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ÚVODNÍK

LETNÍ FOTOGALERIE

Vážení čtenáři, 
skončila turisická sezóna a s ní i léto. To bylo letos i u nás 
v Toužimi a okolí plné různorodých a úspěšných akcí. Po dlouhé
době se v září uskutečnilo i Setkání seniorů v Sokolovně. Sešlo
se jich nakonec přes 70 a měli velkou radost, že se setkání
uskutečnilo. I náš zámek stále více ožívá, což je potěšující 
a nadějeplné. 
S podzimem přichází zpomalení, příprava na zimu. V říjnu 
si připomeneme přednáškou 900 let založení Řádu premonstrátů
a též zahájíme zimní semestr Univerzity třeího věku. 
Pro připomínku, že jaro zase přijde, vás zveme na soutěžní 
výstavu fotografií Jarní kouzla v našem Infocentru. Přijďte se
osvěžit vzpomínkou na jarní vlání a dát hlas nejlepším fotografiím
žáků a jejich učitelek!
Těšíme se na viděnou při našich akcích a přejeme vám zdraví,
podzimní pohodu a klid. Redakce 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Po mnoha měsících měli naši senioři možnost se opět setkat 
v sokolovně. Sešlo se jich téměř osmdesát a byli velmi spokojení,
že si mohou popovídat a setkat se s přáteli.

Infocentrum organizovalo společně s TJ Sokol a Základní
uměleckou školou dva letní příměstské tábory pro místní děi.

Toužimší turisté opět pozvali své příznivce první zařijovou sobotu
na tradiční Toužimskej puchejř...
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Během léta jsme několikrát vyzkoušeli spolupráci Infocentra a
spolku Živý zámek. Povedlo se několik hudebních vystoupení
i divadlo pro děi. Poslední akcí byl podzimní koncert kapel Karel
Kryl rock a Kalandr a Revival Band. Věříme, že příší rok si na
zámecké nádvoří najde cestu víc návštěvníků...



čt 7.10. ZaHáJENÍ výstavy JaRNÍ KOUZLa
Fotografie školáků a jejich učitelek z Toužimi a okolí.

15.00 tvOŘENÍčKO 
muchomůrka - betonový zápich

Pá 8.10. viRtUáLNÍ UNivERZita tŘEtÍHO věKU 1.
9.00  architeki italského baroka - 

Carlo Maderno (1556-1629)
10.30 Kouzelná geometrie -  

Několik pohledů na kružnici a kouli

sO 9.10. 8.00 výLEt Za HUmNa
Centrum Caolinum Nevřeň, kaolínový důl, Muzeum elek-
trotechniky Tainá, zámek Luhov. Odjezd z Nám. J. z Poděbrad.
Nutno se přihlásit předem v infocentru.

st 13.10. 15.30 ZDRavOtNÍ sEmiNáŘ PRO sENiORy
Prevence, zdravé stravování a životní styl

čt 14.10. 15.00 tvOŘENÍčKO 
dýně kam se podíváš

st 20.10. 16.00 PREmONstRáti Na tOUžimsKU
900 let od založení řádu Premonstrátů. Přednáší J. Schierl.

čt 21.10. 15.00 tvOŘENÍčKO 
podzimní strašidlo na Halloween

Pá 22.10. viRtUáLNÍ UNivERZita tŘEtÍHO věKU 2. 
9.00 architeki italského baroka -  

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)
10.30 Kouzelná geometrie - 

Mnohoúhelníky a mnohostěny  

čt 28.10. 9.20 DEN živýcH vOD
Minerální prameny Tepelska. Odjezd z Nám. J. z Poděbrad.
Nutno se přihlásit předem.

