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ÚVODNÍK

Milí čtenáři, po krátké odmlce vám přinášíme další číslo
našeho zpravodaje. Novinek a akcí na kulturním poli se 
v dohledné době zřejmě nedočkáme...
... ale přichází jaro, jsme opimisty a doufáme, že i vy tento
čas prožíváte ve zdraví a pohodě.
I když je celá řada akivit omezená, zaznamenali jsme, že
spousta věcí se kolem nás mění, upravuje a připravuje na
slunečné dny. 
Díky Technické službě města byly vykáceny smrky v areálu
hřbitova, jejichž kořeny zasahovaly do pomníků a stávaly
se nebezpečnými. Na náměsí byla horkou tlakovou vodou
vyčištěna historická kašna. Kámen byl šetrně zbaven
mechů a jiných nečistot. 
Pracuje se i v okolních vesnicích. Osadní výbor v Kosmové
inicioval úpravu návesního rybníku v obci. Povodí Vltavy
rybník v Kosmové odbahnilo a byly vykáceny náletové
dřeviny a vyřezané břehové porosty. Pro jarní úklid budou,
stejně jako každý rok, v dubnu a květnu připraveny
velkoobjemové kontejnery do místních čásí města. 
V březnu nás ještě čeká sčítání lidu, domů a bytů.
Podrobnější informace naleznete na straně 2 a během
prvního březnového týdne budou aktuální informace 
uveřejněny na webových stránkách města www.touzim.cz.
Přejeme všem klidné a sluncem zalité dny. -IC-
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Likvidace vzrostlých a nebezpečných smrků na hřbitově.

Čištění kašny na náměsí.
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Z jednání Rady města Toužim

Rada schválila dne 11. 1. 2021

- konečnou cenu tepla na rok 2020 (bez DPH) z jednotlivých 
plynových kotelen ve správě p. o. Teplárenství města Toužim 
v této výši:

Plynová kotelna čp. 438 500,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 35 455,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 104 385,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 435 385,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 334 430,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 124 460,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 468 390,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 609 465,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 508 380,- Kč/GJ

Cena výměníkové stanice je cena plynové kotelny navýšená 
o náklady výměníkové stanice 1GJ/25,70 Kč.

- prominuí nájemného (bez záloh na energie) podnikatelům 
užívajícím ke svému podnikání nebytové prostory ve vlastnictví
města Toužim, a to na dobu od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 
v důsledku vládního opatření týkajícího se zákazu maloobchod-
ního prodeje zboží a služeb, za předpokladu, že k 20. 1. 2021
nebudou mít žádné pohledávky vůči městu a jeho organizacím,
přičemž toto opatření je činěno z důvodu podpory
zaměstnanosi a podpory místních podnikatelů.

dne 25. 1. 2021

- v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č
. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 
vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Základní umělecké školy Toužim, příspěvkové organizace, 
se sídlem Plzeňská 395, 364 01 Toužim, IČ: 6636 1974, 
s předpokládaným nástupem 1. 9. 2021.

dne 15. 2. 2021

- výsledek hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce: „Výstavba nové komunikace v Tepelské ulici“,
kterým byla vybrána firma ALGON, a. s., Ringhofferova 115/1,
155 21 Praha, IČ: 2842 0403, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
7.082.961,65 bez DPH.

Za MěÚ Toužim      
Ing. Pavel Charvát, tajemník

MĚSTO TOUŽIM
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Mobilní aplikace V OBRAZE

Město Toužim zprovoznilo pro občany novou aplikaci do mobil-
ních telefonů a tabletů. Jedná se o mobilní aplikaci V OBRAZE.
Pomocí této aplikace lze dostávat všechny aktuální informace 
z webových stránek města. Na novou zprávu vás upozorní 
noifikace. Aplikace přináší přehled aktualit z webu města, 
upozorní na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných
akcích, můžete si prohlédnout dokumenty vyvěšené na úřední
desce. Tato služba je pro všechny občany zdarma. Bližší 
informace a aplikace ke stažení na www.touzim.cz

SMS zprávy

Město Toužim připomíná, že i nadále je možno se přihlásit 
k odběru sms zpráv rozesílaných městem. Novou registraci
pouhým nahlášením telefonního čísla pro odběr zpráv je možno
provést osobně (sekretariát), telefonicky (354 224 500 nebo 
354 224 514) nebo e-mailem (sms@touzim.cz).

