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JARNÍ SOUTĚŽ

Příroda se probouzí

Stále probíhá fotosoutěž pro děi jakéhokoliv věku
Příroda se probouzí. 
Vyražte ven do přírody, nafoťte jarní momentky 
a pošlete nám je do redakce Infolistů na email:  
infotouzim@seznam.cz. 
Nejhezčí fotky budou odměněny a vystaveny.   
Koukejte venku kolem sebe, určitě najdete rozkvétající
kvěiny, keře, stromy, zvířata i s mláďaty nebo cokoliv
co ukazuje probouzející se přírodu. 
Termín ukončení 1.6.2021. 
Přejeme krásné chvíle na vzduchu a slunci a těšíme se
na fotky!
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DEN PRO NÁŠ REGION

Po celý měsíc duben probíhá akce MAS
Kraj živých vod, které se můžete také
zúčastnit!
Pytle na odpad a rukavice je možné 
si vyzvednout po telefonické domluvě 
v infocentru!



Jak jsme se v roce 2020 podíleli na
ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Toužim může v roce 2020
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosi 20,24 t. Na každého obyvatele tak
připadá 5,52 kg vysloužilých spotřebičů. Byla ím uspořena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově
omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených
výsledků vystavil kolekivní systém pro sběr a recyklaci vys-
loužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře
produkce CO2 o 241,54 tun. Víte kolik smrků pohlí stejné
množství CO2? 93 ks
Nebylo nutné vytěžit 11 866,02 litrů ropy.  Představte si, že z to-
hoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např.
na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 444 krát.
Došlo také k úspoře 122 151,15 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spusili cyklus myčky nádobí 122152
krát.
Podařilo se recyklovat 11 642,29 kg železa. Toto množství re-
cyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 478 ks
nových praček, bez nutnosi těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 410,93 kg
mědi, což by postačilo pro ražbu 73054 1€ mincí, nebo 507,63
kg hliníku, který by stačil na výrobu 33842 plechovek o objemu
0,33 l.

MĚSTO TOUŽIM

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Knižní novinky na duben 

Pro ženy
Brown Sandra Střemhlavý pád
Epstein Jennifer  Cody Říše divů
Harman Patricia Porodní bábou navždy
Harrod-Eagles Cynthia Cesta bez konce
Marin Charles Když zpívají cvrčci
Meacham Leila Vážka
Schlink Bernard Olga
Soukupová Petra Věci, na které nastal čas
Steel Danielle Čas předminulý
Quinn Julia Falešná manželka

Pro muže
Cimický Jan Paralelní svět
Coates Darcy Kořist
De la Mote Anders Jarní oběť
De la Mote Anders Zimní oheň
Deaver Jeffery Komunita truchlících
Flint Sarah Lháři, lháři
May Peter Nezvratné alibi
Minier Bernard Údolí
Slaughter Karin Poslední vdova
Tudor J. C. Ti druzí

Pro děi a mládež
Gleitzman Morris Brzy
Kinney Jeff Deník malého poseroutky 

15. Samá voda

Historické romány
Niedl Franišek Cesty ryířů
Vondruška Vlaimil Manželské zrcadlo

Životopisy, zajímavosi, cestopisy, válečné, …
Bohdalová Jiřina Můj život mezi slzami 

a smíchem
David Petr Šumava známá i neznámá
Eben Marek Myšlenky za volantem
Havel David Vrásky z indické lásky
Učňová Michaela Co naše babičky uměly 

a na co my jsme zapomněly 2
Holub Jiří Prostě na mě zapomněli
Zywulska Krystyna Přežila jsem Osvěim
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Z jednání Rady města Toužim

Rada schválila dne 1. 3. 2021

poskytnuí dotací z rozpočtu města Toužim na činnost
sportovních oddílů, zájmových sdružení a na činnost v oblasi 
sociálních služeb v roce 2021 včetně uzavření veřejnoprávních
smluv na poskytnuí dotací takto:

