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FOTOREPORTÁŽ Z akcí
ÚVODNík
Vážení čtenáři, běžný život v celé republice se pomalu opět
rozjíždí a tak i dění v Toužimi. Připravujeme se na turisickou
sezonu, ale v červnu ještě budou probíhat naše pravidelné
mimosezonní akce - společenské hry pro dospělé každou středu
a tvořeníčka pro děi každý čtvrtek.
Výstava loutkaře Jana Kindla z Karlových Varů je velmi pěkná,
vezměte děi podívat se na loutky a světelné objekty! Bude
nainstalována ještě v červnu, aby si děi mohly loutky užít. Akce
probíhají také na nádvoří toužimského zámku – sledujte aktuální
plakáty. Větší akce z důvodu stále trvajících ochranných opatření
plánujeme až na podzim.
I.Květ.
Loutky a světelné objekty Jana Kyndla jsou k vidění v infocentru
v Toužimi až do konce června.

POUTNí SEZÓNa 2020
INFOcENTRUM TOUŽIM

Tradiční zahájení hlavní letní poutní sezóny 2020 ve Skocích
a na Skocké stezce proběhne ve čtvrtek 2. července 2020
v klášteře premonstrátů v Teplé, kdy opět společnou pouí vyrazí
poutníci s kopií dobroivého obrazu P. Marie Pomocnice ze Skoků
na Skockou stezku. Letošní poutní sezóna bude svým způsobem
výjimečná, proběhne nejen v době koronavirové pandemie, ale
také v roce 10. výročí otevření poutní stezky.
Proto v jubilejním roce 2020 bude připraveno vyhlášení
mimořádných "malých" pouí, tj. zkrácených pouí v úseku
Toužim-Skoky. Více informací na www.skoky.eu

Předletní otevírací doba v červnu
pondělí:
zavřeno
úterý - sobota: 9.00 - 17.00 hodin
neděle:
9.00 – 12.00 hodin
Infocentrum Toužim, Náměsí Jiřího z Poděbrad 35,
364 01 Toužim
www.infotouzim.cz • www.cestazmesta.cz

2. července 2020, čtvrtek - POUŤ Z TEPLÉ DO SKOKŮ
Tradiční zahájení poutní sezóny třídenní společnou pouí z Teplé
do Skoků po poutní Skokovské stezce.
Setkání poutníků v Teplé v 11:00 hod.

e-mail: infotouzim@seznam.cz • tel.: 353 226 431
Provozovatel: Cesta z města, z.s. • IČ: 270 57 020

3. až 5. července 2020, pátek až neděle - SKOKY REVIVAL 2020
Setkání účastníků česko-německých táborů ve Skocích
pořádaných Junge Akion der Ackermann-Gemeinde Würzburg
a Rytmikou Šumperk v letech 1996-2006 a účastníků Fesivalu
světel 2007 ve Skocích.
4. července 2020, sobota - NOC SVĚTEL - PÍSNĚ Z TAIZÉ
Zpěvy z klášterní komunity v Taizé v podání improvizovaného
sboru v předvečer hlavní poutě. Začátek ve 20:30.
5. července 2020, neděle
SKOCKÁ POUŤ ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ
Poutní mši svatou celebruje P. Filip Zdenek Lobkowicz, OPraem.
Začátek procesí v 10:00, mše sv. v 11:00 hod.
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MĚSTSkÁ kNIHOVNa
knižní novinky

St 3.6. 14.00
Společenské hry – deskové, karty atd.
Společná zábava pro dospělé
Infocentrum – Malý sál
Čt 4.6. 15.00
bílé triko sebou

Pro ženy
Berg Ellen
Cartland Barbara
Enoch Suzanne
Harasimová Markéta
Harasimová Markéta
Lamballe Marie
Manáková Mirka
Probst Jennifer
Quick Amanda
Quinn Kate
Riley Lucinda
Riley Lucinda
Svobodová Blanka
Váňová Magda

Tvořeníčko – Baika v mikrovlné troubě,
Infocentrum – Malý sál

St 10.6. 14.00
Společenské hry – deskové, karty atd.
Společná zábava pro dospělé
Infocentrum – Malý sál
Čt

So

11.6.

