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ODPADY NOVĚ!!!

OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU
POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Upozorňujeme občany, kteří ještě nepodali
vyplněný formulář ohlašovací povinnosi 
k místnímu poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství, na povinnost 
podaní na Městský úřad Toužim. Formuláře
jsou k dispozici na webových stránkách
města Toužim nebo přímo na Městském
úřadě Toužim. Lhůta pro podání končí dnem

28. února 2022. 
K vynucení plnění ohlašovací povinnosi dle
§ 14a zákona o místních poplatcích lze uložit
pořádkovou pokutu podle § 247 odst. 
2 daňového řádu a přimět ím poplatníka 
k součinnosi.

MěÚ Toužim, 

Michalová

FOTOGALERIE Z JARNÍ VÝSTAVY

1



PROGRAM NA BŘEZEN

OZNÁMENÍ
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St 2.3. 15.30 FIFA turnaj
Čt 3.3.    15.00   Tvořeníčko
obal na knihu

St 9.3.     FESTIVAL CESTOVáNÍ
17.00  CESTOVáNÍ V BAČKORáCH 

Řím, Vaikán, Vesuv
18.00  ExpEDIČNÍ KAMERA 2022

3 krátké filmové dokumenty

Čt 10.3. 15.00   Tvořeníčko
jarní hrátky s drátky

pá 11.3. 9.00 VU3V Arménie blízká 
i vzdálená –  3. putování arménského poutníka
ze Lvova po Osmanské říši (1608-1618)

10.30   VU3V Čínská medicína 
v naší zahrádce – 3. Léčivé rostliny čínské
medicíny II.

Čt 17.3. 15.00 Tvořeníčko
madeirové kraslice

Út 22.3. 17.00

TANEČNÍ ODpOLEDNE 
pRO SENIORy

K tanci a poslechu bude hrát p. Sláma
Sokolovna

Čt 24.3. 15.00 Tvořeníčko
velikonoční dekorace

pá 25.3. 9.00 VU3V Arménie blízká 
i vzdálená – 4. pronásledování Arménů 
a arménská diaspora

10.30   VU3V Čínská medicína 
v naší zahrádce – 4. Léčivé rostliny čínské
medicíny III.
Čt 31.3. 15.00 Tvořeníčko 
velikonoční věnec na dveře

Pokud není uvedeno jinak, akce se koná v Infocentru
Toužim, Nám. Jiřího z Poděbrad 35

OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA

ŘÍJEN - DUBEN 

úterý - pátek 
9.00 hod - 17.00 hodin
E: infotouzim@seznam.cz
T: 353226431

VÝZVA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V TOUŽIMI
SLAVÍ LETOS 150 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
pro připravovanou výstavu bychom přivítali
zapůjčení jakýchkoliv archivních materiálů 
s danou témaikou. NAFOTÍME A VRáTÍME!
Fotografie, diplomy, novinové články...
Děkujeme za vaši pomoc.

Výstava SDH • infotouzim@seznam.cz
Tel.:  605 243 653 / 602 414 884



Z jednání Rady města Toužim

Rada schválila
dne 31. 1. 2022

- poskytnuí finančního daru ve výši 2.000,- Kč, spolku DROSERA,
z.s., Bublava č. p. 791, 358 01 Bublava, na provoz Záchranné
stanice pro handicapované živočichy na Bublavě, na rok 2022

- výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Nákup travní
sekačky“, kterým byla vybrána firma PEKASS, a. s., Přátelství 987,
104 00 Praha 10 - Uhříněves, IČ: 4169 3426, nabízející nejnižší
cenu a to 549.000,- Kč bez DPH, za níž bude pořízena travní
sekačka GRILLO FD 900 4 WD.

dne 14. 2. 2022

- zadat zakázku malého rozsahu: „Rekonstrukce elektroinstalace
v ZŠ Toužim – pavilon A“, firmě ICS – systémy, s. r. o., Hory 106,
K. Vary, IČ: 2522 5049, která předložila druhou nejnižší nabíd-
kovou cenu ve výši 4.736.880,10 Kč bez DPH, a to z důvodu
odstoupení od výběrového řízení původně vybrané firmy

