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Dne 20.10.2022 proběhlo v místní Sokolovně ustavující zasedání
zastupitelstva města Toužim. 
Zasedání se účastnilo 14 zvolených zastupitelů a jeden zastupitel
se omluvil. 
Během tohoto zasedání byl zvolen starostou města Toužim 
pan Alexandr Žák a místostarostkou paní Renata Páníková.
Do rady města Toužim byli zvoleni paní Bc. Dita Bukvářová, 
pan Bc. Robert Hrůza a pan Zdeněk Štádler.

Dále došlo také k volbě předsedy finančního výboru, kterým 
se stal pan Bc. Robert Hrůza a předsedkyní kontrolního výboru
se stala paní Růžena Darulová. 
Členové výborů se budou volit na dalším zasedání zastupitelstva.

Nově zvolený starosta pan Alexandr Žák poděkoval všem 
za podporu a důvěru a pronesl krátkou řeč. 

Město má zastupitelstvo zvolené 
v řádných volbách v říjnu roku 2022 

Abecední seznam zastupitelů města Toužim:
Bc. Dita Bukvářová
Růžena Darulová
Ing. Jiří Horník, DiS.
Bc. Robert Hrůza
MUDr. Jaroslav Kolesa
Romana Kollerová
Renata Páníková
Jiří Schierl
Roman Straka
Zdeněk Štádler
Mgr. Jan Thenot
Petr Vlček
Radek Vrána
Mgr. Zdeňka Zemanová
Alexandr Žák

Členové rady města Toužim:
starosta: Alexandr Žák
místostarosta: Renata Páníková
členové:   Bc. Robert Hrůza

Bc. Dita Bukvářová
Zdeněk Štádler

FOLKOVÝ VEČER NA NÁMĚSTÍ
15. října nebylo počasí očekávaného babího léta, nicméně
několik desítek návštěvníků si přišlo poslechnout tři kapely 
z Lošic u Olomouce. Na podzimní folkovou akci jsme pozvali
skupiny Folklorica, The Addams Sisters a A.M.Úlet. Bylo to pět
hodin skvělé muziky a díky restauraci u Vladaře i s báječným
občerstvením. Věříme, že na jarní akci se nás sejde víc.

FOTOREPORTÁŽ Z AKCÍ

NOVĚ ZVOLENÉ ZASTUPITELSTVO

DEN ŽIVÝCH VOD TENTOKRÁT V ÚTERÝ
V sobotu 22.10. jsme navšívili městečko Úterý, nově zrekon-
struovaný Reitenbergerův pramen, zámeckou faru a bývalý
hřbitov na Vidžíně, kostel sv. Jana Křitele a nakonec došlo 
i na soutěžní kvíz a občerstvení v místní hospodě.



PROGRAM INFOCENTRA

LISTOPAD 2021

do 23.11. si můžete v Infocentru prohlédnout výstavu fotografií
KRáSy NAŠí PříRODy OBJEKTIVEM JáNA BORECKéHO

Út 1.11. 10.00 Cvičení pro seniory
14.00 Deskové hry

St 2.11. 14.00 DIGITáLNí ODySEA
Seminář pro seniory - Jak na tablet a chytrý telefon
Čt 3.11. 15.00 Tvořeníčko 

