TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXIII. číslo 11/2014* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
právě končí volební období současného vedení města Toužim
a co nevidět se bude na radnici scházet nová skupina námi zvolených zástupců města. Jak bude vypadat složení zastupitelstva a rady města a kdo bude starostou v příštích čtyřech
letech se zatím můžeme jen dohadovat. Konkrétní obrysy
dostane nová toužimská vláda na ustavujícícm zastupitelstvu,
které se bude konat 6. listopadu od 17.00 hodin v sále
Sokolovny. Na programu bude volba starosty, místostarosty,
dalších radní. Kompletní program jednání zastupitelstva najdete na titulní straně listu. Všichni jste srdečně zváni.
V tomto listopadovém čísle Toužimských novin se také naposledy vrátíme k volbám. Dozvíte se, kolik která strana
a kanditát dostali hlasů a koho ve čtvrtek uvidíte v Sokolovně
jako nového zastupitele města.
Poslední listopadovou nedělí začíná advent, čas vánoční.
A jako každý rok, i letos se můžete těšit na rozsvícení
vánočního stromečku. Navážeme na loňský rok a tak se
v neděli 30. listopadu opět sejdeme na náměstí, kde vás bude
čekat kulturní program, velký vánoční strom a také symbolický
vánoční jarmark.
V prosincovém čísle Toužimských novin se dozvíte, kdy začne
předprodej vstupenek na Reprezentační ples města. Ten se
bude 24. ledna 2015 v toužimské sokolovně konat již po páté.

Den živých vod na Umíři
Jediný slunný den posledního říjnového týdnu vyšel právě na
státní svátek 28. října, kdy se konala pravidelná akce Den
živých vod. Tu již po deváté pořádala Místní akční skupina Náš
region. Tentokrát ve spolupráci s obcemi Krsy a Úněšov
a hlavní část programu se odehrávala v zaniklé osadě Umíř
v okrese Plzeň-sever.
První část celodenního výlet začala v Umíři, v dneska již zaniklé
osadě, jejíž historie sahá do 17. století, kdy zde žilo celkem
osm hospodářů. Oblasti se na konci 30. let bezprostředně
dotkly
dramatické
události
spojené
s budováním obranné linie proti Německu a potom odtržení
částí území Československa. V těsném sousedství intravilánu
obce se dosud nachází pozůstatek pevnostní linie budované v
roce 1937. Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo Umíře
odsunuto a osada se na krátkou dobu stala součástí vojenského prostoru Dlouhá Louka. Domy podlehly postupné zkáze.
Do dnešní doby se dochovalo pouze pět studní, náležející k usedlostem, kaplička a několik sklepů.
Pokračování na str. 7
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ZPRÁVY Z OKOLÍ

28. říjen v Protivci
Tradiční setkání obyvatel a zástupců obcí jihovýchodního
Karlovarska se uskutečnilo v den státního svátku 28. října
u pomníku prvního československého prezidenta T. G.
Masaryka v Protivci na Žluticku. Oslavy státního svátku se zde
zúčastnilo přes šest desítek lidí, program setkání zpestřil
dětský pěvecký sbor Žlutické hlásky. Mezi účastníky byli také
někteří toužimstí občané.

Toužimský rodák Zoph
15. října jsme si připomněli narození jednoho
z významných rodáků Toužimi, Jana Nepomuka Antonína Ferdinanda Zopha, barona,
rakouského
císařsko-královského
podmaršála a generálního inspektora infanterie.
Zoph se narodil v roce 1738 a zemřel v
Kadani 26. května 1812, kde je také
pochován a má zde na hřbitově umělecky
hodnotný náhrobek.

POZVÁNKA

Den veteránů v Radyni
proběhne 11. listopadu
Tradiční vzpomínkové setkání
u válečného pomníku s pietním
aktem za oběti válek se již
tradičně uskuteční v úterý
11.11.
od
16:00
hodin
u pomníku na návsi v Radyni.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Z jednání Zastupitelstva města
Toužim

Z jednání Rady města Toužim
a)
Rada schválila doplnění kontejnerů na sběr separovaného odpadu v těchto částech města:
Políkno
1 ks
na sklo
náves
Branišov
1 ks
na plast
náves
Kosmová
1 ks
na plast
náves
Toužim
1 ks
na plast
ulice Karlovarská

a)
Zastupitelstvo projednalo možnost získání pozemků,
na kterých by byla dle územního plánu možná bytový výstavba.
Město v současné době nemá zájemcům o výstavbu rodinných
či bytových domů co nabídnout. Nový územní plán řeší bytovou
výstavbu
v
lokalitě
za
Mlýnským
rybníkem
na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob. Z pěti
vlastníků dva provozují zemědělskou činnost a vzhledem
k tomu, že ke konci roku končí platnost nájemních smluv
na zemědělské pozemky a od příštího roku budou se zájemci
– zemědělci, uzavírány nové pachtovní smlouvy na další
pětileté období, bude vhodné vyřešit směnu zemědělsky využívaných
pozemků
města
za
zájmové
pozemky
na výstavbu. Zastupitelstvo schválilo projednat směnu
pozemků se zemědělci na zasedání do koce roku 2014.

