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PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou vyjádřili hluboký obdiv a velké

poděkování paní Vladimíře Hazmukové, za její 

mnohaletou píli a péči o naší mateřskou školu.
Paní Hazmuková ve funkci ředitelky setrvala dlouhých 17 let.
Přejeme Vám, abyste si podzim života užívala tak, aby Vás
každý den těšil, v plném zdraví a zasloužené pohodě.

Paní Hazmuková, děkujeme Vám za Vaši práci a obětavost!

Učitelé, zaměstnanci, rodiče a děi z mateřské
školy Sluníčko Toužim.

Kateřina Holasová, 
ředitelka MŠ Toužim                                                                             

Tříkálová sbírka 2022 
v Toužimi

V neděli dne 2.1.2022 se od 14.00 hodin v kostele
Narození Panny Marie v Toužimi uskutečnil
Tříkrálový koncert. Pozvání přijal pěvecký sbor
Cantus De Velas, který je z Velkého Rybníka 
u Hrozněína a vystupuje zejména na Karlovarsku.
Společně se sborem jsem si zazpívali koledy 
a poslechli si krásné vánoční skladby. Vystoupení
mělo velký úspěch. Pro nás přítomné to byl pěkný
hudební zážitek. Tímto děkujeme milým
zpěvákům a hudebníkům, kteří si našli čas a přijeli
k nám předvést své umění.
Návštěvníci i sbor Cantus De Velas vložili do kasičky 4.930,- Kč.
Celý výtěžek je určen na provoz Týdenního stacionáře pro
osoby s Alzheimerovou chorobou při Farní charitě Karlovy Vary.
Velmi děkujeme všem za jejich štědrost.
Městu Toužim děkujeme za převzeí zášity a za bezplatné
zapůjčení kostela, ŘKF Bochov za uhrazení nákladů 
a organizační zajištění koncertu a všem dobrovolníkům, kteří
se na organizaci celé akce podíleli.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky za Karlovy Vary v roce 2022
činí 190 292 Kč. Také republikový součet Tříkrálové sbírky
dosáhl zaím nejvyšší hodnoty: 137 601 351 korun a díky
koledě online stále narůstá. Oproi minulému roku je to 
o zhruba 56 milionů více. Souhrn všech výsledků z diecézí je
přístupný na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz.

Petra Široká za Římskokatolickou farnost Bochov

FOTOGALERIE Z JARNÍ VÝSTAVY

ZIMNÍ VZPOMÍNKA

1



PROGRAM NA DUBEN

Program Infocentrum Toužim duben 2022
po celý měsíc - JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZŠ a MŠ

Čt 7.4. 15.00 Tvořeníčko – velikonoční přání

Pá 8.4. 9.00 VU3V 
Arménie blízká i vzdálená – 5. Arméni a křesťanství

10.30 VU3V 
Čínská medicína v naší zahrádce – 5. Léčivé rostliny čínské
medicíny IV.

Ú 12.4. FESTIVAL CESTOVÁNÍ
17.00 Cestování v bačkorách – Brusel
18.00 Expediční kamera 2022 

Čt 14.4. 15.00 Tvořeníčko –  zdobení perníčků

!! St 20.4. 15.00 Tvořeníčko – FIMO kolíčky

Pá 22.4. 9.00 VU3V 
Arménie blízká i vzdálená – 6. Národnostní menšiny 

10.30 VU3V 
Čínská medicína v naší zahrádce – 6. Domácí využií TČM

St 27.4. 18.00 THAJSKÉ ČAJE
Ing. Zdeněk Nepusil přednáška a ochutnávka

Čt 28.4. 15.00 Tvořeníčko – výroba šperků

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Zábavné odpoledne pro seniory 

Konečně se po velmi dlouhé době podařilo
uskutečnit Zábavné odpoledne pro seniory!
Sešlo se přes padesát účastníků z Toužimi 
i okolí, kteří si užili vzájemné setkání  a  tanec
za doprovodu skupiny Slamáci. Doufáme, 
že toto odpoledne zdárně obnovilo tuto
Toužimskou tradici a těšíme se na další setkání

v úterý 24.5.!