Z jednání Zastupitelstva města

Na zasedání Zastupitelstva města Toužim 25.02.2021 byl projed-
náván prodej pozemků parc. č. 2765/62 – orné půdy, o výměře
11.962 m2 a pozemku parc. č. 2843/23 – zahrady, o výměře 
365 m2 v k. ú. Toužim. O pozemky mají zájem dva subjekty. Jeden
se záměrem na výstavbu retail parku (nákupní centrum) a druhý
se záměrem na výstavbu průmyslových hal pro lehkou výrobu 
v oboru dřevovýroba a kovovýroba.    

Zastupitelstvo v této věci prozaím nerozhodlo a prodej odložilo
s ím, že se nejprve osloví Státní pozemkový úřad s dotazem, 
do kdy převedou sousední pozemek ve vlastnictví státu na město
Toužim, neboť na tomto pozemku by mohla vzniknout
průmyslová zóna.

Ing. Pavel Charvát
tajemník MěÚ Toužim

OZNÁMENÍ

Oznámení České pošty, s. p., 
o úpravě provozní doby, 
která od 1. 3. 2021 bude o sobotách
pouze v době od 08:30 do 10:30 hodin.

...
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MĚSTO TOUŽIM

JARNÍ FOTOSOUTĚŽ INFOCENTRA

Příroda se probouzí
Vyhlašujeme fotosoutěž pro děti 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 květiny, 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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JARO
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Velikonoční douška

Symboly Velikonoc  - pomlázka, beránek, vejce atd. jsou vám
čtenářům určitě známy. Dnes bych vám ráda připomněla jiné
zvyky našich předků v týdnu před a o Velikonocích. Lecjaká stará
tradice by se určitě hodila oživit i v dnešní bláznivé době…
Velikonoce mají svůj původ v pohanských tradicích a oslavách
jara. Po celá staleí jsou ale nejvýznamnějším svátkem křesťanů
a podle jejich pojeí se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Velikonoce se také nazývají velká noc. Slovo „velká“ odráží
význam svátku v křesťanství a slovo „noc“ odkazuje 
na velikonoční noční liturgii, kterou začíná oslava nedělního 
Zmrtvýchvstání. Den dříve začínal západem slunce předchozího dne,
a proto i oslava svátku začínala již předchozího večera; podobně se
například Boží hod vánoční začíná slavit na Štědrý večer.
Velikonoce se slaví po prvním úplňku po jarní rovnodennosi 
(po 21. 3.).
Květná neděle, letos připadá na 28. března.  Při nedělní mši 
v kostelích kněz svěil kočičky nebo vrbové ratolesi a z Bible
předčítal čási o příjezdu Ježíše do Jeruzaléma. Větvičky se pak
svazovaly stuhami, byla jim přisuzována zvláštní moc. Věřilo se,
že posvěcené vrbové proutky s kočičkami mají ochraňovat před
zlou mocí. Posvěcené, rozdrcené a do vody ponořené kočičky se
dávaly k jídlu lidem i dobytku pro zdraví. Spolknuí posvěcené
vrbové kočičky mělo ochránit po celý rok před bolesí v krku.
Hospodáři zapíchli proutek s kočičkami do rohu pole a věřili, 
že ím bude zajištěna dobrá úroda. V tento den je liturgickou 
barvou červená, která připomíná krev Ježíše Krista. O Květné
neděli by se prý nemělo nic péct. Lidé věřili, že by se zapekly 
i květy na stromech i loukách a pak by nebyla žádná úroda. 
Na Květnou neděli by se rovněž měly oblékat nové šaty. Možná,
že právě odtud pochází pověra, že byste si měli o Velikonocích
koupit něco nového na sebe, aby vás nepokakal beránek. Zvykem
také bylo vymetat dům zelenými ratolestmi. Větvičky tak měly 
z domu vyhnat veškeré neřesi a nemravnosi. 
Modré pondělí, které letos vychází na 29.března a symbolizuje
blížící se Velikonoce, bylo pro křesťany vždy symbolem volného
dne. Podle tradice bylo v tento den lidem zakázáno vykonávat
jakoukoliv práci. Modré pondělí je posledním masopustním
pondělím. Kostely se v tento den podle tradic a zvyků zdobily
modrým nebo fialovým suknem. Přívlastek "modré" je doslovný
překlad německého "blau", které kromě modré barvy nese také
význam "podnapilý, neschopný práce".
Žluté úterý často najdeme také pod názvem Šedivé úterý. Letos
připadá na úterý 30.března. V tento den hospodyně uklízely 
a vymetaly pavučiny. Stejně jako Modré pondělí, tak ani Žluté
úterý nebylo nijak výjimečné z hlediska lidových zvyků. Tyto dny
měly pouze své názvy a mimo mši svatou se v tyto dny žádné
obřady nekonaly. 
Žluté úterý symbolizovalo zlato, světlo a slunce. Žlutá je jásavá
barva i barva zralosi. V křesťanském umění symbolizuje věčnost,
ctnost, rozum, úctu, vznešenost, žárlivost, Boží světlo. Proč byla
úterý přisuzována i šedivá barva, není známo.
Na Škaredou středu se v domácnostech především uklízelo.
Důsledný úklid měl vyhnat zlé duchy z domu. Říkalo se jí proto
také Sazometná nebo Smetná, protože se vymetaly saze 
z komínů a smýčily se domy. Název Škaredá je odvozen od toho,
že v tento den Jidáš žaloval na Krista. Zároveň se traduje, že kdo
se bude v tento den mračit, zůstane mu to po celý rok. 