b)
Rada schválila připojení částí města Branišov, Luhov,
Nežichov a Komárov k Memorandu k vyhlášení Manětínské
oblasti tmavé oblohy. Účastníci, obce Manětín, Nečtiny, Krsy,
Hvozd, Štichovice, Pšov, Štědrá, Bezvěrov a organizace Česká
astronomická společnost a Hvězdárna a planetárium Plzeň, se
dohodli na spolupráci, jejímž cílem je chránit noční prostředí v
regionu před nárůstem světelného znečištění, informovat
laickou i odbornou veřejnost o zachovalém nočním prostředí v
regionu, vzdělávat v této problematice a propagovat ochranu nočního
životního prostředí s důrazem na tmavé nebe, podporovat
šetrné
formy
turistického
ruchu
v
oblasti
a přispívat tak k jeho rozvoji.

b)
Zastupitelstvo schválilo nově zpracovaný Pasport místních komunikací, kde jsou zaevidovány místní komunikace ve
všech katastrech města Toužim, včetně jejich zařazení do tříd
a
popisu
všech
komunikací.
Součástí
pasportu je také plán zimní údržby.

c)
Rada schválila zapojení dětí našeho města
do celorepublikové akce „Vypouštění balónků“. Vypouštění
balónků s přáníčky k Ježíškovi se uskuteční v pátek
12. prosince 2014 v 15.15
hod. Akci organizují pracovnice
knihovny.

d)
Rada projednala informaci, že bylo zahájeno
zjištˇovací
řízení
záměru
zařazeného v kategorii I
„Farma pro chov kuřic Toužim“.
Investor
uvažuje
o likvidaci dvou nevyhovujících
hal a výstavbě nových,
s kapacitou 40 tis. kuřic.

Za MěÚ Toužim Ing. Jan Šimonovský

Od listopadu 2014
otevíráme provozovnu
pro výdej domácí práce
na adrese:
Toužim, Plzeňská 508
(na autobusovém nádraží).

e)
Rada schválila zadat
zakázku
na
zhotovení
přejezdových prahů v Tepelské
ulici
společnosti
Josef
Vojtěchovský
–
Stavební
sdružení Teplá, která podala
nejvýhodnější nabídku.

Jedná se o montáž elektrosvorkovnic.
Bližší informace na místě
nebo na tel.: 734 336 751.
Firma Direct – E.U. s.r.o.
Horní Slavkov
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KULTURA

čt 27.11. 17.00 hod.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
K tanci i poslechu hraje tentokrát Pavel Bízek.

PROGRAM NA LISTOPAD 2014

Sokolovna
pá 28.11. 10.00 hod.
ZDOBENÍ STROMKŮ
Oblékání náměstí do vánočního hávu. Již tradiční zdobení
stromků dětmi z mateřských a základních škol.
Nám. J. z Poděbrad
ne 30.11. 16.00 hod.

VÝSTAVY: MALOVÁNO INDIGEM
Textilní koláže Sylvy Máslové.
ENKAUSTIKA - DOMA
Obrazy Dity Bukvářové.

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU

Infocentrum
st 5.11. 18.00 hod.
ZIMBABWE
Víte co je „Madala“ a „Sadza“, nebo kde jsou a jak zní zvonící
kameny? Že ne? Tak pojd´me společně s Andreou Kauckou
a René Bauerem nakouknout alespoň na chvíli do země
neuvěřitelných jeskynních maleb, kouře, který hřmí, nádherné
krajiny a lidí, kteří se nevzdají... Vstupné 30,- Kč.
Infocentrum
čt 6.11. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Víla Listopadka.
Infocentrum
čt 7.11. 17.00 hod. KINOKAVÁRNA – PUTINOVY HRY
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. Vstup zdarma.
Infocentrum
čt 13.11. 9.00 hod.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Pokračování kurzů "Umění rané renesance v Itálii" a Lidské
zdraví".
Infocentrum
čt 13.11. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Smaltový náhrdelník.
Infocentrum
čt 20.11. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Vonný sáček.
Infocentrum
čt 20.11. 17.00 hod. POVÍDÁNÍ O ERBECH
Víte, kdy a proč se začaly tvořit erby? Proč se poměrně malý
Háj u Duchcova honosí po staletí vznešeným znakem
s červeným kohoutem se zlatou zbrojí. O heraldice se Zbyňkem
Brůžou. Vstup zdarma.
Infocentrum
pá 21.11. 20.00 hod.
DOGA & FATA MORGANA
Support: ETERNAL FIRE. Dnes už legendární rocková formace
a horror metal forever! - Rock Shock. Cena: 200,- Kč
Sokolovna
út 25.11 . 18.00 hod. NEDOTKNUTELNÉ PROSTITUTKY
Krátký film pojednávající o situaci nepálských prostitutek.
Po filmu bude následovat beseda s tvůrkyní. Helena
Humňalová se zabývá rozvojovou pomocí a krom Nepálu
působila též v asijské Kambodži, v africkém Kongu nebo
v západočeské Teplé. Vstup zdarma.
Infocentrum
čt 27.11 . 9.00 hod.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Pokračování kurzů "Umění rané renesance v Itálii" a Lidské
zdraví".
Infocentrum
čt 27.11. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Adventní věnec.
Infocentrum
čt 27.11. 16.30 hod.
DÁMSKÝ KLUB
Rukodělné práce v ženském kruhu. Pleteme prostírání
z pedigu.
Infocentrum