Knižní novinky

Pro ženy
Bach Tabea Dům hedvábí
Brown Sandra Letenka z džungle
Cartland Barbara Zoufalá volba
Erskine Barbara Nejtemnější hodina
Haran Elizabeth Oheň v srdci
Howell Hannah Když tě miluje Skot
Lukášková Markéta Majonéza k snídani
Marin Charles Ztracený příběh
Pawlowská Halina Milý Bene
Perry J. L. Devatenáct dopisů
Skočílková Mirka Opuštěný dům
Steel Danielle Bod zlomu
Lacrosse Marie Vinařství: Osudové dny
Pro muže, detekivní romány, thrillery, …
Carter Chris Já jsem smrt
Clark Julie Otec neznámý
Deaver Jeffery Poslední důkaz
Hawkins Paula Pomalu hořící oheň
Marsons Angela První krev : případy Kim Stoneové
Smith Wilbur Temné dědictví
Smith Wilbur Volání havrana
Pro děi a mládež
Anderson Laura Amálie Zubatá a příšerný ples
Anderson Laura Amálie Zubatá a jednorožčí páni
Angelico Michele Historie starověkých civilizací
Belšán Michal Hladový vydrýsek
Brezina Thomas Džin z kouzelné lampy
Brezina Thomas Maják na útesech
Brezina Thomas Volání zlaté sovy
Kinney Jeff Deník malého poseroutky 16. 

Velká šance
Pospíchal Josef Na paloučku plném broučků
Rowling J. K. Vánoční prasátko
Stewner Tanya Alea, dívka moře. Písnička pro Gilfy
Historické romány, životopisy, zajímavosi, humor … 
Bernatský Vojtěch Dvojtáta
Čornej Petr Husitská revoluce
Kolář Pavel Posilování stresem: cesta k odolnosi
Liška Vladimír Relikviář svatého Maura
Macek Petr Naprosto nezbytná Hana Zagorová
Morris Heather Tři sestry
Niedl Franišek Ano, můj pane
Remešová Michaela Poslední z mohykánů : Ladislav Štaidl
Seward Ingrid Princ Philip jak ho neznáte

VELIKONOČNÍ TAJENKA
PRO VELKé I MALé DETEKTIVY

Do Infocentra dorazil velikonoční zajíček a nechal
tady odměnu pro každého, kdo k nám přinese
správně vyluštěnou tajenku. Pracovní list tajenky je
možné získat v Infocentru Toužim, popřípadě 
na webové stránce www.infotouzim.cz, kde 
si tajenku můžete stáhnout a vyisknout.
Tentokrát nás zadání tajenky vezme do Arboreta 
a jeho okolí, které se nachází na adrese Plzeňská 580.
Mimo velké zábavy, tak 
možná objevíte nová místa
a získáte spoustu nových
informací. 
Odměnu za správně
vyluštěnou tajenku 
si můžete vyzvednout 
v Infocentru do konce
dubna. Tak honem vyrazte
lušit, ať na vás odměna 
dlouho nečeká!
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Z jednání Rady města Toužim