15.00

Tvořeníčko – Něco dobrého na zub
Infocentrum – Malý sál

13.6. Setkání u pramene Střely

9. ročník turisické akce, dostředný pochod do Prachomet, i na kole
a koňmo
Prachomety

Pro muže, detekivky, thrillery …
Coates Darcy
Duch domu Ashburnů
Collins Megan
Zimní sestra
Dán Dominik
Kořeny zla
Flint Sarah
Sběratel trofejí
Goldin Megan
Žena na lesní cestě
Östlundh Hakan
Prorokova zima
Silva Daniel
Nová dívka
Slaughter Karin
Mozaika lží

St 17.6. 14.00
Společenské hry – deskové, karty atd.
Společná zábava pro dospělé
Infocentrum – Malý sál
Čt

18.6.

15.00

Tvořeníčko - Šijeme kapesníkovnik
Infocentrum – Malý sál

Pro děi a mládež
Fynn
Groening Mat
O´Donnell Liam
O´Donnell Liam

St 24.6.
14.00
Společenské hry – deskové, karty atd.
Společná zábava pro dospělé
Infocentrum – Malý sál
Čt

25.6.

15.00

Je tohle vůbec láska?
Paprsek slunce
Návrat na Vysočinu
Černá vdova
Vůně noci
Hluboká modř moře
Slzy africké lásky
Miluj mě kdekoli
Dívka, která věděla příliš mnoho
Alicina síť
Sedm sester
Sestra bouře
Malověrnosi
Kukaččí mládě

Tvořeníčko – Něco dobrého na zub
Infocentrum – Malý sál

Pane Bůh, tady Anna
Simpsonovi: komiksové zemětřesení
Týna a Bzuk. Případ splašenýho slizu
Týna a Bzuk. Případ ujetejch robotů

Historické romány, detekivky
Bauer Jan
Kdo zradil krále
Nesměrák Marin
Na zemské stezce
Zajímavosi
Herman Marek
Kosačík Tomáš
Kosačík Tomáš
Šebek Tomáš
Učňová Michaela

Jsi tam, brácho?
Nejjednodušší plán na 29 dní
Nejjednodušší recepty
Nebe nad Jemenem: v jihozápadní
Asii s Lékaři bez hranic
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli

Děkuji Lucii Jankuliakové za vzornou spolupráci
Lenka Hudečková

DOŠLO DO REDakcE - PODĚkOVÁNí
Poděkování za pomoc v boji s koronavirem
Rády bychom poděkovaly podnikateli p. Janouškovi, který na nás
seniorky myslel a daroval nám roušky a respirátory. Velký dík
také patří našim pečovatelkám, které se o nás obětavě starají
a též dobrovolnicím, které také pomáhaly vše zvládnout.
Obyvatelky Domu s pečovatelskou službou‚ Školní 609 Toužim
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MĚSTO TOUŽIM

POLIcEJNí ZPRaVODaJSTVí

Ze zasedání Zastupitelstva města
Toužim

Počasí nás láká
ke sportovním aktivitám

Zastupitelstvo schválilo dne 20.02.2020

Sluneční paprsky nás vybízí vytáhnout různá sportovní náčiní
a vybavení od běžeckých bot, přes jízdní kola až po kolečkové
brusle. Musíme však myslet na to, že i při použií tohoto
sportovního vybavení je potřeba dodržet určitá bezpečnostní
pravidla, či dbát na pravidelnou údržbu, abychom předešli úrazu
Vás samotných či úrazu někoho ve Vašem blízkém okolí.

- uzavřít veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020, mezi městem Toužim
a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje, Závodní
205, Karlovy Vary, na poskytnuí dotace z rozpočtu města Toužim
v roce 2020, ve výši 250.000,- Kč, na dokončení zateplení budovy
Stanice Toužim (sídlo ZZS Karlovarského kraje) včetně zastřešení
vchodů do budovy.

Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole či koloběžce je
potřeba zejména před první jízdou ověřit, zda máte toto
sportovní vybavení zcela v pořádku. Pravidelná kontrola během
celé sezóny je však samozřejmosí. Je nutné zkontrolovat hlavně
dotažení šroubů kol, či koleček, ověřit funkčnost brzd, napnuí
řetězu kola či nahuštění pneumaik. Důležité je také mít při všech
sportovních akivitách sportovní oděv k tomu určený a stejně tak
důležité je mít i řádné obuí, aby nemohlo dojít k úrazu, případně
aby následky byly co nejmenší.

Zastupitelstvo schválilo dne 14.05.2020
- poskytnuí dotace v roce 2020 ve výši 100.000,- Kč, pro SK
Toužim – oddíl kopané, Školní 492, Toužim, na ﬁnancování dopravy, pronájmů, ubytování a stravného na sportovních
soustředěních mládeže, na nákup míčů, dresů, stulpen,
teplákových souprav, brankářských rukavic, lékárniček,
tréninkových pomůcek a zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskytnuí této dotace

Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost, proto
doporučujeme užií ochranné helmy, přestože její užií je
povinné jen do pro cyklisty mladší osmnáci let.