Pá 4.11. Virtuální univerzita třeího věku 3. 
9.30 Základy letadlové techniky -  

Palubní přístroje
11.00 Buddhisické umění Indie – 

Staré jeskynní svatyně a kláštery

So 5.11. 15.30 HALLOWEEN NA ZáMKU
nádvoří zámku

NE 6.11. 15.00 DRAKIáDA
cestou na Krásný Hrad

Út 8.11. 10.00 Cvičení pro seniory
14.00 Deskové hry

Čt 10.11. 15.00 Tvořeníčko 
Út 15.11. 10.00 Cvičení pro seniory

14.00 Deskové hry

Pá 18.11. Virtuální univerzita třeího věku 4. 
9.30 Základy letadlové techniky -  

Letecká navigace
11.00 Buddhisické umění Indie – 

Plasika a malba v Adžantě

Út 22.11. 10.00 Cvičení pro seniory
14.00 Deskové hry

17.00 TANEČNí ODPOLEDNE 
PRO SENIORy

K tanci a poslechu budou hrát Slamáci
Sokolovna Toužim

Čt 24.11. 15.00 Tvořeníčko  

Pá 25.11. ADVENTNí PRODEJNí VýSTAVA
prací žáků ZŠ a MŠ Toužim

Ne 27.11. 16.00 ROZSVíCENí 
VáNOČNíHO STROMU

náměsí J. z Poděbrad

Út 29.11. 10.00 Cvičení pro seniory
14.00 Deskové hry

Pokud není uvedeno jinak, konají se akce v Infocentru Toužim,
náměsí Jiřího z Poděbrad 35.
Otevírací doba Infocentra:
úterý - pátek: 9.00 - 17.00 hodin
sobota - pondělí: zavřeno

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

KNIŽNÍ NOVINKy NA LISTOPAD

Pro ženy
Ardone Vilola Nejsem jako džbán
Bach Tabea Dům hedvábí. Intriky
Boučková Tereza Hodiny ikají. 

Šedesát plus jeden fejeton o životě
Cartland Barbara Vyzvědačka
Hušeková Krisína Než vybledne den
Jacobs Anne Panský dům. Bouře
Körnerová Hana Marie Dokud se budeš smát
Klevisová Michaela Kocour z Montmartru
Lark Sarah Zvěrolékařka. Velké sny
Laurens Stephanie Manželství bez chybičky
Linke Barbora Jménem mojí sestry
Wilková Scarlet Až uvidíš moře

Pro muže, detekivky, thrillery, …
Březina Jiří Nalezení
Březina Jiří Vzplanuí
Connelly Michael Noční oheň
Chrisie Agatha Vražda na faře
Jackson Lisa Ochotná zemřít
Nesbo Jo Krysí ostrov a jiné povídky
Penny Louise Skleněné domy 
Penny Louise Království slepých
Stručovský Marin Hříchy otců
Trpková Kristýna Stvůra

Pro děi a mládež
Ciprová Oldřiška Tlapky, fousky, ocásky: 

o zvířátkách pohádky
Eislerová Jana Dějiny českých zemí pro děi
Eislerová Jana Staré řecké báje a pověsi pro děi
Fancová Veronika Nalezená srnčata
Hunter Erin Země odvážných. Krev a kosi
Hunter Erin Země odvážných. Rozvrácená smečka
Hunter Erin Země odvážných. Zákon ci
Pembroke Sophie Hugo a Vánoce pod psa
Rix Megan Domov u Huňatých tlapek

Zajímavosi, humor, autobiografie, historie, …
Češka Stanislav Případ ukradené soli
David Petr Orlické hory : známé i neznámé
Javůrek Štěpán Sudetský dům
Kluková Uršula Klukoviny Uršuly Klukové
Krejčí Ivan Strašné pověsi české
Landsman Dominik Deníček moderního fotra 3
Navráilová Renáta Malý šikanista, aneb, jak mámy přicházejí 

o iluze
Viewegh Michal Průměrně zamilovaný muž a jiné povídky

Průběžně doplňujeme i povinnou četbu pro studenty.
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MĚSTO TOUŽIM POLICEjNÍ SLOUPEK
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Z jEDNÁNÍ RADy MĚSTA TOUŽIM

Rada schválila
dne 10.10. 2022

- podání žádosi o dotaci v rámci vyhlášeného Programu pro
poskytování finančních prostředků, na zajištění sociálních služeb
v roce 2023

- podání žádosi o dotaci ve výši 10.706,- Kč, v rámci vyhlášeného
Programu - Účelová neinvesiční dotace na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí, která bude využita na vybavení
a opravy neinvesiční povahy

- podání žádosi o dotaci ve výši 8.180.105,- Kč na projekt „En-
ergeické úspory v budově č. p. 330 Toužim“, v rámci vyh-
lášeného Programu: „Snížení energeické náročnosi veřejných
budov a zvýšení využií obnovitelných zdrojů energie“ a „Snížení
energeické náročnosi veřejných budov (financováno z NPO)“

- uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnuí
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, na zajištění sociálních
služeb v roce 2022, ev. č. KK02431/2022/1, kterým bude
navýšena neinvesiční účelová dotace o 160.100,- Kč

- nabídku firmy FILAGONA, s. r. o., Rybná 716/24, 110 00 Praha
1 – Staré město, IČ: 0303 7851, na administraci dotace na nový
sběrný dvůr v Toužimi, na pozemcích bývalé městské kotelny, za
cenu 5 %, z poskytnuté dotace + aktuální DPH

- dodatek č. 1 smlouvy o dílo na projektovou přípravu (studii) k
žádosi o dotaci na projekt „Energeické úspory v budově č. p.
330 Toužim,“ s firmou Energomex, s. r. o., Uralská 770/6, 160 00
Praha 6, IČ: 2904 2577, na snížení původní ceny o méněpráce v
hodnotě 19.000,- Kč bez DPH, spočívající v nedodání čási Pro-
jektové studie otopná soustava – regulace

- dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Výstavba parkoviště u
sportovního areálu“, s firmou SWIETELSKy stavební, s. r. o.,
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 4803 5599, na
navýšení původní ceny o vícepráce v hodnotě 113.923,96 Kč bez
DPH, spočívající v požadavku města Toužim na vyasfaltování
plochy mezi vjezdem ke garážím a novým parkovištěm

- dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Rekonstrukce komunikací
na Hájence, výstavba parkoviště v Kosmové“, s firmou STRABAG,
a. s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 6083 8744,
na navýšení původní ceny o vícepráce v hodnotě 335.600,84 Kč
bez DPH, spočívající ve zpevnění nestabilního podloží vrstvou
štěrku o síle 30 cm, na ploše 200 m2, v demontáži a likvidaci žele-
zobetonových panelů, místo prostého betonu a v zasypání ob-
jeveného nevyužívaného sepiku

- uzavření smlouvy s Komerční bankou, a. s., o termínovaném
vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou 6,70 % p., na dobu
určitou 6 měsíců a vkladem 21.000.000,- Kč a zároveň schválila
podání výpovědi komisionářské smlouvy uzavřené se spol.
EFEKTA obchodník s cennými papíry, a. s., prostřednictvím které
byl zprostředkován nákup podílových listů fondu kolekivního in-
vestování Czech Real Estate Investment Fund (ISIN
LI0294389098) ve výši 30.000.000,- Kč a i tyto prostředky
následně použít při termínovaném vkladu

LISTOPAD = PAMÁTKA ZESNULÝCH 
TZV. DUšIČKy

KARLOVARSKý KRAJ - Pozor si dejte nejen na silnicích.

Letošní Památka zesnulých tzv. dušičky připadají na středu dne
2. listopadu. Lidé v tomto období navštěvují své blízké, kteří již
bohužel nejsou mezi námi, na místech posledního odpočinku.
Zde panuje v těchto dnech větší kumulace osob, přičemž někteří
z nich na místo přijíždějící motorovými vozidly. 

Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje by rádi
varovali občany, aby si při  návštěvě hřbitovů či dalších pietních
míst dávali pozor na své osobní věci a zejména, aby nenechávali
cenné věci, jako jsou peněženky, mobilní telefony či kabelky a
další příruční zavazadla ve svých vozidlech. Auto opravdu není
trezor a k vykradení Vašeho vozu stačí zkušeným pachatelům
této trestné činnosi, jen malý okamžik k tomu, aby se do Vašeho
vozidla vloupali a Vaše osobní věci odcizili. Policisté v těchto
dnech zaměří výkon své služby právě do těchto inkriminovaných
míst. V okolí hřbitovů a pietních míst se mohou tvořit kolony
vozidel a problém můžete mít i s parkováním. Proto dobře zvažte
čas a dobu návštěvy těchto míst.

Listopad je také spojený s pochmurným sychravým počasím,
které většinou tento měsíc provází. Začíná se brzy stmívat a stále
častěji se setkáváme s mlhami či s deštěm. I přes to však nes-
míme zapomínat na svou bezpečnost a bezpečnost našich
blízkých a tomuto počasí přizpůsobit i jízdu za volantem. 