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají 
v INFOCENTRU V TOUŽIMI, Náměsí Jiřího z Poděbrad 35
infotouzim@seznam.cz

PROGRAM NA ŘÍJEN

OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Knižní novinky na říjen 2021

Pro ženy
Bomann Corina Paní ze Severu. Solvejžin slib
Brown Sandra Svědkyně
Cartland Barbara Domluvený sňatek
Enoch Suzanne Sem s ím Skotem
Hewit Kate Není to moje dcera
Hoyt Elizabeth Hříšné úmysly
Hughes Kathryn Klíč
Jacobs Anne Panský dům : návrat
Javořická Vlasta Kytka bílého bezu
Klevisová Michaela Čekání na kocoura
Körnerová Hana Marie Setkání v Opeře
Ludvíková Jitka Muži zrají jako víno
Marin Charles Hora mezi námi
Obermannová Irena Babička
Pavlíčková Kovaříková Pavla Rododendron
Peters Pauline Chýše v močále
Quinn Julia Bridgertonovi. Skandál na spadnuí
Rees Tracy Milostný dopis
Riley Lucinda Milostný dopis
Riley Lucinda Olivovník
Swan Karen Španělský slib
Wiggs Susan V jabloňovém sadu

Pro muže, detekivky, thrillery, …
Cimický Jan Opuštěné nádraží
Cole Daniel Imitátor
Dán Dominik Hřích náš každodenní
Francis Felix Trojkoruna
Gerritsen Tess Telefon po půlnoci
Chrisie Agatha Růže a is
King Stephen Když teče krev
Klevisová Michaela Prokletý kraj
Marsons Angela Dětské duše

Historické detekivky
Vondruška Vlasimil Vražda v ambitu

Pro děi a mládež
Andersen Jan Dusty. Velký hrdina
Vostrý Mirek Kreslené vipy pro děi 2

Zajímavosi
Biermaier Monika Stavíme domečky pro zvířátka
Etzler Tomáš Novinářem v Číně
Stehlík Eduard Češi proi Hitlerovi
Toušlová Iveta Toulavá kamera 32
Vondruška Vlasimil O svobodě myšlení

ŘÍJEN - DUBEN 

úterý - pátek 
9.00 hod - 17.00 hodin
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Důležité informace o nové právní úpravě 
v oblasti odpadového hospodářství

město toužim pro své občany 
zavádí nově od 1. ledna 2022 

místní poplatek za obecný systém
odpadového hospodářství

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon č. 543/2020 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosi s přijeím zákona 
o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životnosí, mají
dopad na vydávání obecně závazných vyhlášek města, a to
konkrétně v oblasi stanovení systému nakládání s komunálním
odpadem a zpoplatnění svozu komunálního odpadu.
Zastupitelstvo města Toužim schválilo v letošním roce obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2021, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. Město Toužim zavádí touto
vyhláškou od roku 2022 místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství. Správce místního poplatku je
Městský úřad Toužim. 
Každý občan přihlášený ve městě Toužim a v místních částech,
včetně vlastníka nemovité věci (bez přihlášení FO), které zahrnují
byt, rodinný dům či stavbu pro rodinnou rekreaci, je povinen se

MĚSTO TOUŽIM

zaregistrovat k místnímu poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství formou ohlášení. Ohlašovací formulář Vám bude 
k dispozici přímo v budově MěÚ Toužim nebo na webových
stránkách města. 
Sazba výše uvedeného poplatku činí 800,- Kč na poplatníka. Tuto
částku bude nutné uhradit každým z poplatníků (občan) či
vlastníků nemovitých věcí (FO i PO) v termínu do 31. května
2022. 
Jelikož nový zákon o odpadech již nezmiňuje smluvní systém,
který doposud užíváme, muselo město Toužim přistoupit 
k novým možným variantám, které zákon nabízí a předložit je 
zastupitelstvu města.
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je
velice podobný původnímu poplatku, je rozšířen o působnost 
i na vlastníky nemovitosí. Poplatek již není dvousložkový, jeho
maximální zákonná částka je 1 200,- Kč. 
Zastupitelstvo města Toužim schválilo sazbu poplatku 800,-Kč,
přičemž náklady na odpadové hospodářství činí rokem 2020 
4 459 000,- Kč. Počet obyvatel je 3669, pokud vyjmeme 
osvobozené občany od poplatku a přičteme rekreační objekty 
a domy bez trvale hlášených občanů, přesto částka zdaleka ne-
dosahuje výši nákladů. Z toho vyplývá, že se město Toužim bude
nadále finančně podílet na nákladech odpadového hospodářství
minimálně částkou 1 500 000,- Kč. Podotýkám, že uvedené
výpočty jsou pouze orientační. Přesný výsledek budeme znát 
v roce 2023.
Další informace k poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství budeme průběžně zveřejňovat.