- poskytnuí dotace v roce 2020 ve výši 60.000,- Kč, pro Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů
Toužim, Sídliště 428, Toužim, na nákup dresů, triček, teplákových
souprav, vzduchovky, terčů, tří vycházkových uniforem pro
funkcionáře, televize k výuce, školení a prevenivně výchovné
činnosi, na ﬁnancování pohonných hmot při dopravě na soutěže
a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnuí této dotace

Další důležitou součásí Vašeho jízdního kola je povinná výbava.
Máte vše v pořádku?
Vaše kolo musí mít:
•
Dvě na sobě nezávislé brzdy – (jízdní kola pro děi
předškolního věku nemusí mít ve výbavě přední brzdu, pokud je
na to konstrukčně uzpůsobeno),
•
červenou zadní odrazku,
•
bílou přední odrazku,
•
odrazky oranžové barvy musí být umístěny ve výpletu
předního i zadního kola a na obou stranách šlapek,
•
páčky brzd a konce trubek řídítek musí být zaslepeny.

- poskytnuí dotace v roce 2020 ve výši 65.000,- Kč, pro zapsaný
spolek Živý zámek Toužim, Na Výsluní 346, Toužim, na náklady
na honoráře za vystoupení při pořádání kulturních a vzdělávacích
akcí, na zapůjčení techniky, ozvučení, na ﬁnancování dopravy
a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnuí této dotace

V případě snížené viditelnosi musí být kolo opatřeno bílým
světlem vpředu a zadním světlem červené barvy v zadní čási
kola. Na kole se dále doporučuje mít např. blatníky, zvonek,
zámek na kolo, reﬂexní prvky nebo lékárničku.

Za MěÚ Toužim
Ing. Pavel Charvát, tajemník

Další důležité pravidlo vidět a být viděn plaí však pro všechny,
ne jen pro cyklisty či sportovce. Proto noste oblečení jasných
barev, nejlépe v kombinaci s reﬂexními prvky.
Při jakékoliv sportovní akivitě dávejte pozor při užívání sluchátek
k poslechu hudby. Muže to být velmi nebezpečné a následky
mohou být mnohdy i tragické.
Při všech sportovních akivitách buďte obezřetní a vždy se ve
zdraví vraťte domu.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení isku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
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dne 09.03.2020

Z jednání Rady města Toužim

- zadat zakázku s názvem „Vybudování VO v souběhu s opickou
síí T-Mobile – I. etapa,“ ﬁrmě Werner Hütner, Limnická 1235, 362
22 Nejdek, IČO: 4280 0550, za částku 2.426.873,- Kč včetně DPH
dne 23.03.2020

Rada schválila
dne 24.02.2020

- zadat zpracování Programu regenerace městské památkové
zóny Toužim na roky 2021 – 2025, Ing. arch. Jitce Pohořalé,
Památkový atelier, Zábělská 46, 312 00 Plzeň, IČO: 1470 9422,
za částku 107.690,- Kč

- poskytnuí dotací z rozpočtu města Toužim na činnost
sportovních oddílů, zájmových sdružení a na činnost v oblasi sociálních služeb v roce 2020 včetně uzavření veřejnoprávních
smluv na poskytnuí dotací takto:

