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ÚVODNík

Vážení čtenáři,  přicházející podzim je nejlepší  doba k ohlédnuí

za prázdninovým časem  u nás v Toužimi. Ač byl chod kulturního

dění od jara ovlivněn danými  omezeními,  proběhlo v letním

čase několik zdařilých akcí v rámci Toužimského kolotoče.

Promítání Letního kina, představení divadel, lidský stolní fotbálek

i letní show se setkalo postupně s  narůstajícím zájmem mladších

i starších. Živý zámek Toužim byl i letos opravdu živý, o úspěšných

akcích si přečtěte samostatný příspěvek. Turisté i občané Toužimi

velmi ocenili možnost prohlídek zámku každý víkend. Co se týče

dění zářijového, zvu vás především na DEN MĚSTA TOUŽIM 

v sobotu 12.9. od 14 hodin. Nadále bude v našem infocentru

probíhat každý čtvrtek Tvořeníčko pro děi i dospělé. Také je stále

instalována výstava  loutek Jana Kindla z Karlových Varů.  Témata

Univerzity  třeího věku pro zimní semestr se již vybírají - přijďte

se do 30. září přihlásit a 2. října začínáme!  I.Květ.

1

FOTOREPORTÁŽ Z akcí

Letní kino promítalo tři filmy, bohužel návštěvnost nebyla nijak

hojná. Snad se treíme s výběrem příší rok...

Lidský fotbálek byl zajímavou změnou v letních sportovních 

akivitách.

Pouliční divadlo Viktora Braunreitera pobavilo děi i dospělé.



kULTURNí PROGRaM - ZÁŘí 2020

MĚSTSkÁ kNIHOVNa
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knižní novinky na září 2020

pro ženy

Caplin Julie Pekárna v Brooklynu

Jacobs Anne Kavárna U Anděla. Nová doba

Kleypas Lisa Ďáblova dcera

Laurens Stephanie Vynález lorda Randolpha

Lonsdale Kerry Všechno, co dáme

Marinek Hilly Med v hlavě, marmeláda v srdci

Moore Anne Irská kráska

Moriarty Sinéad Dobrá matka

Nachtmanová Petra Zlodějské icho

Pitnerová Vlasta Návrat

Probst Jennifer Miluj mě vším

Schröder Rainer M. Dáma Měsíčního svitu

Steel Danielle V utajení

Quinn Julia Trochu jiná slečna Bridgertonová

Zafar Samra Poslušná manželka

Thrillery, detekivky, …

Francis Felix Puls

Kara Lesley Fáma

Macmillan Gilly Chůva

Marsons Angela Osudný slib

Penny Louise Břicho nestvůry

pro děi a mládež

Frixe Katja Čarokrásné knihkupectví: 

Kámoškami napořád

Hruška Láďa Průšvihy drzého (zá)školáka

Jakešová Lenka Kamarádi na výletě

McDonald Andrew Holubí letka bojuje se zločinem

Vaněček Michal Kouzelné pověsi pražské, 

aneb, Jak to bylo doopravdy

Vaněček Michal Kouzelné pověsi našich krajů

Zajímavosi, válečné a historické romány, životopisy …

Däniken Erich von Důkazy o návštěvě mimozemšťanů

David Petr Krušné hory známé i neznámé

Frej David Kuchařka pro zdravé střevo

Perl Gisella Byla jsem doktorkou v Osvěimi

Remešová Michaela Karel Got: zůstal svůj 

Schröder Rainer M. Nebe, na němž nesvíily hvězdy

Šlachta Robert Robert Šlachta: 

třicet let pod přísahou

Vondruška Vlasimil Křišťálový klíč II. Vídeňský sen

St      3.9.      14.00 SpolečenSké hry

– deskové, karty atd. Společná zábava pro dospělé.

Infocentrum – Malý sál

čt      4.9.      15.00 Tvořeníčko – něco dobrého na zub 

Infocentrum – Malý sál 

St      9.9.      14.00 SpolečenSké hry

– deskové, karty atd. Společná zábava pro dospělé.