V tento den lidé nosí do kostela polínko dřeva a dají je opálit 
na hranici. Doma z něho nadělají loučky a z nich křížky, které 
o Veliké neděli po obědě s ratolestmi svěcenými na neděli
květnou, zastrkají do rohů polí. Ten hospodář, který bude mít
dříve zastrkané křížky, bude mít údajně časnější žně. Jak vysoké
jsou ratolesi s posvěcenými kočičkami, tak vysoko potom vzroste
obilí. Křížky s ratolestmi zároveň také měly ochraňovat úrodu
před krupobiím.
Na Zelený čtvrtek se všude rozléhalo icho. Nezvonily zvony 
a někde se dokonce i kravám sundávaly zvony z krku. Říkalo se,
že “zvony odletěly do Říma” a opět se rozezní při mši na Bílou
sobotu. Funkci zvonů přebírali (a někde stále přebírají) chlapci
„vrkáči“, někde i holky. Vrkáči chodili ve skupině po vesnicích 
s řehtačkami (vrkačkami, klepačkami, hrkačkami, chřestačkami)
při každém klekání – časně ráno, v poledne a večer. Jejich
obchůzky končily na Bílou sobotu, kdy obcházeli domy a říkali
básničky o Jidášovi. Někde dostali kapesné, někde něco dobrého.
Hospodyně na Zelený čtvrtek vstávaly časně ráno, zametly dům
a smeí donesly na křižovatku. To mělo zaručit, že se v domě 
nebudou držet blechy. Držela se řada rituálů, které měly odlákat
škůdce a naopak přivolat zdraví a šťastný rok. Na Zelený čtvrtek
se podle tradice jedlo něco zeleného, ať už špenát, jarní polévka
s prvními bylinkami, česnečka rovněž s mladými bylinkami,
hrách, zelí, bylinková nádivka. Pekly se sladké jidáše s medem.
Med nesměl být kupovaný, ale darovaný. Darovaný med měl
chránit před hadím ušknuím a žihadly.
Na Velký pátek, ještě za tmy, vstala hospodyně a v zahradě se
pomodlila za zdravé hospodářství. Hospodář ráno sledoval
počasí, podle kterého předpovídal, jak se bude hospodářství 
v tomto roce dařit. Hospodář ještě před svítáním vykropil
svěcenou vodou stavení i stodolu, aby nepřišlo neštěsí. Lidé
věřili, že tento den má voda omlazující a zkrášlující účinek a může
vyléčit, protože vyvěrá ze země, kam byl pochován Ježíš. Nejen
ženy tak chodívaly k potoku omývat se vodou. Do země se tento
den nesmělo rýt ani kopat, nesmělo se pracovat. Věřilo se také,
že tento den se země otevírá a vydává svoje poklady. Na Velký
pátek se nekonaly mše a stále nezvonily zvony. Nejedlo se maso
a nevařilo se. Jídlo bylo připraveno z předešlého dne. Tradičně
se jedla např. zelňačka.
Večer na  Bílou sobotu se “vracejí zvony z Říma”, takže naposledy
chodili (někde stále chodí) “vrkáči”. Ti na Bílou sobotu obcházeli
stavení, říkají básničky o Jidášovi a dostávají peníze nebo něco
dobrého k jídlu. Ještě před rozedněním se novým koštětem 
uklizené stavení vybílilo. Pekli se velikonoční beránci, mazance
a chléb. Bílou sobotou končil 40 denní pomasopustní půst.
Neděle, Boží hod Velikonoční. Ženy barví vejce, malují kraslice.
Chlapci pletou pomlázky z vrbových proutků. Tento den končíval
půst a lidí nosívali na mši do kostela jídlo, které si nechávali
posvěit. Někde posvěcené jídlo jedli přímo v kostele, jinde ho
nosívali domů a všem členům dali kousek z posvěceného jídla.
Nezapomínalo se ani na hospodářská zvířata. Jídlo se dávalo
případně i na  pole a zahrady, aby pozemky přinesly znovu úrodu.
Velikonoční pondělí vždy patřilo lidovým tradicím a zvykům,
které s církevními obřady nesouvisí. Ty, včetně těch netradičních,
si můžeme připomenout zase příště. 
Opatrujte se v dnešní podivné době, užívejte slunce a zklidnění
civilizace. Jistě pozorujete, že příroda si „jede“ dál ve svém rytmu
a to je skvělá zpráva, něco končí a hned nové začíná!