Vánoční trhy, zpívání, ohňostroj, svařák a vše,
co k 1. adventní neděli patří.
Nám. J. z Poděbrad

DOŠLO DO REDAKCE

Výlet za humna

Umíř - Číhaná.

Dne 28.10. 2014 jsme opět vyjeli na výlet za humna. Tentokrát v rámci Dne živých vod jsme navštívili zaniklou obec
Umíř, kde jsme si prohlédli starobylé studny, vojenský bunkr
- řopík atd. Bylo zde i výborné občerstvení - opekli jsme si
buřtíky a dostali dobrý čaj. Zahrálo nám lovecké trubačské
trio. Poté jsme se pěšky přesunuli do Melchiorovy Huti
a odtud do Číhané. Zde jsme si prohlédli kostel sv. Václava,
pomazlili se s kočkami a psem a poté se odebrali do kulturního domu, kde bylo vyhodnocení vědomostního kvízu
a další skvělé občerstvení.
Celý den se vydařil i počasí nám přálo a těšíme se na další
výlety. Děkujeme panu Prchalovi, paní Kamile Prchalové
a Kateřině Kolářové za organizaci celé akce.
Zapsala čtenářka TN Dagmar Procházková.
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KALENDÁR

19. listopadu slaví svátek Alžběta, která znamená Bohu
zasvěcená a je to jméno původem hebrejské. Alžběta
je ženské křestní jméno s hebrejským původem. Je českou
podobou hebrejského jména Elíšéwah (Eliševa), které
se významově překládá jako „Bůh je má přísaha“, „přísahám
na svého boha“, potažmo tedy jako „Bohu zaslíbená“,
„v Boha věřící“.

Původ jmen

l i s t o p a d
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st

čt

3

4

5

6

Hubert

Karel

Miriam

Liběna

pá

7

so

ne

1

2

Felix

Památka
zesnulých

8

9

Saskie Bohumír Bohdan

10

11

12

13

14

15

16

Evžen

Martin

Benedikt

Tibor

Sáva

Leopold

Otmar

18

19

22

23

17
Mahu-

Romana Alžběta

20. 11. najdeme jméno Nikola znamená vítěz nad lidem.
Křestní jméno Nikola má jednu zvláštnost − jeho nositelem
může být muž i žena. Původ jména přitom souvisí s řeckým
jménem Nikóláos. Z řečtiny se pak překládá jako „vítězný lid”,
„vítězství lidu”, „vítěz/ka nad lidem”, „vítěz/ka mezi lidmi”
apod. (řecky „niké” znamená „vítězství” a „láós” − „lid”).
Jméno Nikola čeština převzala z francouzštiny.

20

21

Nikola

Albert

Cecílie Klement

24

25

26

27

28

29

30

Emílie

Kateřina

Artur

Xenie

René

Zina

Ondřej

25. listopad patří Kateřinám, jejichž jméno znamená čistá,
cudná, mravná a je to jméno původem řecké. Nosí jej celkem
107 560 obyvatel naší republiky.
Poslední den v listopadu – 30. 11. Najdeme v kalendáři jméno
Ondřej a znamená mužný, statný, odvážný (z řec. Andreas) a
je to jméno původem řecké.
Přeji všem čtenářům TN klidné listopadové dny
Lenka Hudečková

Původ a význam jmen
1. listopadu svátek slaví Felix, jehož jméno znamená štěstí;
štˇastný a je to jméno původem latinské.

PRODEJNA
NÁBYTEK – ODĚVY

4. 11. najdeme v kalendáři jméno Karel, což znamená král;
(svobodný) muž, chlap (z něm. Karl) a je to jméno původem
staroněmecké. Nosí jej skoro 123 tisíc mužů ČR.

NABÍZÍ VŠEM ZÁKAZNÍKŮM ŠIROKÝ
VÝBĚR VÁNOČNÍCH DÁRKŮ
I DÁREČKŮ + VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ
POUKÁZKY V HODNOTĚ

9. 11. uvidíme jméno Bohdan, které znamená dar Boží, daný
Bohem.
Opravdu krásné datum na své jmeniny - 11. 11. má Martin,
jehož jméno znamená bojovný, zasvěcený bohu Martovi a je to
jméno původem latinské. Martin je velmi oblíbené jméno
a nosí jej asi 180 000 obyvatel České republiky.
K 11. listopadu se váže pranostika o tom, že Martin přijíždí
na bílém koni, to znamená, že by měl napadnout sníh.