Rada schválila
dne 24.2. 2022

- poskytnuí dotací z rozpočtu města Toužim na činnost
sportovních oddílů, zájmových sdružení a na činnost v oblasi 
sociálních služeb v roce 2022 včetně uzavření veřejnoprávních
smluv na poskytnuí dotací takto:
• SK Toužim – oddíl stolního tenisu – posílení pozice oddílu 
v práci s mládeží na úrovni kraje a republiky, materiální 
vybavenost, doprava a ubytování na turnajích a honoráře
trenérům – 45.000,- Kč
• TJ Sokol Toužim – zabezpečení financování sportovní 
a tréninkové činnosi všech oddílů TJ Sokol Toužim, především
oddílu basketbalu a florbalu – náklady na dopravu, honoráře
rozhodčích, náklady na nákup tréninkového a sportovního ma-
teriálu a na náklady spojené s organizací turisických akcí 
a Letního příměstského tábora, licence a startovné – 49.000,- Kč
• Jezdecký klub Toužim – činnost jezdeckého klubu – náklady na
dopravu, startovné a poplatky jezdecké federaci – 25.000,- Kč
• Tenis Club Toužim – zvýšení herní úrovně začínající tenisové
mládeže – náklady na materiální vybavení (míčky a rakety) 
a udržet hrací plochu kurtu v dobrém stavu (antuka, nářadí,
vodné, materiál) – 8.000,- Kč
• TAJV, z. s., Poděbrady – podpora sportovní mládeže s kvalifiko-
vaným trenérem a vysokoškolským pedagogem v průběhu 
projektu v Toužimi – náklady na honoráře, na dopravu, propa-
gaci, materiál, vybavení a kancelářské potřeby – 1.000,- Kč
• Svaz posižených civilizačními chorobami, ZO Toužim – činnost
organizace SPCCH – náklady na dopravu do divadel, na zájezdy
na hrady, zámky, na koncerty a do krytých bazénů vč. vstupného,
náklady na ozdravné pobyty, rekondice a rehabilitační služby 
a náklady na poštovné – 47.000,- Kč
• Hospic svatého Lazara Plzeň, z. s. – zajištění péče o pacienty 
v hospici – náklady na zdravotnický materiál a léky – 20.000,- Kč
• Centrum pro zdravotně posižené Karlovarského kraje, o. p. s.
– zajištění služeb osobní asistence a odborného sociálního 
poradentství – náklady na dopravu, pronájmy, kancelářské
potřeby, ochranné prostředky – 20.000,- Kč
• Pavla Andrejkivová – LADARA, s. r. o., Karlovy Vary – podpora
a rozvoj poskytování paliaivní péče na území města Toužim, 
mobilní hospicová péče – náklady na mzdové prostředky 
pro zdravotní sestry – 5.000,- Kč
• Raná péče KuK, z. ú., Plzeň – zajištění kvalitního poskytování
služeb rané péče rodině s posiženým dítětem, podpora rozvoje
dítěte a jeho simulace vhodnými metodami a pomůckami –
kancelářské potřeby, provozní materiál, speciální pomůcky,
odborná a dětská literatura, služby ekonomické a telefonní
poplatky – 8.000,- Kč
• CENTRUM HÁJEK, z. ú, Vejprnice – zajištění provozu sociálně –
rehabilitačního komplexu služeb sloužící pro handicapované děi
– náklady na provoz, honoráře – 10.000,- Kč

MĚSTO TOUŽIM dne 14. 3. 2022
- nabídku firmy GRACCULUS, s. r. o., Tepelská 476, 364 01
Toužim, IČ: 0149 6735, na výstavbu cykloturisické trasy 
u veteriny – II. etapa, za částku 249.926,35 Kč bez DPH.

- nabídku firmy BOLID M, s. r. o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha,
OZ Mariánské Lázně, Husova 654/36, IČ: 2634 7741, na rekon-
strukci hromosvodové soustavy kostela Narození Panny Marie 
v Toužimi včetně projektové dokumentace a archeologického
dohledu, za částku 219.840,- Kč bez DPH. 

- poskytnuí finančního daru ve výši 2.000,- Kč spolku Linka
bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8.

- zprávu o hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce: „Výstavba parkoviště u sportovního areálu“,
na jejímž podkladě byla vybrána firma SWIETELSKY stavební, 
s. r. o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice, IČ: 4803 5599, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
5.774.779,18 Kč bez DPH.

- zprávu o hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce: „Výstavba bike hřiště u sportovního areálu“,
na jejímž podkladě byla vybrána firma Mysic construcions spol.
s. r. o., Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 2617 7358,
s nabídkovou cenou ve výši 6.334.935,- Kč bez DPH.

