeme za květinové dary a slova útěchy.
Rodina Jíšova
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Aktuálně z činnosti
Klubu českých turistů
TJ SOKOL TOUŽIM
Klub českých turistů TJ Sokol Toužim se v sobotu
23. 11.2013 aktivně zúčastnil Podzimního setkání turistů
Plzeňské oblasti v Horní Bříze. Pořadatelem podzimního
setkání turistů Plzeňské oblasti byla Pionýrská skupina Horní
Bříza ve spolupráci s KČT TJ TATRAN Třemošná v pověření
Oblastního KČT Plzeňského kraje. KČT TJ SOKOL Toužim měl
své zastoupení i v Humpolci na podzimním pochodu
Za posledním puchýřem, konaném ve dnech 15. – 17. 11.
2013, tedy v rámci 6. ročníku celostátní turistické akce IVV.
Toužimští organizovaní turisté se zúčastňují nesčetně dalších
turistických akcí mimo Toužim, mimo jiné i na Sicílii. To je jen
nástin bohaté turistické činnosti Odboru KČT TJ SOKOL
Toužim, který je součástí Oblastního KČT Plzeňského kraje.
A jaké akce jsou naplánovány v roce 2014?
Novoroční výstup na Třebouňský vrch, který bude v pořadí již
33. ročníkem.
Jarní setkání turistů Oblasti KČT Plzeňského kraje na Radyni.
Setkání turistů u pramene řeky Střely v Prachometech, které
bude již oficiálním 2. Ročníkem. Předloni se konal 0. ročník.
35. ročník Toužimského Puchejře.
Fotopříloha: Kulturní program, který se konal v Kulturním domě
v Horní Bříze, tedy po oficiální části Podzimního setkání turistů
Oblasti KČT Plzeňského kraje. Součástí kulturního programu
byla návštěva zámeckého dvora Býkov.
Jaroslav Hráský

Tímto DĚKUJI společnoti A.P.S.A. spol.s r.o.
za sponzorský dar,
který dala pro žáky TJ Sokol Útvina na nákup šustˇákových bund.
Přeji mnoho pracovních úspěchů v Novém roce.
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