Klára Michalová
MěÚToužim, oddělení ŽP
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Klub českých turistů TJ Sokol Toužim uspořádal v sobotu 4.září
2021 již 42.ročník Toužimského puchejře. Krásné počasí přilákalo
celkem 129 účastníků, kteří si mohli vybrat z několika tras: pěší
trasa 10 km a 20 km, cyklo trasa 20 km, 40 km, 60 km a 80 km.

TOUŽIMSKEJ PUCHEJŘ VU3V

Virtuální univerzita třetího věku 
v Toužimi opět otevřena pro všechny 

– možnost i zdarma, jakéhokoliv věku 
a bez testů
Zahájení zimního semestru  
je v pátek 8. října v malém sále infocentra! 

architeki italského baroka  od 9.00 hod
1. Carlo Maderno (1556-1629)
2. Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)
3. Francesco Borromini (1599-1667)
4. Guarino Guarini (1624-1683)
5. Carlo Rainaldi (1611-1691)
6. Carlo Fontana (1638 - 1714)

Kouzelná geometrie od 10.30 hod
1. Několik pohledů na kružnici a kouli
2. Mnohoúhelníky a mnohostěny 
3. Geometrie a architektura v dobách minulých
4. Geometrie a moderní architektura 
5. Ornamenty  
6. Geometrie v živé přírodě 

Termíny – vždy v pátek : 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12. 
Každých 14 dní v pátek do 17. 12. bude promítnuto naučné video
k vybranému tématu a společně splněn test.

virtuální univerzita třeího věku je stále otevřena
novým studentům, ale i příznivcům. Přijďte v říjnu
na první přednášku a sami uvidíme, zda vás tato
volnočasová akivita zaujme. můžete se přijít podí-
vat zdarma i na kteroukoliv  přednášku či celé téma,
které vás zaujme. 

Pokud se chcete stát řádným studentem, dostávat Pamětní listy,
Diplomy a promovat v Praze na ČZU, tak se můžete přihlásit  
do 22.10.2021 v infocentru!

Poplatek za semestr 1 téma 300,- Kč. Řádného studia se mohou
účastnit posluchači občané České republiky, kteří splňují věk 
pro pobírání starobního důchodu.

Těšíme se na vás! 
Ivana Květoňová, tutor VU3V
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REVOLUTION TRAIN

Proidrogový vlak, nebo také Revoluion train, je unikátním pro-
jektem proidrogové prevence, který je založený na smyslovém
prožitku a interakivitě.
Projekt je cílený především na děi a mládež ve věku 12 až 17
let, ale osloví i ostatní generace.
Domovskou stanicí 150 metrů dlouhého a 300 tun vážícího vlaku
je nádraží Praha – Dejvice, odkud vlak podniká turné po České
republice, Německu, Slovensku a Polsku.