Ze zasedání Zastupitelstva města
Toužim konané 10. 2. 2022

- zastupitelstvo schválilo uzavřít veřejnoprávní smlouvu 
č. 2/2022, mezi městem Toužim a Hasičským záchranným
sborem Karlovarského kraje, Závodní 205/70, Karlovy Vary, 
na poskytnuí dotace z rozpočtu města Toužim v roce 2022, 
ve výši 250.000,- Kč, na neinvesiční výdaje související s činnosí
jednotky – úhrada provozních nákladů stanice Toužim a nákup
věcných prostředků a služeb k vytvoření kvalitnějších podmínek
pro výkon služby příslušníků (např. pořízení a obnova osobních
ochranných pracovních prostředků, vybavení, údržba nemovi-
tosí atd.)

Za MěÚ Toužim      
Ing. Pavel Charvát, tajemník

MĚSTO TOUŽIM KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Novoroční výstup na Třebouňský vrch

1. ledna se uskutečnil již 41. ročník Novoročního výstupu 
na Třebouňský vrch odboru Klubu českých turistů TJ Sokol
Toužim, z. s.
Také letošní ročník této turisické a společenské akce byl pozna-
menaný proikoronavirovými opatřeními a netypickým počasím
bez sněhové pokrývky. Nicméně po mnoha letech se naskytla
příležitost zahlédnou na jižním obzoru vrcholky Šumavy. 
Letos opět chybělo v minulosi oblíbené občerstvení v podání
Třebouňských, tradiční táborák na vrcholu však byl a bylo možné
si zde alespoň opéci doneseného vuříka. Na nejvyšší vrchol 
a výškovou i krajinnou dominantu Toužimska, s nadmořskou
výškou 824,5 m n. m., letos vystoupalo 275 registrovaných
výletníků. 
Toužimší turisté doufají, že stejně úspěšné budou i další jejich
akce v letošním roce, Setkání u pramene Střely v Prachometech
(18. června) a Toužimskej puchejř (10. září). 

KČT TJ Sokol Toužim, z. s.

DOŠLO DO REDAKCE
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Zimní fotosoutěž
Pro žáky 9. ročníků vyhlásila Střední škola živnostenská Sokolov
na měsíc leden zimní fotosoutěž, do které se zapojilo několik
žáků z devátých tříd. Hlavně žákyně, které se zajímají o přírodu 
a svoje další studium směřují na SLŠ do Písku, byly velmi akivní
a do soutěže se zapojily s elánem.
Lovci zimních snímků hledali svoje náměty všude možně, 
na školní zahradě, při svých toulkách přírodou, snímky 
ze zahrádek, ale objevily se sněhové sochy psích miláčků. 
Přestože žáci nafoili spoustu zajímavých momentek, každý žák
mohl poslat do soutěže jenom jednu fotku se svou adresou.
Od 1.do 8. února 2022 budou fotky vyvěšeny na facebooku
živnostenské školy a každý může hlasovat prostřednictvím lajků.
Autoři fotografií, které dostanou nejvíce hlasů, budou odměněni.
Tak neváhejte a podívejte se na facebookové stánky živnostenské
školy a hlasujte do 8. února o nejhezčí snímek.