Infocentrum – Malý sál

čt     10.9.     15.00  Tvořeníčko – Mozaika

Infocentrum – Malý sál

So    12.9.  Den MĚSTA ToUŽIM
program od 14.00 na náměsí a na zámku -

plakát na poslední straně InFolistů.    

St      16.9.     14.00 SpolečenSké hry

– deskové, karty atd. Společná zábava pro dospělé.

Infocentrum – Malý sál

pá 18.9.    15.00   Tvořeníčko - něco dobrého na zub

Infocentrum – Malý sál 

St      23.9.   14.00 SpolečenSké hry

– deskové, karty atd. Společná zábava pro dospělé.

Infocentrum – Malý sál

čt     24.9       15.00  Tvořeníčko – přívěšek na klíče 

vyráběnky pro dospělé- pleteme z pedigu.

Infocentrum – Malý sál 

Út    29.9.       17.00    

TAneční oDpoleDne pro SenIory
k tanci a poslechu bude hrát václav Žákovec.

Sokolovna Toužim



Z jednání Rady města Toužim

Rada schválila dne 29.06.2020

- uzavření leasingové smlouvy mezi TSM Toužim, p. o., Plzeňská
333, Toužim, a společnosí UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská
1525/1, 140 10 Praha 4 - Michle, IČO: 1588 6492, na zakoupení
komunálního vozidla Mulicar M27 Compact, s akontací 30 %, tj.
vč. DPH ze všech plateb 967.271,- Kč, s měsíčními splátkami
25.155,99 Kč, na dobu 60 měsíců. 

dne 13.07.2020

- změnu cen za užívání sportovní haly a víceúčelového hřiště 
z důvodu zákonné změny DPH včetně drobných změn, 
s účinnosí od 13. 7. 2020, takto:
Sportovní hala
• turnaj dospělí - nová cena 300,- Kč vč. DPH/hod.
• turnaj mládež - nová cena 600,- Kč vč. DPH/den

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
• ostatní sportovní kluby - nová cena 500,- Kč vč. DPH/hod.
• ostatní sportovní kluby - nová cena 2.000,- Kč vč. DPH/den

Ostatní ceny včetně DPH zůstávají ve stejných relacích jako 
doposud.

- výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu:
„Oprava MK Toužim, Na Zámecké II. část“, kterým byla vybrána
firma SWIETELSKY stavební, s. r. o., Odštěpný závod: SWIETELSKY
stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Pražská
tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 4803 5599, s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 2.331.649,55 Kč vč. DPH.

dne 17.08.2020

- více práce v hodnotě 171.257,59 Kč bez DPH, na akci „Toužim,
ul. Plzeňská, úprava komunikace na p.p.č. 3187/60“, spočívající
ve vyrovnávce asfaltového krytu v rozsahu 129 m2 a zřízení nové
uliční vpusi včetně přípojky do kanalizace v místě nedostatečné
retence zeminy v místech vsakovacích pásů u domu č. p. 364 
a zároveň rada schvaluje uzavření dodatku Smlouvy o dílo, 
na tyto více práce.

- zadat zakázku: „Rekonstrukce veřejného osvětlení – část RVO
1“, firmě Werner Hütner, Limnická 1235, 362 22 Nejdek, 
IČ: 4285 0550, za částku 1.638.740,63 Kč vč. DPH.

- vypracovat a zaslat písemné vyjádření k oznámení o zahájení
zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II: „Hala pro
termické čištění kovů Toužim“ s ím, že je nutné záměr posoudit
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zejména v oblasi ochrany veřejného zdraví
a dopravy a vyjádřením, že město Toužim a lidé zde žijící 
nesouhlasí s ímto záměrem.

MĚSTO TOUŽIM

VIRTUÁLNí UNIVERZITa TŘETíHO VĚkU
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- zadat výstavbu zpevněné plochy pod montovanou garáž u DPS
č. p. 468 v Toužimi včetně přeložení zámkové dlažby ve vjezdu,
firmě Josef Vojtěchovský, Lidická 403, 364 61 Teplá, 
IČ: 4687 4984, za částku 52.866,- Kč vč. DPH.