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

- aktualizovanou nabídku firmy Ing. Milan Kadera, Karlovarská
28, 364 01 Toužim, IČ: 1136 5218, na opravu střechy v Toužimi v
Kostelní ulici č. p. 8 včetně opravy nadstřešních čásí komínů,
opravy a nátěru čási fasády (jižní strana objektu), opravy a
nátěru celé okapové římsy a dodávky a instalaci parapetů, to vše
za aktualizovanou částku 1.166.026,- Kč bez DPH

- Bytovému hospodářství města Toužim, p. o., navýšení příspěvku
na provoz v roce 2022 o 900.000,- Kč, z důvodu zvýšení
rozpočtované ceny, rozšíření plánované opravy střechy v Toužimi,
Kostelní ulici č. p. 8, a zvýšení cen energií

Za MěÚ Toužim     
Ing. Pavel Charvát

tajemník
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4

CHKO KLADSKÁ

Necelých 9 km severně od Mariánských Lázní se nachází jedno 
z nejkrásnějších míst na Chebsku, rybník a lovecký zámeček 
Kladská v centru nejcennějšího území Chráněné krajinné oblasi
Slavkovský les.
Toto místo nabízí svým návštěvníkům téměř 2 kilometrovou
trasu s naučnými tabulemi, kde se dozvíme plno zajímavosí 
o místní floře a fauně, která se zde vyskytuje. Kladská se přes
svou nadmořskou výšku může pochlubit také spoustou
přírodních zajímavosí, mezi které určitě patří čarovějníky, které
můžeme vidět v korunách jehličnatých stromů.
Po prohlídce naučné stezky jsme odjeli do Mariánských Lázní,
kde naše cesta vedla kolem Parku miniatur a daňčí obory. Mnozí
z žáků si vyšlápli téměř 100 schodů na rozhlednu Hamelika,
odkud byl nádherný pohled na lázeňské město. Naše kroky dále
směřovaly po Edwardově stezce na hlavní kolonádu k zakladateli
Mariánských Lázní – Karel Kašpar Reitenberger. Zpívající fontánu
již mnozí žáci slyšeli, a tak nám ani nevadilo to, že jsme jí 
tentokráte neuslyšeli. Při zpáteční cestě k autobusu jsme prošli
nádhernými lázeňskými parky, na kterých se podílel svojí prací
významný zahradní architekt Josef Skalnik.
Mariánské Lázně mají co nabídnout každému návštěvníkovi,
který se rozhodne toto město vidět a poznat jeho krásu. Od roku
2021 jsou Mariánské Lázně na seznamu Světového dědictví UN-
ESCO v rámci položky Slavná lázeňská města Evropy.
Děkujeme MAS Kraj živých vod za finanční podporu na exkurzi.

J. Váňová, Mgr. S. Málková, žáci 6.A,6.B

KybERšIKANA

Kyberneická šikana / počítačová šikana/ je kolekivní označení
forem šikany prostřednictvím elektronických médií jako je inter-
net a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému
poškození uživatele těchto médií.
Stejně jako šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování 
a nepoměr sil mezi agresorem a oběí. Mezi další kritéria, která
idenifikují kyberšikanu, patří fakt, že oběť vnímá to, co se děje,
jako nepříjemné a ubližující. Kyberšikana však může být
způsobena také neúmyslně jako nevhodný žert, který se vymkne
kontrole a může se rozvinout do podoby intenzivní kyberšikany. 
Mezi žáky 6. ročníků zavítala na besedu strážnice E. Kanátová,
která objasnila přítomným žákům projevy šikany a kyberšikany.
V průběhu besedy měli žáci i prostor k vyjádření svých zkušenosí
a poznatků, dostalo se jim i odpovědí na otázky, které kladli. 
V závěrečné fázi našeho setkání se dozvěděli, kde hledat
odbornou pomoc a bezplatné linky. Všechny tyto informace 
najdou i na naší školní nástěnce primární prevence.
Děkujeme Editě za dlouholetou spolupráci v oblasi prevence 
a zase někdy nashledanou u nás ve škole. 