I. Květ.
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Bečov nad Teplou • Teplička • Chodov
Toužim • Krásné Údolí • Útvina
Bochov • Kolová • Stanovice • Stružná
Teplá • Otročín • Prameny • Mnichov
Žlutice • Ovesné Kladruby 
Úterý • Bezvěrov • Krsy • Nevřeň
Všeruby • Úněšov • Zahrádka

Vážení a milí občané, 

rádi bychom vás informovali o tom, že pro období let 2021–2027 
se vaše město zapojilo do činnosti Místní akční skupiny (MAS) 
Kraj živých vod. Jde o společenství několika desítek subjektů jak
veřejných – obcí a svazků obcí, tak soukromých – nestátních
neziskových organizací, zemědělců, živnostníků, církevních organizací
i jednotlivých fyzických osob, které spojuje úsilí o udržitelný rozvoj
regionu na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje, jehož velkou
část tvoří také území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.

DOBRÁ, ŘEKNETE SI, ALE K ČEMU JE TO DOBRÉ?

Tak tedy: Jako občan můžete využívat infrastruktury vybudované
prostřednictvím MAS v našem regionu – turistického mobiliáře
(informační tabule, odpočivadla apod.) nebo cyklostezek, zúčastnit
se námi pořádaných kulturních a společenských akcí nebo přihlásit
své děti na letní příměstské tábory. Na podporu své vlastní iniciativy
při organizaci kulturních a sportovních akcí nebo při nákupu drob-
ného vybavení pro činnost neziskových organizací můžete využít
grantového programu MAS Dr. ŽIVODA.