- zadat dodávku a montáž montované garáže firmě F.P.H.U. 
EUROSTAL 32-414 Gruszów 212, DIČ (NIP): PL 6811924801, 
IČ (REG): 120949961, za částku 24.805,- Kč vč. DPH.

- školné za vzdělávání v ZUŠ Toužim, p. o. ve školním roce
2020/2021, které bude stejné jako v předchozím školním roce.

Toužim 18. 8. 2020
Za MěÚ Toužim  

Ing. Pavel Charvát
tajemník

Virtuální univerzita třeího věku v Toužimi otevřena pro
všechny – možnost i zdarma, jakéhokoliv věku a bez testů.
Zahájení zimního semestru  je v pátek 2. října v malém
sále infocentra! 

Témata budou zveřejněna v průběhu září ve vitríně Info-
centra. každých 14 dní v pátek do 11. 12. bude promít-
nuto 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 ak-
ivita zaujme. Můžete se přijít podívat 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 2.10.2020 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



Stavební činnost města

V srpnu se podařilo dokončit opravu asfaltových komunikací 
na Plzeňské ulici směrem k nádraží. Součásí opravy bylo
odvodnění komunikací, kde místy docházelo k hromadění vody,
která neodtékala. Byly vyměněny a doplněny betonové obruby,
vybudovány nové dešťové vpusi a vsakovací pásy a byl položen
nový asfaltový povrch. V dalších letech se bude s opravami v této
čási města pokračovat.

Dále se v srpnu podařilo vybudovat dětské hřiště u Sokolovny
určené pro školní družinu. Návrh herních prvků na hřiště vzešel
od pracovnic družiny. I když je dětské hřiště určeno primárně 
pro školní družinu, může ho samozřejmě využívat kdokoliv, 
je veřejně přístupné. Ještě letos bude upraveno a zatravněno
okolí hřiště. Příší rok bude hřiště ještě rozšířeno o vahadlovou
houpačku, lanovou pyramidu a klasický kolotoč.

V červenci bylo dokončeno rozšíření asfaltové komunikace 
v osadě Krásný Hrad.

Foto z rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Toužim.

Jiří Kokeš, stavební technik města Toužim

MĚSTO TOUŽIM
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POZVÁNka
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ŽIVÝ ZÁMEk
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Život na zámku

I letošní léto jste mohli přijít na několik akcí, které jsme pro Vás

připravili. 

Hned o prvním letním víkendu jsme promítali na nádvoří zámku

film. Ája si pro Vás také připravila malý filmový kvíz o ceny,

kterého se zůčastnilo zhruba 20 lidí. V polovině července jsme

přichystali novinku v našem podání. Letos poprvé jsme

uspořádali malý Country fest. Vzhledem k různým omezením 

a zákazům, které provázely první polovinu roku se akce zrodila

na poslední chvíli. I přesto se podařilo sehnat 4 kapely, které nám

zahrály. Dokonce i počasí vyšlo. Na zámek si přišlo poslechnout

pohodovou muziku spousta lidí. Dále se nám na zámku

představila Culinka, která je velmi oblíbená u našich nejmenších.

K závěru prázdnin patří tradičně PUNKOVICE, kterou snad již

tradičně narušil prudký déšť. Díky výpadku proudu 

a organizačním problémům muselo dojít ke zkracování hracích

časů kapel. Tímto se ještě jednou omlouváme všem kapelám 

a hlavně všem fanouškům, kteří si tak nemohli užít své oblíbence

v plné kráse. 

Kromě kultury, proběhla také nějaká ta práce. Během léta jsme

položili a nalakovali podlahu v jedné hradní komnatě. Tu si

můžete přijít prohlédnout na blížícím se Dni města 12.9.2020,

kde bude probíhat výstava sbírky knih Babička od Boženy

Němcové.

Děkujeme za podporu a těšíme se na Vaši návštěvu

Michal Nedvídek
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poZvÁnkA

Prodej   slepiček

Červený Hrádek  prodává slepičky  typu 
Tetra hnědá,  Dominant všechny bavy, 

Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu
Maranska. 

Stáří 15- 19 týdnů, 169 -229,- Kč/ ks.

prodej:     29.9. 2020                                                                        
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

INZERcE
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