200Kč, 300Kč, 500Kč.
PODZIMNÍ SLEVY 20-40%
NA JEANSOVOU DÁMSKOU
I PÁNSKOU KOLEKCI
+ MIKINY + TRIČKA
PO – PÁ 9.00 – 17.00h
SO 9.00 – 12.00h

17. 11. slaví Mahulena – toto ženské křestní jméno je
novodobým jménem, u kterého není znám jeho původ. Údajně
vzniklo uměle (básnicky). Může se jednat také o variaci jména
Magdaléna, význam jména by pak byl „pocházející z Magdaly“.
Asi nejznámější Mahulenou je fiktivní postava dramatu Radúz
a Mahulena, jehož autorem je Julius Zeyer.

NOVÁ ADRESA PRODEJNY PLZEŇSKÁ 405
NAPROTI POLICII
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Z OKOLÍ

KNIHOVNA

Bečovská botanická zahrada
je unikát. Přesto bojuje o přežití

Knižní novinky na listopad 2014
Na předvánoční měsíc Městská knihovna v Toužimi nabízí
četbu hlavně pro ženy, aby nezapomínaly na potřebný
odpočinek.

Už téměř deset let zachraňují ochránci přírody v Bečově nad
Teplou na Karlovarsku místní botanickou zahradu. Letos se za
svoji práci dočkali opakovaně veřejného uznání, dlouhodobě
se však potýkají s nedostatkem financí na zajištění
nejnutnějšího provozu. Podle koordinátora obnovy Jiřího
Šindeláře je proto budoucnost zahrady značně nejistá.
Tolik pozornosti jako letos se ještě nikdy Bečovské botanické
zahradě nedostalo. Nejvýznamnější byl podle Jiřího Šindeláře
vstup do Unie botanických zahrad ČR, která bečovskou
zahradu v únoru přijala za svého řádného člena. Následně
v soutěži Má vlast získala ocenění Nejkrásnější proměna roku
2013 a před nedávnem dostali zachránci od Památkové komory ČR diplom za péči o bečovskou zahradu s ohledem
na historické artefakty.
Osobního ocenění se dočkal i samotný Jiří Šindelář, který koncem června v pražském Národním divadle převzal hlavní cenu
Ď - dík mecenášům a dobrodincům - která je považována za
jakousi Nobelovu cenu pro aktivisty. Porota přitom vybírala z
více
než
tří
stovek
mecenášů,
dobrovolníků
či pořadatelů kulturních a charitativních akcí.

Pro ženy
Ahrnstedt Simona
Ashworth Adele
Cornwell Bernard
Enoch Suzanne
Foley Gaelen
Garwood Julie
Howell Hannah
Hunter Jillian
Hunter Jillian
Jeffries Sabrina
Jeffries Sabrina
Medeiros Teresa
Robers Nora
Roberts Nora
Scott Amanda
Stainforth Alexander
Sutcliffe Katherine

Na vavřínech však jistě neusínáte...
To rozhodně ne. Letošní rok pro nás sice byl skutečně
mimořádně úspěšný a motivuje nás to k další práci, když se
ovšem podíváte na náklady související s provozem zahrady,
kolik měsíčně musíme získat, tak je jasně vidět, že zahrada to
bude mít hodně těžké. Jsme vlastně jediná zahrada v unii
botanických zahrad, která není dotovaná atˇ už krajem,
městem, státem, univerzitou nebo výzkumným ústavem.
Musíme si tedy kompletně vydělat sami na sebe. Na základní
provoz bez mzdových nákladů přitom potřebujeme bezmála
800 tisíc korun ročně.
Provoz zahrady je celoroční?
Ano, dokonce si zakládáme na tom, že jsme jedinou zahradou
v celé republice, která je otevřena 24 hodin denně a 365 dní
v roce. Doslova. Máme tu možnost díky tomu, že prodej vstupenek nám zajištˇuje ostraha přilehlého výrobního družstva
Elektro, která je tam nonstop, takže prakticky sem opravdu
může kdokoliv přijít kdykoliv. Pokud se s nadsázkou někdo
probudí uprostřed noci a zatouží posedět mezi stromy v naší
zahradě, nic mu nebrání.
Existuje v republice nějaká další zahrada podobná té vaší?
Žádná podobná u nás není. My jsme unikátní v tom, že máme
kolekci rostlin, které byly poprvé v Evropě vysazeny právě tady
v bečovské zahradě. Zároveň se hodně orientujeme na výuku,
programy pro děti a obecně kulturní akce, což není zase tak
běžné, protože jinde se zřejmě více obávají poničení fondu, my
naopak říkáme - pojd´te k nám, vyzkoušejte to, vždytˇ na
trávníku se má ležet...
Zdroj: http://vary.idnes.cz/

Z donucení
Svůdný vévoda
Kacířka
Pravidla důvěrných vztahů
Můj nebezpečný vévoda
Hudba meče
Slib z Vysočiny
Ostrov Abandon
Prohřešek
Nevyzpytatelný vévoda
Výteční v jejím loži
Nespoutané myšlenky
Na růžích ustláno
Zákon přitažlivosti
Šlechtična z pomezí
Ďáblova nevěsta
Muž mých snů