A. Rešlová, L. Slabá, žákyně 9.A

Krajská knihovna Karlovy Vary
Na začátku měsíce února navšívili žáci 6. ročníků Krajskou 
knihovnu v Karlových Varech.
A co bylo naším cílem? Dozvědět se, jakým způsobem knihovna
funguje, co všechno nám nabízí, ale také se seznámit 
s oddělením pro handicapované lidi, které se snaží ulehčit život
tělesně posiženým spoluobčanům.
V úvodní čási naší akivity jsme se rozdělili do dvou skupin a šli
jsme společně se svými vedoucími  do oddělení knih a oddělení
pro handicapované.
První skupina žáků se seznámila s celkovým chodem knihovny-
jak se zaregistrovat, jak funguje výpůjční řád, orientace 
v knihovně, jak vracet vypůjčené knihy, prodloužení výpůjční
doby, rezervace knihy atd. Mnohé z těchto nabídek určitě žáci
využijí při studiu na středních školách, kdy budou potřebovat
určitou knihu ke svému studiu, no a kde jí sehnat - samozřejmě 
v knihovně.
Druhá skupina vyrazila se svojí průvodkyní do oddělení pro 
handicapované, kde se seznámila s ím, co všechno zdejší
oddělení nabízí pro nevidomé a handicapované lidi. Žáci 
se dozvěděli mnoho zajímavosí, a hlavně viděli prakické
pomůcky, které ulehčují život těmto lidem. Sami si vyzkoušeli
různé pomůcky  k ulehčení jejich každodenních pracovních
úkonů-zvuková váha a hrníček,rozlišovač barevného prádla,
chůzi se slepeckou holí, ale také si vyzkoušeli karetní i stolní hry,
osahali si knižní výisk J. Foglara Hoši od Bobří řeky, který byl
vyištěn Breillovým písmem. 
V závěru našeho setkání jsme dostali i pozvání na únikové hry,
které se v prostorách knihovny také konají. Obě paní knihovnice
si určitě zaslouží naše poděkování za skvěle odvedenou práci.

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

Výtvarný kurz pro děi TVOŘENÍČKO se u nás v infocentru pořádá
již několik let. Každý čtvrtek se v Infocentru sejdou děi ve věku
od 6 do 12 let a společně tvoří různými metodami umění všeho
druhu. 
Od loňského září se děi již věnovaly výrobě zvonkohry, sáčků na
přezuvky, podzimním dekoracím i strašidlům na Halloween. Také
si vyzkoušely sítoisk na polštář, výrobu adventních věnců,
drátěného anděla a malování betlému. Dále vyráběly soli do
koupele, mýdla, klíčenky se srdíčkem, tučňáky a spoustu dalšího!
Díky paní Miluši Chlupové se zadní část infocentra každý čtvrtek
od 15:00 promění v umělecký ateliér a my se nemůžeme dočkat,
jaké další tvoření přinesou následující týdny!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TVOŘENÍČKO PRO DĚTI

BAZáREK VE DVOŘE
KOSMOVá Č. 4 pROTI ZASTáVCE

ZBOŽÍ VšEHO DRUHU
Otvíráme v sobotu 2.4.2020 ve 14 hod!

Ceny mírné
prodejní doba:

po  zavřeno
Út +  St + Čt  14.00 - 17.00

pá  zavřeno
So + Ne  14.00 - 17.00
VšICHNI JSTE VÍTáNI!

4



Expediční kamera 
a Cestování v bačkorách
V březnu nás v Infocentru čeká Cestovatelský fesival, kdy jsme
spojili cestopisný pořad z cyklu Cestování v bačkorách s Expediční
kamerou. Cestování v bačkorách od nás již jistě všichni znáte, 
ve zkratce se jedná o besedu z míst, které navšívili naši sousedé
nejen z Toužimi. Prostřednictvím své prezentace vás vezmou 
s sebou na svou dovolenou a podělí se s vámi o krásy světa, které
na svých cestách potkali. 

Větší otázku však nabízí, co je ta expediční kamera?
Jedná se o přehlídku dobrodružných filmů z domácí i zahraniční
produkce. Tento fesival funguje po celém Česku i Slovensku již
od roku 2009. U nás v Toužimi se na tento fesival můžete těšit
9. března od 16:30 u nás v malém sále v Infocentru, a jaký bude
program?

16:30 ZAHáJENÍ
17:00 CESTOVáNÍ V BAČKORáCH

18:00 SALTO JE KRáL
Zavřete oči a představte si největší vodopády světa. A do toho 
si představte, že je slaňujete. Je to možné? Ano! Parta kamarádů
jejichž společnou výzvou je objevit, dosáhnout a splynout 
s nespoutanými verikálními živly se o to pokouší. Cesta k nim
představuje často výpravy do neznáma, kde ani ta nejdůslednější
příprava negarantuje vytoužený cíl. Jedinou jejich jistotou je síla
přátelství, maximální důvěra a pocit sounáležitosi. Bude to však
stačit na přechod nejvyšších vodopádů světa?