• SK Toužim – oddíl stolního tenisu – posílení pozice oddílu 
v práci s mládeží na úrovni kraje a republiky, materiální 
vybavenost, doprava a ubytování na turnajích a honoráře
trenérům – 45.000,- Kč
• TJ Sokol Toužim – oddíl basketbalu, florbalu – zabezpečení 
financování sportovní a tréninkové činnosi všech oddílů TJ Sokol
Toužim – náklady na dopravné, honoráře rozhodčích, náklady 
na nákup tréninkového a sportovního materiálu a na náklady
spojené s organizací turisických akcí – 40.000,- Kč
• Jezdecký klub Toužim – činnost jezdeckého klubu – náklady 
na dopravu, startovné a poplatky jezdecké federaci – 20.000-, Kč
• Tenis Club Toužim – zvýšení herní úrovně začínající tenisové
mládeže – náklady na materiál a vybavení a provozní náklady –
8.000,- Kč
• Svaz posižených civilizačními chorobami, ZO Toužim – činnost
organizace SPCCH – náklady na dopravu, vstupné, náklady 
na ozdravné pobyty, rekondice a rehabilitační služby – 25.000,- Kč
• Hospic svatého Lazara Plzeň, z. s. – zajištění péče o pacienty 
v hospici – náklady na zdravotnický materiál a léky – 20.000,- Kč
• Centrum pro zdravotně posižené Karlovarského kraje, o. p. s.
– zajištění služeb osobní asistence a odborného sociálního 
poradentství – náklady na mzdy, dopravu, pronájmy, kancelářské
potřeby a provozní náklady – 25.000,- Kč
• Pavla Andrejkivová-LADARA, s. r. o., K. Vary – podpora a rozvoj
poskytování paliaivní péče na území města Toužim – mzdové
náklady pro zdravotní sestry – 15.000,- Kč
• CENTRUM HÁJEK, z. ú, Vejprnice – zajištění provozu sociálně –
rehabilitačního komplexu služeb sloužící pro handicapované děi
– náklady na provoz – 10.000,- Kč

- poskytnuí finančního daru ve výši 8.000,- Kč, zapsanému 
ústavu Raná péče Kuk, Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň, 
na úhradu čási nákladů spojených s provozem organizace 
a poskytováním služeb rané péče rodině vychovávající dítě 
s posižením, která žije v Toužimi, na rok 2021

- výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu:
„Rekonstrukce podlahy I. NP pavilonu A v ZŠ Toužim“, kterým
byla vybrána firma STASKO plus, spol. s. r. o., Rolavská 10, K. Vary,
IČ: 1470 7551, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1.451.587,19 Kč
bez DPH

- výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu:
„Dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení – RVO 1, 2“,
kterým byla vybrána firma Werner Hütner, Limnická 1235, 362
22 Nejdek, IČ: 4285 0550, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
4.722.648,- Kč bez DPH

- nákup historické hasičské stříkačky z roku 1881 s nápisem
„Gemeinde Toužim“ (obec Toužim), za částku 180.000,- Kč. 

Za MěÚ Toužim      
Ing. Pavel Charvát, tajemník

MĚSTO TOUŽIM
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Ukončení provozu aplikace V OBRAZE /
Zahájení provozu aplikace Mobilní
Rozhlas

Ke konci května 2021 dojde k ukončení půlročního zkušeb-
ního provozu mobilní aplikace V OBRAZE. Aplikace bude
nahrazena novou aplikací Mobilní Rozhlas. Bližší informace
k nové aplikaci jsou k dispozici na www.touzim.cz (Infor-
mace pro občany / Mobilní rozhlas)
Aplikaci Mobilní Rozhlas bude nutné si stáhnout a k odběru
novinek a informací se pomocí ní zaregistrovat.
Registrace je možná rovněž prostřednictvím písemného
registračního formuláře dostupného v Infolistech, na MěÚ
nebo stránkách města. Při vyplnění formuláře dbejte na
jeho správné a dostatečné vyplnění, zejména označení
skupin informací, které budete chít dostávat. Informace
se nebudou rozesílat plošně všem, ale pouze podle vy-
braných skupin informací případně podle ulic a čásí obce!
Výhledově (podzim 2021) se předpokládá rovněž ukončení
služby rozesílání SMS, kterou taktéž nahradí aplikace Mo-
bilní Rozhlas. Informace k tomu budou dále průběžně
upřesňovány.

Prodej   slepiček
Červený Hrádek  prodává slepičky  typu
Tetra hnědá,  Dominant všechny barvy,

Green Shell-typu Araukana a Dark
Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20

týdnů, cena 185 -229,- Kč/ ks

Prodej: 15.4. 2021
Toužim   -  u vlak. nádraží -   16.15  hod.

Výkup králičích kožek – cena 
dle poptávky.

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

OZNÁMENÍ

INZERCE
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