Pracovnice Městské knihovny se na Vás budou těšit
i v předvánočním shonu.
Za spolupráci děkuje Lenka Hudečková
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TURISTIKA

s obory, které jednotlivé školy nabízejí budoucím studentům.
Na výstavě byli přítomni i studenti škol, kteří žákům zodpovídali
jejich případné dotazy. V prostorách školy se představilo
celkem
21
škol
a
několik
zaměstnavatelů
z regionu. Akce se těší velkému zájmu žáků, učitelů i široké
veřejnosti. Karlovarský kraj svážel žáky z širokého okolí
a dopravné bylo placeno z prostředků Karlovarského kraje.
Následující den se žáci opět vydali sbírat informace k profesní
přípravě a jejich kroky směřovaly na ÚP - IPS Karlovy Vary.

Den živých vod na Umíři
Pokračování ze strany 1
V loňském roce zde ve spolupráci ochránců přírody, Lesů ČR,
společnosti NET4GAS a obce Krsy vznikla naučná stezka,
u jedné ze studen byl nainstalován rumpál, postavilo se zde
bivakovací místo a několik informačních tabulí, které
návštěvníky seznamují s historií i současností tohoto místa.
Celým prostorem zaniklé obce při akci Den živých vod provázel
Jiří Kapr z Nečtin, který se již po několik let důkladně zabývá
zkoumáním historie převážně Nečtinska, ale i blízkého okolí.
Program kromě trubačského tria obohatili také zástupci
Hvězdárny a planetária Plzeň, kteří zde prezentovali projekt
Manětínská oblast tmavé oblohy.
Po zhruba dvouhodinovém pobytu na čerstvém vzuchu
v krásné podzimní přírodě se celá asi dvouset členná skupina
přesunula do kulturního sálu v Číhané u Úněšova. Ještě před
tím se však turisté zastavili u nedaleké Melchiorovy Huti.
V Číhané program pokračoval prohlídkou kostela a kaple
a také nezbytným občerstvením. Závěr dne patřil prezentaci
aktivit Kraj živých vod a projektu Manětínská oblast tmavé
oblohy, několik účastníků si odneslo také zajímavé ceny
po slosování soutěžních kvízů.
Velký dík patří starostovi obce Krsy Janu Oroszovi a starostce
Úněšova Marii Nechutné, krským hasičům, zástupcům
Hvězdárny a planetária Plzeň a bezpočtu dalších dobrovolníků,
kteří
nezištně
pomáhali
se
zajištěním
akce.
A není možné zapomenout ani na všechny účastníky, bez nichž
by tradiční akce neměla tak přátelskou atmosféru.

Mgr.
M.
N e č a s o v á
seznámila žáky
se situací na pracovním trhu, jaká
je současná poptávka a nabídka
pracovních míst v
našem regionu.
Současnou situací moc žáky
nepotěšila, ale
rozhodně
je
utvrdila v přesvědčení, jak důležité je učit se cizí jazyk /
německý a ruský jazyk /, hlavně v našem regionu. Na náš pracovní trh se prosazují německé firmy, které vyžadují jazykovou
vybavenost budoucích zaměstnanců. Zástupkyně firmy WITTE
Nejdek představila žákům největší zaměstnávající firmu regionu a seznámila je i s možností uplatnění technických oborů
v jejich závodě.
Poslední akcí, kterou žáci navštívili společně s vyučujícími, je
prezentace škol v LD Thermal K. Vary – Škola 2015. Zde vystavují školy v rámci celé ČR, ale představují se zde i vysoké
školy s jednotlivými studijními obory technického směru.
K profesní přípravě využívají žáci hodně Dnů otevřených dveří,
kde se školy prezentují pro
budoucí studenty praktickými
ukázkami ze života školy, ale
např. žáci mají možnost
prohlídky internátů a technického zázemí škol.
Možností, jakou školu či
učební obor si zvolit, je
mnoho, ale vše záleží na studentech, na jejich prospěchu,
předpokladech, manuálních zručnostech,
ale i na finančních možno-stech rodičů.
Přejeme všem žákům štˇastnou ruku při jejich výběru a mnoho studijních úspěchů v
letošním školním roce, který je pro ně tím
rozhodujícím.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Žáci devátých ročníků
se opět rozhodují…..
Třicet tři žáků devátých ročníků ZŠ Toužim stojí před důležitým
rozhodnutím v jejich dalším životě - co
budu studovat, čím se vyučím, co budu
dělat, až se vyučím, budu mít práci
atd….
Na tyto otázky jim pomáhá najít
odpovědˇ projekt Volba povolání, který
běží na škole již řadu let.
9. října navštívili žáci v rámci projektu
SPŠ Ostrov, kde se prezentovaly
střední školy a odborná učiliště
z našeho regionu. Žáci si zde prohlédli
vystavující školy a seznámili se