19:00 KRIpL TRIp
Jak se liší přístup k hendikepovaným sportovcům v Čechách 
a v Kanadě? Dva češí hendikepovaní bikeři si plní svůj sen 
a vydávají se do mekky světového mountainbikingu. Film plný
smíchu, radosi i hlubšího zamyšlení na vás čeká na Expediční
kameře.

19:30 KAWANZA - topící se 
diamant Angoly
Dvojnásobný olympionik Dawson,
Jihoafričan Dewet Michau a britský
vodák Jake Holland cestují hluboko 
do srdce válkou zničeného jihoafrick-
ého národa, bojují s nemilosrdným
počasím a kilometry nezmapovaného
terénu, aby se stali jedněmi z prvních
kajakářů, kteří zažijí nebezpečné
peřeje řek Keve a Kwanza.
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Retroreflexní materiály jsou schopny odrážet
dopadající světlo až na vzdálenost 200 metrů,
proto mají velké uplatnění při zajištění
bezpečnosi chodců a cyklistů v silničním
provozu. Velmi důležitá je i barva oblečení
chodců. Siluetu chodce v modrém oblečení
vidí řidič na vzdálenost 18i metrů, 
v červeném oblečení je vidět na 24 metrů, 
ve žlutém oblečení je vidět na vzdálenost 
37 metrů a v bílém oblečení je vidět na 
nejdelší vzdálenost - 55 metrů. Existuje celá
škála různých reflexních materiálů 
od reflexních pásek až po magneické led
klipy či reflexní samolepky. Ty jsou v různých
barvách a tvarech a můžeme je prakicky
nalepit kamkoliv – na přilbu na kolo nebo 
na aktovku. Na oblečení pak lze použít různé
nažehlovací reflexní moivy. Na kabelku 
či batoh je možné zavěsit reflexní přívěšek
např. reflexní střapec.

Řidiči by se zase v souvislosi se sníženou
viditelnosí měli zvýšit pozornost při
projíždění míst s větším pohybem osob -
jakou jsou přechody pro chodce, rušné ulice
či školská zařízení. 
Není to ale jen snížená viditelnost, která může
díky očekávanému příchodu jara zrazovat.
Jsou to také denní teploty. Ačkoli v březnu již
bývají teploty vyšší oproi předchozím
měsícům, v ranních hodinách může v noci
stále převládat námraza a kluzký povrch 
komunikací. 

Chodci by proto neměli opomenout vhodné
oblečení a obuv, díky kterému se mohou 
vyhnout zdravotním poížím a řidiči by zase
neměli opomenout přizpůsobení jízdy stavu a
povrchu vozovky. Zákon nám sice ukládá
povinnost použít zimní pneumaiky 
do 31. března, nicméně se rozhodně vyplaí
tento termín ještě protáhnout, a to zejména
v horských oblastech, kde může být i v dalším
měsíci vrstva sněhu a ledu na vozovce. 

Krásný vstup do prvních jarních dní přejí 
policisté Karlovarského kraje. 

por. Mgr. Lucie Machalová 

POLICEJNÍ SLOUPEK

PŘICHÁZÍ JARO
NA SILNICÍCH STÁLE OPATRNĚ! 

Březen je měsícem, který mnoho z nás po dlouhém zimním období vítá s otevřenou
náručí. Od března si již slibujeme vyšší teploty, více světla ráno i večer, více slunečného
počasí a pochopitelně méně sněhových srážek, nižších teplot a dalších, pro mnohé
takzvaných „nepříjemnosí“.   

Ačkoli se jaro o svá práva může oficiálně začít hlásit již 20. 3., ze zkušenosi moc dobře
víme, že to světlé a teplé dny zdaleka přinést nemusí. Zrádné bývají zejména ranní
mlhy a námraza, které ze zimního období ještě převládají. 

Chodcům proto doporučujeme stále věnovat zvýšenou pozornost vlastní viditelnosi
a vyhýbat se nepřehledným místům. Pomoci nám mohou nejen osvětlená místa, ale
i bezpečnostní reflexní prvky. Velice akivním prvkem jsou retroreflexní materiály fun-
gující na principu zpětného odrazu, kdy se světelné paprsky při dopadu na retroreflexní
materiál odrazí zpět ke zdroji světla. 
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