Žáci 8. a 9. ročníků společně se svými pedagogy navšívili tento
vlak, který byl pro ně a širokou veřejnost přistavěný 
na bečovském nádraží. 
Promítaný příběh mládeže s tragickým koncem byl natočený
podle skutečné událosi. Realita je ve skutečnosi ještě krutější
než scénář filmu. Zanechává za sebou zmařené životy, těžce
raněné s trvalými následky, nešťastné rodiče a jejich blízké…
Do programu se ale zapojili i žáci, kteří v průběhu projekce
vyplňovali pracovní listy, kde řešili rozhodování aktérů celého
příběhu. Průvodci/ lektoři/, kteří nás po celou dobu provázeli,
měli skvělý přístup k žákům a snažili se najít odpověď na vše, 
co žáky zajímalo. Našim průvodcem byl velitel městské policie 
z Nejdku a rozhodně se nebál se žáky diskutovat o tomto 
ožehavém problému. 
Díky podpoře MAS Kraj živých vod z.s., byla akce pro všechny
žáky zdarma.
Poděkování patří p. K. Prchalové, která se organizačně podílela 
i se svými ostatními kolegyněmi na přípravě celé akivity.

J. Váňová, Mgr. S. Málková – žáci 8. a 9. ročníků

Volba povolání

Jsou rozhodnuí, která zásadním způsobem ovlivní celý život.
Volba povolání je jedním z nich.
Tak jako každý rok, tak i v letošním roce přemýšlejí žáci 9. ročníků
nad ím, kam budou podávat svoje přihlášky a rozhodovat se tak
o svém dalším posunu v životě. 
Pro žáky to není vůbec jednoduchá volba, proto se snažíme
žákům v projektu Volba povolání co nejvíce býi nápomocni.
Prvním společným krokem je návštěva Informačního poraden-
ského servisu při Úřadu práce v Karlových Varech. Se situací 
na trhu práce, poptávky a nabídky pracovních míst,
rekvalifikačních kurzů, ale i co dělat v případě, když ukončím
školu a nikam se nedostanu, je seznámila bc. M. Nečasová, která
se řadu let věnuje poradenství pro vycházející žáky.
V současné době IPS K. Vary poskytuje aktuální informace 
o středních, vyšších odborných a vysokých školách, včetně studi-
jních a učebních oborů, podává informace o podmínkách 
a průběhu přijímacího řízení, nárocích a požadavcích na jed-
notlivá povolání, možnostech uplatnění absolventů jednotlivých
oborů v praxi.
IPS poskytuje služby žákům základních škol, studentům 
a absolventům středních, vyšších odborných a vysokých škol,
rodičovské veřejnosi, školským zařízením a dalším zájemcům.
Kromě návštěvy IPS mají žáci řadu dalších možnosí, jaký typ
školy či učebního oboru si zvolit, např. Dny otevřených dveří,
prezentace škol v Ostrově, Cheb, Sokolov, Plzeň a exkurze do za-
jímavých závodů v našem regionu -např. Moser K. Vary a.s.,
WITTE Nejdek. 
Žáci mají možnost získat velké množství informací, ale to
nejdůležitější je na nich – udělat maximum pro to, abych měl
dobrý prospěch a vybrat si takovou školu nebo učení obor, který
mne bude bavit.
Takže všem našim deváťákům držíme palce a věříme, že se jim
jejich sny a přání vyplní….

Mgr. Š.Hajduchová, J. Váňová, žáci 9.A., 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Kyberkriminalita se stále rozšiřuje 
Přežijete v online světě? 

Policisté Karlovarského kraje upozorňují, že se rozmohla nová
forma trestné činnosi týkající se kyberprostoru, kdy pachatelé
napodobují různá telefonní čísla, jejichž prostřednictvím pak své
oběi kontaktují jakožto pracovníci klientské linky určité banky 
s ím, že je nutné z různých důvodů zprostředkovat převod jejich
peněz. 

Právě na tuto problemaiku má upozorňovat celorepubliková
„kyberkampaň“, v rámci které proběhly v Karlovarském kraji 
prevenivní akce, kterých se účastnily policistky z oddělení isku
a prevence. Na těchto akcích prevenistky poskytovaly veřejnosi
prevenivní rady týkající se dané problemaiky, jako např. jakým
způsobem mají lidé chránit své úspory, aby se nemohli stát oběí
útočníka nebo také jak chránit své osobní údaje. 