ZŠ Toužim – J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

7

Hodina TV trochu jinak
– létání s draky.
Je tady podzim a s ním spojené radovánky, které patří
k podzimu. Žáci 4.A spolu s vyučující TV se rozhodli,
že společnou hodinu tělesné výchovy využijí k pouštění draků
na místním fotbalovém hřišti v Toužimi.
Jediné, co jsme si všichni přáli, aby nám vyšlo počasí a děti si
přinesly v daný den draky všech možných tvarů a podob.
Skutečně tomu tak bylo, vyšlo nám suprové počasí a bylo
teplo, dětem se podařilo dostat draky do patřičných výšek, kde
si s nimi pohrával mírný větřík.
Hodina utekla jako voda, děti se krásně proběhly se svými
dráčky, mezi sebou se vzájemně hecovaly, komu vzlétl drak
výše a někteří z nich už se těší na společné pouštění draků se
svými rodiči o víkendu a nebo v době podzimních prázdnin.
ZŠ Toužim – žáci 4. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Bezpečně nejen do školy…..
V rámci primární prevence bezpečného chování v silničním
provozu k nám do školy zavítal v závěru měsíce října
tohoto roku městský strážník Karel Hermann.

Karel Hermann uspořádal několik besed mezi žáky 1., 4., 5.
a 6. ročníků. Kromě toho , že s malými žáky besedoval o tom,
jak se správně chovat v silničním provozu, jak být viděn
v podzimním mlhavém počasí, jak mám správně přecházet, po
jaké straně mám správně chodit, tak u starších žáků zaměřil
besedu na využívání sociálních sítí.
Upozornil děti na skrytá nebezpečí internetu, používání faceboku, jejich snadnou zneužitelnost a zranitelnost, kterou
si mnohdy ani sami nepřipouští. Všem žákům doporučoval, aby
jejich přátele na síti kontrolovali rodiče, aby měli přehled o
tom, s kým si jejich dítě píše, posílá fotografie, popř. sjednává
nějakou schůzku.
Na závěr svých besed se setkal i se žáky 9. ročníků, které
seznámil s prací městských strážníků, za jakých podmínek se
k nim dostat, jaké jsou přijímací řízení, fyzické
a psychologické testy.
V závěru besedy pochválil pan Hermann toužimské děti
za vcelku dobré mimoškolní chování, uvedl i skutečnost, že
se zlepšila otázka vandalismu, lepší chování na autobusovém
nádraží, dodržování větší čistoty v okolí autobusových zastávek, omezení kuřáků v areálu nádraží. Jako největší úspěch
v oblasti bezpečnosti chodců a školních dětí považuje zrušení
autobusové zastávky u školy, která byla velice nebezpečná z
pohledu řidiče, ale i strážníků.
Děkujeme panu Hermannovi za jeho vstřícnost a ochotu přijít
mezi nás a věříme, že naše spolupráce se strážníky bude
nadále pokračovat.
ZŠ Toužim J. Váňová – metodik prevence
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

koleček či pět křížků do jedné řady dřív, než se to podaří
soupeři! Na každém turnaji v celé České republice čekají
na vítězné týmy dárky a zajímavé ceny.

Machři roku

O nejlepší pIšQworkáře v SOU Toužim se utkalo
8 pětičlenných týmů. A jak celé soutěžní klání probíhalo?
Všech 8 týmů se sešlo v jedné učebně a usedalo přesně podle
harmonogramu proti svým soupeřům tak, aby se každé
mužstvo utkalo s každým. Křížkovalo se a kolečkovalo se.
Nadšení, jásání a radost z výher střídalo zklamání poražených.
Motivací byl nejen nádherný pocit z absolutního vítězství, ale i
postup do oblastního kola, které se uskuteční v listopadu v
Karlových Varech.

SOU Toužim se v září zúčastnilo celostátního projektu Machři
roku, který je zaměřen na popularizaci a obnovu prestiže
učňovského školství. Setkání učňovské mládeže se letos
konalo v Karlovarském kraji v Sokolově.
Mezi 31 vystavovateli SOŠ a SOU z celé republiky byl naprosto
nepřehlédnutelný stánek našeho učiliště. Nádherná květinová
dekorace
zdobila
pravou
část
stánku,
zatímco
po levé straně lákala ke vstupu figurína v kuchařském
rondonu. Ostatní obory naší školy byly prezentovány
na informační tabuli a letáčcích.

Ti nejlepší ze školního kola, mohou naši školu reprezentovat v
oblastním kole a v případě úspěchu i v krajském
a finálovém kole. To se uskuteční na konci listopadu
v Brně. Hlavní cenou je adrenalinové odpoledne
dle vlastního výběru (terénní koloběžka, obří
houpačka, bungee trampolína a mnohem víc).
Bližší informace o celé soutěži najdete na
http://www.pisqworky.cz
Soutěž pIšQworky pořádá občanské sdružení Student
Cyber Games (http://www.scg.cz).