Jako podnikatel – at´ už v zemědělství, v potravinářské nebo
řemeslné výrobě, ale také jako nezisková organizace v oblasti
volnočasových aktivit, sociálních služeb či jiné, můžete v uvedeném
období 2021–2027 využít možností dotační podpory v rámci tzv.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 
Za tímto názvem se skrývá dokument, který umožňuje Místní akční
skupině prostřednictvím výzev k podávání projektů zprostředkovat
pro vaše investiční nebo rozvojové záměry čerpání z dotačních
programů spolufinancovaných Evropskou unií – z programu
Společné zemědělské politiky (SZP), z Operačního programu
zaměstnanost (OPZ) nebo z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Pokud máte takový jasně definovaný záměr,
neváhejte oslovit pracovníky MAS, kteří jej s vámi rádi prokonzultují
a sdělí vám, jak a kdy svůj projekt podat. 

Nevyužitá příležitost se už nemusí vrátit, a proto se těšíme 
na spolupráci, která přinese prospěch celému našemu regionu. 

více informací: www.krajzivychvod.cz

MAS Kraj živých vod, z.s., Masarykovo nám. 143, 364 61 Teplá, T: +420 353 618 752, E: info@krajzivychvod.cz

KrajZivychVod krajzivychvod
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INZERCE

Grantový program MAS Kraj živých vod

Dr.ŽIVODA
pro neziskové organizace na území MAS Kraj živých vod

Grantový program Dr.ŽIVODA je
připravován a realizován ve spolupráci 
MAS Kraj živých vod a obcí i firem
sídlících na jejím území a je výrazem
společného zájmu veřejného sektoru 
a soukromého sektoru na zlepšování
podmínek života v našem regionu.
Cílem programu je obohatit nabídku
kvalitních kulturních, sportovních 
i vzdělávacích akcí s důrazem na děti 
a mládež a zároveň zvýšit zájem
mládeže o dění v jejich obci i kraji 
a podpořit sounáležitost s územím. 

1) NAZDAR KAŠPAR
Akce iniciované a realizované různými skupinami mládeže ve věku 15 - 30 let. Cílem je
podpořit zájem mládeže o region, kde žijí a povzbudit ji k vlastní angažovanosti v jeho rozvoji.
Poskytnutou podporu lze využít na pořízení materiálu, drobného vybavení a honoráře lektorů 

a účinkujících v přímé souvislosti s danou iniciativou.

2) DOBRÁ RADA NAD ZLATO
Zapojování odborníků do přípravy a realizace projektů, pořádání architektonických, uměleckých
a ideových soutěží, spolupráce se studenty vysokých škol apod. Cílem je podpořit využívání
konzultací s odborníky na danou problematiku a jejich přirozené zapojení při řešení problémů
a tím zvýšení kvality práce místních subjektů. 

3) VESELÁ KOPA
Kulturní a sportovní akce přístupné široké veřejnosti v rámci širšího okolí, např. slavnosti, 
festivaly, turnaje apod. Cílem je zvýšit kvalitu pořádaných akcí regionálního významu. Poskyt-
nutou podporu lze využít na honorář účinkujících nebo služby pro technické zajištění akce.

4) VRABEC V HRSTI
Nákup drobného vybavení pro činnost neziskových organizací, např. stejnokroje, kostýmy,
sportovní náčiní, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, nářadí. 
Cílem je vytvořit lepší podmínky pro činnost místních neziskových organizací.

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU: 1. 3. 2021
UZÁVĚRKA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ:  30. 4. 2021
REALIZACE PROJEKTŮ: OD 1. 3. 2021 – 31. 12. 2021
VÝŠE PODPORY: OD 3 000 Kč do 10 000 Kč

NA CO LZE PODPORU POSKYTNOUT?

více informací: www.krajzivychvod.cz KrajZivychVod krajzivychvod

www.krajzivychvod.cz