dne 06.04.2020

• SK Toužim – oddíl stolního tenisu – posílení pozice oddílu
v práci s mládeží na úrovni kraje, účast na regionálních a republikových turnajích, materiální vybavenost, doprava a ubytování
na turnajích a honoráře trenérům – 50.000,- Kč
• TJ Sokol Toužim – oddíl basketbalu, ﬂorbalu – zabezpečení
ﬁnancování sportovní a tréninkové činnosi všech oddílů TJ Sokol
Toužim – náklady na cestovné družstev na soutěže, odměny
rozhodčích, poplatky na licence a školení trenérů, nákup
tréninkového, sportovního materiálu a na náklady spojené
s organizací turisických akcí – 45.000,- Kč
• Tenis Club Toužim – zvýšení herní úrovně začínající tenisové
mládeže, materiál a vybavení k této činnosi – 8.000,- Kč
• MTB Club Nežichov – podpora účasi klubu v amatérských
závodech horských a silničních kol – náklady na dopravu
a startovné, zajištění materiálového vybavení – 5.000,- Kč
• Mgr. Jan Váňa, Poděbrady, fyzická osoba – zajištění sportovního
dne mládeže s Tenisovou akademií Jana Váni na hřiši v Toužimi,
náklady na dopravu, propagaci, materiál a vybavení a poštovné
– 5.000,- Kč
• Svaz posižených civilizačními chorobami, ZO Toužim – činnost
organizace SPCCH – náklady na dopravu do divadel, na hrady,
zámky a koncerty, vstupné na kulturní akce a do krytých bazénů,
náklady na ozdravné pobyty a rehabilitační služby – 25.000,- Kč
• Hospic svatého Lazara Plzeň, z. s. – péče v hospici zahrnuje
především zmírnění bolesi, zachování mobility pacienta,
pomáhá lidem na konci života k bezbolestnému a důstojnému
odchodu, tento druh péče je náročný na spotřebu zdravotnického materiálu – požadavek na zdravotnický materiál a léky –
15.000,- Kč
• Centrum pro zdravotně posižené Karlovarského kraje, o. p. s.
– poskytování především ambulantní a terénní sociální služby
seniorům a zdravotně posiženým bez rozdílu věku, zajištění
služeb osobní asistence a odborného sociálního poradenství –
mzdové náklady v rámci služeb osobní asistence, náklady
na dopravu, pronájmy, provozní náklady, kancelářské potřeby –
20.000,- Kč
• Raná péče KuK, z. ú., Plzeň – zajištění kvalitní poskytování
služeb rané péče rodině s posiženým dítětem, podpora rozvoje
dítěte a jeho simulace vhodnými metodami a pomůckami –
provozní náklady, náklady na dopravu, materiální vybavení,
kancelářské potřeby – 8.000,- Kč

- výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu:
„Toužim, ul. Plzeňská, úprava komunikace na p.p.č. 3187/60“,
kterým byla vybrána ﬁrma STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158
00 Praha 5, Jinonice; IČO: 6083 8744, s nejnižší nabídkovou
cenou ve výši 2.204.921,16 Kč včetně DPH
- výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu:
„Rozšíření komunikace v osadě Krásný Hrad, výstavba zpevněné
komunikace v osadě Hrádek“, kterým byla vybrána ﬁrma STRABAG,
a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice; IČO: 6083 8744,
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 2.233.943,88 Kč bez DPH
- prominuí nájemného (bez záloh na energie) podnikatelům
užívajícím ke svému podnikání nebytové prostory ve vlastnictví
města Toužim, a to na dobu od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 v důsledku
vládního opatření týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje
zboží a služeb
dne 04.05.2020
- výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu:
„Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Toužim – pavilon B“, kterým
byla vybrána ﬁrma ICS – systémy, s. r. o., Hory 106, 360 01 Karlovy
Vary, IČO: 2522 5049, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
3.918.429,99 Kč bez DPH
- výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Nákup komunálního vozidla“, kterým byla vybrána ﬁrma Unikont Group, s. r. o.,
Služeb 609/3, 108 00 Praha 10, Malesice, IČO: 4119 3113, která
nabídla nejnižší cenu a to 1.859.000,- Kč bez DPH, za kterou bude
pořízen Mulicar M27 Compact
- poskytnuí ﬁnančního daru ve výši 2.000,- Kč spolku Linka bezpečí,
z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8
- zařazení města Toužim do územní působnosi Místní akční skupiny
(MAS) Kraj živých vod, z. s., se sídlem Masarykovo náměsí 143,
364 61 Teplá, IČO: 2698 8925, pro programové období 2021 –
2027.
dne 18.05.2020
- výsledek výběrového řízení na nákup nafukovacího stanu
s příslušenstvím a přívěsného vozíku pro Jednotku SDH Toužim,
kterým byla vybrána ﬁrma GUMOTEX coaing, s. r. o., Mládežnická
3062/3a, 690 02 Břeclav, IČO: 0741 7659, která nabídla nejnižší
cenu 579.573,- Kč bez DPH

- navýšení paušální částky za využií systému zavedeného obcí
pro nakládání s odpadem určenou pro právnické a fyzické osoby
oprávněné k podnikání na roční částku 1.800,- Kč, s platnosí od
1. 4. 2020

Za MěÚ Toužim
Ing. Pavel Charvát, tajemník
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
slepičky Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů,
cena 169 - 219,- Kč/ ks.

Prodej: 22.6. 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

TIRÁŽ
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