Zájemci o studium oborů zahradník a květinář-aranžér si mohli
prohlédnout tvorbu našich šikovných učnic Gábiny a Anety
z 3. ročníku pod dohledem paní mistrové Kamily Šindelářové
nebo si za jejich odborné asistence vlastnoručně květinový
šperk vyrobit a odnést si ho na památku. Téměř nepřetržitě
byla děvčata v obležení. Stříhaly se květiny, aranžovalo se
a zdobilo, lepilo a tvořilo. V závěru každého snažení se objevil
květinový šperk a spokojený úsměv ve tváři všech
zúčastněných.
Smyslem celé akce bylo seznámit širokou veřejnost a hlavně
žáky 8. a 9. ročníků základních škol s širokou nabídkou
učebních oborů, představit je a dát každému možnost vyzkoušet si dané řemeslo.

Objevili svou lásku. XO si zamilovali!
Dne 14. října 2014 ve 14.30 hod se v naší škole SOU Toužim
uskutečnilo školní kolo 7. ročníku mistrovství škol
v piškvorkách – pIšQworky
2014. Historicky největší
studentské soutěže v ČR
této taktické hry se v
loňském roce zúčastnilo
30 000 studentů.
Pravidla jsou jednoduchá: Vyhrát může
každý, kdo poskládá pět
9
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Manětínská oblast tmavé oblohy

– Ne. Občanům ani podnikům nikdo nic nařizovat nebude. Bylo
by však skvělé, kdybyste se k Manětínské oblasti tmavé oblohy
připojili i vy – třeba tak, že nebudete zbytečně svítit
do nebe nebo do oken sousedům. Pokud vás zajímá jak na
to,
můžete
navštívit
internetové
stránky
www.manetinskatma.cz, vzít si na obecním úřadě letáček,
nebo nám napsat. Rádi vám poradíme.
Co nám Manětínská oblast tmavé oblohy přinese?
– Vyhlášení oblasti tmavé oblohy je především oceněním
přírodního bohatství tohoto kraje. Pro občany připravujeme
možnost pozorování vesmíru hvězdářskými dalekohledy, již 2x
se zde konal Astronomický den se zajímavými přednáškami
a fyzikálními pokusy. Doufáme, že titul oblasti tmavé oblohy
pomůže do regionu přilákat více slušných turistů a že se
o zdejším trochu pozapomenutém kraji bude více mluvit.
Chtěl bych více informací, zajímá mě co se děje na obloze,
co zajímavého mohu vidět...
– Jsme rádi za váš zájem. Pro více informací o Manětínské
oblasti a dění na obloze můžete navštívit internetové stránky
www.manetinskatma.cz,
napsat
nám
e-mail:
info@manetinskatma.cz nebo navštívit některou z akcí, které
budeme v oblasti pořádat.

15. září 2014 podepsali v Manětíně zástupci patnácti obcí
a organizací memorandum o založení Manětínské oblasti
tmavé oblohy. Kosmickým perem, které používal v raketoplánu
Atlantis americký astronaut Andrew Feustel, se pod dokument
před fotoaparáty mnoha novinářů podepsal čestný předseda
České astronomické společnosti Dr. Jiří Grygar. Manětínská
oblast se stala třetí oblastí temného nebe v ČR, poprvé se
ovšem jedná o oblast ve vnitrozemí, má ze všech největší rozlohu a také nejvíce zakladatelů. Je teprve devátá v Evropě a
čtyřicátá šestá na světě.
Co je to oblast tmavé oblohy?
Oblast tmavé oblohy je území, kde je nízké světelné znečištění
(neboli „světelný smog“). Noční nebe zde není přesvícené
umělým osvětlením a vyznačuje se velmi dobrou viditelností
hvězd a různých nebeských jevů. Také je zde zachovalá noční
příroda – v oblasti tmavé oblohy je zkrátka
v noci opravdová tma.
Co je to světelné znečištění?
Jako světelné znečištění označujeme všechny nežádoucí
dopady umělého osvětlení. Když nás při jízdě autem oslní
špatně nasměrovaný světlomet, když se nám špatně spí, protože do oken svítí lampa před domem, když nejsou vidět
hvězdy, protože je obloha přesvícená okolním osvětlením.
To všechno je světelné znečištění. Nevhodné osvětlení škodí
mnoha nočním živočichům a existuje vážné podezření, že nedostatek tmy v noci zvyšuje riziko rakoviny, cukrovky
a přispívá k obezitě.
Proč vznikla oblast tmavé oblohy právě na Manětínsku?
Oblast na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje je řídce
osídlená, nejsou tu žádná větší města, dálnice, těžký průmysl
ani velká obchodní a zábavní centra. Proto tu v noci není příliš
mnoho umělého světla a zachovalo se zde přirozeně
tmavé noční prostředí a nádherná hvězdná obloha,
kterou již lidé ve městech neznají. Měření prováděná astronomy ukázala, že je zde noční obloha podobně tmavá
jako třeba v národním parku na Šumavě. Zatímco např.
v Plzni je vidět sotva několik stovek hvězd, na
Manětínsku jich spaříme víc než dva tisíce.