Za MěÚ Toužim      
Ing. Pavel Charvát, tajemník

Sbírka na pomoc Ukrajině
Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří pohotově pomohli 
a přispěli do sbírek, které se konaly v Infocentru v Toužimi pod
zášitou MAS Kraj živých vod. 
Lidé z Toužimi, ale i dalekého okolí, navozili do infocentra
nespočet potřebných věcí od dětských plen, přes spacáky, 
karimatky, léky a deky až po nabité powerbanky. 
Během prvního týdne jsme zvládli naplnit 2 dodávky a jedno 
osobní auto.  První dodávka vyrazila již v pondělí 28. 2. naplněná
léky, zdravotnickým materiálem a dalšími potřebnými věcmi na
hranici do Przemysle, kde byl materiál předán našim kyjevským
přátelům a zpět přivezena rodina z Kyjeva. Druhá zásilka byla
odvezena ve středu 2. 3. na Slovensko do obce Sobrance, kde
jsou na hranicích ubytovány ženy a děi. Sem se vezly převážně
potraviny, léky pro děi a hygienické potřeby. V pátek 4. 3.
proběhl další transport do Przemysle, opět se zdravotnickým 
materiálem, spacáky a potravinami pro Kyjev. Cestou zpět k nám
přijely další maminky s dětmi. Také díky Vaší pomoci se nám
podařilo rychle reagovat na poptávku především zdravotnického
materiálu a pokrývek pro obyvatele Kyjeva.
Díky otevření humanitárních koridorů na Ukrajině již mohou
pomáhat tradiční charitaivní organizace, se kterými spolupracu-
jeme. Sbírek dál probíhá celá řada, příležitosí k darování a po-
moci je mnoho, tak pomáhejte dál! 
Část humanitární pomoci zůstává v Toužimi, kde je k dispozici
pro potřeby v okolí ubytovaných ukrajinských rodin.
Na závěr bychom chtěli jmenovitě poděkovat dobrovolnicím,
které nám pomáhaly přinesené věci třídit a to paní Knapové,
paní Malé a paní Janouškové. Velmi si jejich pomoci vážíme 
a děkujeme! 

-mas-
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Shrnuí odpadové legislaivy Toužim 2021

Dne 23.12.2020, pouhý den před Vánoci, vláda schválila nový
zákon o odpadech, s účinnosí od 01.01.2021, který dostal
přidělené číslo 541/2020 Sb. S ímto zákonem významně souvisí
také změna zákona o místních poplatcích.
V odpadech nás čekala změna v povinnosi vydávání obecně 
závazných vyhlášek a transformace odpadového hospodářství.
Původní vyhlášky byly zrušeny a nahrazeny novými, které
stanovují obecní systém odpadového hospodářství (OZV města
Toužim č. 5/2021) a dále ta o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství (OZV č. 4/2021).
Obě vyhlášky transformují původní systém shromažďování,
soustřeďování a využívání odpadů města Toužim a nově se 
zakládá místní poplatek za odpady, a to s účinnosí od
01.01.2022.
Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 stanovuje každému povin-
nost odpad nebo movitou věc, kterou předává do obecního sys-
tému, odkládat na místa k tomu určená v souladu s povinnostmi
stanovenými pro daný druh. Definuje směsný komunální odpad,
objemný odpad, tříditelné složky odpadu, nebezpečný odpad,
stavební odpad, celkové nakládání s odpady, svozy odpadu,
stanoviště nádob a označuje sběrný dvůr. 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 zavádí místní poplatek 
za obecní systém odpadového hospodářství. Správcem tohoto
poplatku je Městský úřad Toužim, poplatníkem poplatku je
osoba přihlášena v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, kde není
přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Poplatník je povinen
splnit ohlašovací povinnost v souladu s lhůtami uvedenými 
ve vyhlášce, sazba poplatku pro rok 2022 činí 800,- Kč na osobu
a výše uvedenou nemovitost.
Splatnost místního poplatku je stanovena vyhláškou do 31.05.
příslušného kalendářního roku, přičemž poplatek je splatný
jednorázově. Vyhláška určuje odpovědnost za zaplacení poplatku
a případné navýšení poplatků, nebudou-li zaplaceny včas 
a v plné výši.
Připojit se do obecního systému může též právnická nebo pod-
nikající fyzická osoba, která produkuje komunální odpad 
z papírů, skla, plastů a kovů, a to na základě písemné smlouvy,
kterou podnikatel uzavře s městem Toužim.
Shrnuí odpadové legislaivy včetně finančního zhodnocení,
nákladů na provoz obecního systému, grafů a přehledů pro
občany je vyhotoveno v souladu s ustanovením § 60 odst. 4,
zákona o odpadech.