Kyberkampaň upozorňuje především na problemaiku týkající se
bankovnictví. Česká bankovní asociace a Policie ČR varují před
pachateli, kteří mohou po oběi chít jménem banky přístupové
údaje do internetového bankovnictví, údaje o platební kartě
nebo provedení platební transakce z důvodu hrozícího útoku na
její účet. Důrazně upozorňujeme, aby lidé na tyto požadavky
nereagovali, neboť jde o podvodníka. 

Na základě výše uvedeného je potřeba připomenout 5 rad pro
bezpečí vašich peněz: 

1. NIKDY nikomu NESDĚLUJTE SVÉ přihlašovací ÚDAJE do 
internetového bankovnictví ani čísla ze své platební karty. Banky
se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají odkazy 
na weby, kde jsou vyžadovány! 

2. NEREAGUJTE na telefonní HOVORY, E-MAILY ani ZPRÁVY,
kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše
finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro
jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka by
zareagovala dávno už bez vás.

3. Pány svého účtu jste jen vy. NEZADÁVEJTE ani v aplikaci
NEPOTVRZUJTE PLATBY, které vám někdo bude diktovat po tele-
fonu, ani nikomu NESDĚLUJTE či NEPŘEPOSÍLEJTE potvrzovací
kódy z SMS. Stejně tak NEDÁVEJTE nikomu VZDÁLENÝ PŘÍSTUP
DO vašeho POČÍTAČE. 

4. MĚJTE AKTUALIZOVANÝ SOFTWARE a ANTIVIRUS. A to i na
telefonu!

5. V případě pochybnosí vždy kontaktujte svou banku či
volejte 158. Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoli
telefonní číslo (tzv. spoofing) či e-mail včetně těch vaší banky. 
V rámci kampaně si můžete vyzkoušet i kybertest, který
naleznete na internetové stránce www.kybertest.cz . Test 
obsahuje 10 obrázků představující běžné situace, do kterých 
se jako uživatel internetu a klient banky může dostat. Můžete si
tak vyzkoušet, zda byste podvodná jednání poznali. 

prap. Mgr. Lucie Machalová
kpt. Bc. Zuzana Týřová
13.9.2021

POLICEJNÍ SLOUPEK TJ SOKOL TOUŽIM

Sportovní příměstský tábor

TJ Sokol Toužim, z.s. – oddíl basketbalu a florbalu ve spolupráci
s Infocentrem Toužim uspořádal v týdnu od pondělí 19.7. 
do pátku 23.7.2021 SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR, kterého 
se zúčastnilo 18 sportu-chivých děí z Toužimi a okolí.
Celý tábor se v dopoledních hodinách nesl v duchu Harry 
Potera. Děi po lesích hledaly Baziliška, na toužimském zámku
vařily kouzelné lektvary a celkově zdokonalovaly své znalosi 
o Bradavicích. Odpoledne je pak čekal v areálu městské
sportovní haly všesportovní trénink plný her a soutěží. Všichni si
vyzkoušeli rozličné sportovní disciplíny, včetně základů basket-
balu a florbalu. Hodně se běhalo, skákalo, přihrávalo, házelo 
na basketbalový koš anebo střílelo na florbalovou branku.
Středa byla trochu „odpočinkovým“ dnem. Strávili jsme ji na
výletě v Bečovské botanické zahradě, kde se nám plně věnovali.
Místním zoologem jsme byli zasvěceni do místní fauny. 
V pátek jsme si uspořádali malé Olympijské hry. Jak jinak, když
také celý svět vzhlížel do dalekého Tokia na zahájení Olympiády.
Zvítězily všechny děi, které se tábora akivně zúčastnily a my 
za TJ Sokol Toužim doufáme, že jsme je alespoň trochu rozhýbali,
a že u sportu v jakékoliv formě zůstanou.

Vladimír Grosser, Romana Šambergerová a Franišek Koller
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