Základní údaje o Manětínské oblasti tmavé oblohy
Rozloha: 346 km2 (0,4 % rozlohy ČR)
Počet obyvatel: 4500
Hustota zalidnění:
13 obyvatel/km2 (průměr ČR 133 obyvatel/km2)
Oblast zahrnuje obce Manětín, Nečtiny, Štichovice, Hvozd,
Štědrá, Pšov, Bezvěrov, Krsy, Dražeň a Toužim (pouze část
katastru). Partnery jsou Česká astronomická společnost,
Hvězdárna a planetárium Plzeň, Český svaz ochránců přírody
a občanská sdružení Pod střechou a Cesta z města.

Mohlo by vás zajímat
Bude se kvůli tmavé obloze vypínat veřejné osvětlení?
– Rozhodně ne. Není potřeba vypínat veřejné osvětlení,
naopak, chceme aby každá obec měla kvalitní a šetrné
osvětlení, které bude dobře sloužit lidem, ale nebude
škodit okolní přírodě ani hvězdné obloze.
Bude tedy naše obec muset utrácet za nové osvětlení?
– Ne. Není nutné začít hned utrácet za nové osvětlení.
Osvětlení, stejně jako každá věc, však jednou doslouží
a bude ho potřeba tak jako tak opravit nebo vyměnit.
Teprve až k této výměně dojde, použijí se svítidla šetrná
k noční přírodě.
Bude mi někdo nařizovat jestli mohu doma / v práci
svítit?
11
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Čeština veselá, záhadná ...i zrádná /?/
/J.Štolfa/
Cyklus dvanácti zastavení nad tím, jak mluvíme.

Chutˇovka listopadová:
O řeči mezi ženou a mužem
Jedno rčení – trochu nelichotivé vůči ženám – říká, že „slovo dělá muže, mnoho slov pak ženu“.
Zavání to na první pohled až dost tzv. „machismem – mačo “ /= nadměrným zdůrazňováním mužského elementu/,
a proto, s vaším dovolením, zabrousím trochu do statistických a sociologických výzkumů.
Jak je to tedy s ženským a mužským využíváním jazykových prostředků?
Výzkumy říkají, že obě pohlaví mají stejnou schopnost vládnout jazykem. Rozdíly však jsou v tom, co si z nekonečných
možností jazyka vybírají a jak vybrané komunikační prostředky využívají – tady je několik zjištění:
•
ženám spolupracují obě mozkové hemisféry lépe než mužům
•
ženy snadněji kombinují různorodé informace, které přijímají svými smysly
•
ženy na rozdíl od mužů jsou schopné rozdělit svou pozornost i činnost na daleko víc aspektů současně
/plete – luští – vaří – sleduje televizi – a ještě přitom konverzuje a pere/
•
ženy dobře dekódují / rozluští / neverbální – mimoslovné signály
•
ženy lépe rozlišují vysoké tóny, dovedou lépe najít a vysledovat v hovoru detaily
•
ženy mají melodičtější hlas než muži
•
ženy mají široké periferní vidění, rozeznají širší berevné spektrum
•
ženský hlasový projev je tvořen složitějším spektrem zvukových frekvencí než mužský
•
muži dekódují hlasy žen stejnou částí mozku, kterou „zpracovávají“ hudbu
•
muži analyzují zvukové projevy jiných mužů jinou částí šedé mozkové kůry než hlasy žen
•
muži zaměřují svou pozornost na jednu aktivitu, řeší ji tzv. „do hloubky“
•
muži lépe než ženy vidí celky
•
muži jsou schopni dokonale zaměřit, odkud vychází zvuk, a dokážou ho obvykle lépe napodobit
/což je důležité při konverzaci v cizím jazyce/
A co výzkumy říkají o rčení zmíněném v úvodu?
Množství vyřčených slov
Nejazykové zvuky /výkřiky, smích, pláč
Signály řeči těla /gesta, mimika, postoj
Souhrn

Žena
6 000 až 8 000 za den
2 000 za den
8 000 až 10 000 za den
Až 20 000 za den

Muž
2 000 – 4 000 za den
1 000 – 2 000 za den
2 000 - 3 000 za den
Až 9 000 za den

Z dlouholetých výzkumů také vyplývá, že muži přerušují komunikaci ženám / skáčou do řeči/ dvakrát častěji – tady je vidět
onen zmíněný mačo, čili snaha o dominanci.
Velmi zajímavý rozdíl mezi ženskou a mužskou komunikací je v tom, že ženy při komunikaci „pracují“ usilovněji než muži
– častěji vnášejí do diskuse nové náměty, iniciativu, jsou obratnější. /že by námět pro politiky...?/
Vidíme to, co dlouho víme či tušíme: je to u každého pohlaví jinak, ale známe přeci starou pravdu o tom, že protiklady se
přitahují...
Vezměme tedy výzkumy na vědomí a nechme se přitahovat.
Přeji krásný a pokojný Advent.

J. Štolfa
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