J. Váňová, Mgr. S. Málková
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VOLbA POVOLÁNÍ

V průběhu měsíce října 2022 navšívili žáci 9. ročníků v rámci
projektu Volba povolání Úřad práce v Karlových Varech.
Úřad práce je státní insituce, která administraivně spadá pod
správu Ministerstva práce a  sociálních věcí České republiky.
Hlavní činnosí ÚP je poskytování informací z oblasi pracovního
trhu nejen v České republice, ale i v Evropské unii, spravuje 
evidenci uchazečů o zaměstnání a počtu volných pracovních
míst. Žáci zde získají také zajímavé informace z oblasi jejich
dalšího vzdělávání.
V životě každého z nás je řada rozhodnuí, která ovlivní náš další
posun v životě. Jedním z takovýchto rozhodnuí je právě volba
povolání - vhodný výběr studijního či učebního oboru. 
K úspěšnému zvládnuí přijímaček pomáhají žákům zkušení 
pedagogové, děi  navštěvují odborné workshopy, exkurze 
do výrobních závodů a využívají také  Dnů otevřených dveří.
Záleží jen na nich samotných, jak se budou pocivě připravovat
a mít tak dobrou šanci na úspěšné zvládnuí přijímacího řízení.
Všem žákům držíme palce v jejich přípravě a věříme, že budou
úspěšně přijai na vybrané školy a odborná učiliště.

J. Váňová, Mgr. M. Málková, M. Bízková-žáci 9. ročníků 

DOšLO DO REDAKCE

VÝLET ZA HUMNA – MARIÁNSKÉ SKOKy
Dne 11.9.2022 jsme si vyleji na Výlet za humna do Skoků. 
Jako vedoucí zájezdu byl s námi pan Bohuslav  Prchal. 
Byla mše 
a svěcení 3
nových zvonů.
Bylo to moc
pěkné. 
Také jsme měli
velmi dobré
občerstvení 
i počasí se
povedlo.

Zapsala
čtenářka IL 
Dagmar
Procházková

SVĚT ZÁCHRANÁřů 

Karlovy Vary nabízejí pro svoje návštěvníky řadu zajímavých 
a turisicky atrakivních míst.
Školy našeho regionu využívají pro svoje žáky výukové pořady,
které se konají ve Světě záchranářů- centrum zdraví a bezpečí.
Na své si zde přijdou všechny věkové kategorie. Smyslem je za
pomoci zážitku a skutečného prožitku naučit návštěvníky
předcházet rizikům, které na ně číhají v běžném životě.
V tomto malém městečku se žáci učí, jak se zachovat při 
nehodách, požáru a v jiných krizových situacích, jak si přivolat
pomoc, jak reagovat v prvních minutách mimořádné situace.
V závěru měsíce října 2022 navšívili žáci 7. ročníků výukový
pořad Mimořádné situace.

V úvodní čási se žáci seznámili s ím, co jsou mimořádné situace
a co mezi ně patří. V další čási programu jsme pracovali ve
skupinách, prošli jsme si jednotlivé domečky, kde jsme navšívili
improvizovanou nemocnici, policejní služebnu a hasičskou
stanici. V každém domečku na nás čekali profesionálové, kteří
nás seznámili s ím, co obnáší jejich práce v případě, když dojde
k nečekané a mimořádné událosi. V průběhu jejich výkladu se
žáci akivně zapojovali a i žáci, kteří navštěvují hasičský kroužek,
doslova perlili ve svých znalostech.
No a v závěrečné fázi programu na nás čekala modelová situace
– únik nebezpečné chemické  látky.
Při závěrečném vyhodnocení modelové situace byli žáci
pochváleni, to čemu se naučili v průběhu dopoledne,  si akivně
vyzkoušeli – velitel rozděloval úkoly, zachraňovali lidi kolem sebe,
chránili si svoje zdraví a provedli včasnou evakuaci lidí 

do bezpečného úkrytu.
Svět zdraví stojí určitě za návštěvu, je určen
nejen školám, ale funguje i pro širokou
veřejnost, stačí si jen vybrat z nabídky
programů.