MěÚ Toužim, Michalová

MĚSTSKÝ úřAD
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To je zákon, kámo…

V polovině září roku 2021 navšívili žáci 8. a 9. tříd program
primární prevence REVOLUTION TRAIN, který se odehrával 
v přistavených nádražních vagonech na bečovském nádraží.
TO JE ZÁKON, KÁMO navazuje na vlakový příběh a je určen pro
žáky, kteří absolvovali návštěvu tohoto programu. Mezi naše žáky
zavítala hlavní koordinátorka celého projektu p. Matušíková 
a společně se svojí kolegyní p. Zimovou pokračovaly v následném
pořadu. V reflexní vazbě se žáky se všichni postupně vraceli 
k celému příběhu mladých lidí.
Žáci pracovali ve 5členných skupinách, každý měl zadanou
určitou funkci a v průběhu filmu odpovídali na otázky, které se
právě vztahovaly k ději.
Cílem programu bylo vysvětlit trestněprávní odpovědnost 
v důsledku užívání návykových látek a zvýšit tak u žáků právní
vědomí. Žáci se vracejí k příběhu z vlaku a sledují jej z nové 
perspekivy policejních týmů, které sami vytvořili.

Program sleduje ještě jeden cíl – moivovat žáky ke zdravému
životnímu stylu a respektování zákonů. 
Tento program byl oceněn Ministerstvem vnitra v evropské
soutěži Prevence kriminality a vyhrál 1. místo v národním kole.
V závěrečném hodnocení ocenily obě lektorky skvělou práci
zúčastněných žáků, jejich vzájemnou spolupráci a velmi časté
dotazy k dané problemaice, na které vždy fundovaně odpoví-
daly.

Mgr. H. Dornicová, J. Váňová-metodici prevence
žáci 8. a 9. ročníků

Duben = měsíc bezpečnosti.

Duben je považován za měsíc bezpečnosi na našich silnicích. 
S příchodem jara vyráží do silničního provozu i cyklisté, moto-
cyklisté a koloběžkáři, kteří během zimních měsíců nechávali své
dvoukolé "miláčky" odpočívat. 
Motocyklisté by si měli uvědomit, že patří k nejzranitelnějším
účastníkům silničního provozu. Případný střet s vozidlem nebo
pevnou překážkou končí ve valné většině těžkými zraněními
nebo dokonce smrí. Proto motocyklisté zbytečně neriskujte 
a nepředjíždějte v nepřehledných místech, v zatáčkách apod.,
neboť je to nebezpečný a  zbytečný hazard. 
Po zimě se určitě mnozí z nás těší i na první výlet na kole, proto
si připomeneme několik rad a doporučení pro cyklisty:
• Před jízdou nezapomeňte utáhnout maice a šrouby u kola.
• Zkontrolujte stav pneumaik a jejich nahuštění, stav 
a funkčnost brzd, osvětlení, správné napnuí a promazání řetězu
a také jeho krytu. 
• Nezapomeňte ani na nářadí, náhradní díly, případně husilku.
• Vidět a být viděn je velice důležité, proto kromě světel, byste
měli používat pestré oblečení s reflexními prvky.
• Vždy používejte ochranou přilbu.
• Respektujte zákaz požívání alkoholu, i cyklista je účastníkem
silničního provozu.
• Pamatujte, že blatníky chrání cyklistův obličej i oblečení.

S krásným jarním počasím dochází i ke zvýšenému pohybu
chodců, a to nejen ve městech, ale i v turisicky zajímavých
oblastech. Každý chodec je účastníkem silničního provozu. Jako
chodec můžete chodit po chodníku, a to po jeho pravé straně,
nebo můžete chodit po vyznačené stezce pro chodce. Kde není
chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky,
nejvíce však dva chodci vedle sebe. Dbejte na Vaši zvýšenou
viditelnost. Při snížené viditelnosi noste raději oblečení jasných
barev, abyste byli lépe vidět. V šeru a ve tmě, opatřete svoje

oblečení reflexními prvky 
a doplňky, které ve světlech
projíždějících vozidel výrazně září.
Při přecházení přes vozovku
využívejte pokud možno
vyznačené přechody pro chodce.
Pokud se v místě přechod ne-
nachází, vozovku přecházejte vždy
na přehledném místě.

Na silnice se také vydávají i řidiči,
kteří v zimě s vozidly tolik
nevyjíždějí a po zimní přestávce 
si musí znovu zvykat na provoz 
a složitější dopravní situace. Všem
účastníkům silničního provozu
doporučujeme, aby co nejvíce
dbali opatrnosi při svých cestách
a chovali se k sobě ohleduplně.
Přejeme Vám mnoho šťastných
kilometrů.

kpt. Bc. Zuzana Týřová
oddělení isku a prevence 

Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
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