J. Váňová, Mgr. S. Málková – žáci 7. ročníků
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TRANSFORMACE V SENÁTU

Jedním ze zcela zásadních témat našeho 
regionu a také mé, je transformace.  Proto
před dvěma lety vznikl senátní Podvýbor
pro regiony v transformaci, kde se
problémům našich nejen těžbou
poškozených krajů systemaicky věnujeme
a snažíme se dostat tato témata na celore-
publikovou úroveň, což není vždy
jednoduché. Prostě z pohledu třeba Prahy,
Brna nebo Pardubic není transformace

nebo vyloučené lokality úplně důležité téma, ale například státní
rozpočet nebo parlament máme společný.

V září jsme s naším podvýborem a podvýborem poslaneckým
zorganizovali na půdě Senátu za účasi dvou ministrů vlády,
zástupců ministerstev, krajů, senátorů a poslanců kulatý stůl 
s názvem Saská cesta transformace. Prezentovali a na dotazy tu
odpovídali zástupci saských ministerstev. 

V Sasku už transformace probíhá přes dvacet let a je vždy dobré
nahlédnout na to, jak to dělali a dělají jinde, vyvarovat se chyb 
a použít to, co je dobré. Chtěl jsem také ministry seznámit
s masivní finanční podporou regionů ze spolkového 
i saského rozpočtu. Zaímco jenom do saských uhelných
regionů přišlo úhrnem v přepočtu více než 150 miliard
korun z německých národních peněz, transformace 
ve třech krajích ČR si musí vystačit pouze se 40 miliardami
korun z evropského Fondu spravedlivé transformace, který
je hlavním a v podstatě jediným finančním zdrojem.
Našemu kraji z těchto peněz připadne jen přes 6 miliard.
V Sasku tento evropský fond považují pouze za vhodný
doplňkový zdroj financování. České vlády, na rozdíl 
od německých, nedávaly a nedávají na transformaci téměř
nic.

Stejně jako u nás i v Sasku chybí v poškozených regionech
mladí, kvalifikovaní lidé, kteří jsou klíčovým motorem pro
rozvoj a prosperitu. Aby tu zůstávali, je třeba zajisit jim
dobrá pracovní místa, bydlení, vzdělání pro jejich děi 
a atrakivní prostředí. 

V Sasku se proto snaží přitáhnout do Lužického 
a Středoněmeckého revíru investory nabízející práci s vyšší
přidanou hodnotou místo montoven. Budují se tu velká
vědecká centra, dopravní infrastruktura pro spojení 
s metropolemi Berlínem a Lipskem. Z centra se přesouvají
některé z úřadů. Probíhá spolupráce s vysokými školami,
je tu  snaha s mladými lidmi komunikovat a vtáhnout je do
procesu přeměny regionů. 
Ne vše se tu daří. I tady mají problém například s dlouhotr-
vajícím procesem schválení transformačních projektů. 
Projekty přicházejí z komunální úrovně a poté je čeká
dlouhé schvalování, což si žádá mnoho času a energie. 
Témat a zajímavých oblasí bylo na kulatém stole
představeno mnoho a do tohoto příspěvku se všechna
nevejdou. Se závěry kulatého stolu budeme jednat 
s ministerstvy o vyšší podpoře našich regionů, tak nám
držte palce. 

Miroslav Balatka, senátor, www.miroslavbalatka.cz

Letošní hnízdění čápů se u nás v Toužimi zase moc nevydařilo.
Sice se někdy v první polovině června narodilo jedno mládě, ale
dlouho mezi námi nepobylo. 
Podle sledování lidí bylo čápátko asi neduživé nebo chromé.
Občas ho někdo viděl, jak se snaží vylézt na ochoz hnízda, ale
ím to asi zřejmě skončilo. Buď samo vypadlo z hnízda, nebo ho
rodiče vystrčili právě proto, že nebylo v pořádku.
Samotní dospělí čápi se pak v Toužimi zdrželi nezvykle dlouho,
viděli jsme je na hnízdě ještě 28. srpna. Jindy odlétají začátkem
nebo do poloviny měsíce srpna.
Smutné, že se našim čápům poslední roky vůbec nedaří.

Lenka Hudečková
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