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V neděli 11. září proběhla mimořádná událost v životě Skoků 
a zdejšího poutního kostela - křest a žehnání tří nových kostel-
ních zvonů.
Za dalším z novodobých zázraků ve Skocích stojí kapucínský bratr
Anděl Franišek Homola, OFMCap., který díky darům mnoha
dobrodinců nechal nové zvony pro Skoky zhotovit ve Zvonařské
dílně Tomášková-Dytrychová, s. r. o.

Tři nové zvony navrhl brněnský kampanolog a kolaudátor zvonů
Mgr. Petr Janda. Největší zvon, tzv. "hrubák", má hmotnost 496
kg a je vyladěn na tón a1 a zasvěcen Panně Marii, prostřední,
tzv. "poledňák", o hmotnosi 128 kg je vyladěn na tón fis2 
a zasvěcen sv. Ivanovi a sv. Vinířovi, třeí a nejmenší zvon, tzv.
"umíráček", má hmotnost 31 kg a je vyladěn na tón d3 
a zasvěcen Přebolestné Matce Boží. O výtvarnou stránku nových
zvonů se postaral výtvarník Stanislav Míka a Leicie Dytrychová.
Zvony mají bohatou výzdobu a jsou opatřeny nápisy, na přání
dárce získaly zvony speciální povrchovou úpravu.
V souladu s tradicí byly nové zvony před zavěšením do věží 
a prvním zvoněním ve Skocích pokřtěny a požehnány.

TOUŽIMSKEJ PUCHEJŘ
Na letošní 43. ročník Toužimskej puchejř dorazilo celkem 84
účastníků. Kratší pěší 10 km trasu absolvovalo 36 účastníků, na
dvaceikilometrovou trasu vyrazilo 24 turistů. Stejný počet bylo
i cyklistů. Na trase 20 km – 7, na 40 km - 6, nejobsazenější 60
km - 9 a na tu nejdelší 80 km si troufli 2 borci. A nesmíme 
zapomenout i na šest věrných pejsků.
Po většinu dne bylo pravé turisické počasí, které se na konci
trochu pokazilo. Ale jak jsme někteří viděli na vlastní oči, díky to-
muto počasí opravdu právě teď rostou houby.
Důležité však bylo, nesedět doma a trochu pro sebe něco udělat.
Tak zase někdy příště. Ahooj všem.

NOVÉ ZVONY DO SKOKŮ



PROGRAM INFOCENTRA

Ne     11.9.   Výlet za humna SKOKY  
Křest a žehnání nových zvonů

Odjezd v 9.00 hod z náměsí v Toužimi

Čt      15.9.      15.00   Tvořeníčko – úkolníček
Infocentrum – Malý sál

Čt      22.9.      15.00   Tvořeníčko – veselí šneci
Infocentrum – Malý sál

Út     27.9.  17.00    Taneční odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu bude hrát p. Žákovec a p. Volínová

Čt      29.9.      15.00   Tvořeníčko – muchomůrkový závěs 
Infocentrum – Malý sál

Pá      30.9.      Virtuální univerzita třeího věku 
9.30   Základy letadlové techniky -  Stavba letadel
11.00   Buddhisické umění Indie - Nejstarší památky – sloupy a
stúpy  
Infocentrum - Malý sál  

Čt        6.10.       15.00   Tvořeníčko – podzimní zápich
Infocentrum – Malý sál 

Út      11.10.      10.00   Cvičení pro seniory
14.00   Deskové hry

Infocentrum – Malý sál

St     12.10.    13.00    Digitální odysea
vzdělávání seniorů v oblasi digitální dovednosi

Infocentrum – Malý sál

Čt      13.10.      15.00   Tvořeníčko – drátěný stromek
Infocentrum – Malý sál

So      15.10.      17.00  KOnCerT 
THe ADDAmS SiSTerS, FOlKlOriCA 
A A.m ÚleT

Náměsí Jiřího z Poděbrad, Toužim
Út      18.10.      10.00   Cvičení pro seniory

14.00   Deskové hry
Infocentrum – Malý sál

Čt      20.10.      15.00   Tvořeníčko – strašák
Infocentrum – Malý sál

Pá      21.10.     Virtuální univerzita třeího věku
9.30   Základy letadlové techniky -  Aerodynamika
11.00   Buddhisické umění Indie – Cesta k dokonalosi – hledání
těla a tváře Budhhy
Infocentrum - Malý sál  

So      22.10.     Výlet za humna - Den ŽiVýCH VOD 
Odjezd v 9.00 hod z náměsí v Toužimi

Út      25.10.      10.00   Cvičení pro seniory
14.00   Deskové hry

Infocentrum – Malý sál

Čt      27.10.      15.00   Tvořeníčko – lucerna
Infocentrum – Malý sál

Vážení čtenáři, senioři.
Od 11. října pro vás budou každé úterý v Infocentru
přichystány akivity, kde si se mnou budete moct 
v dopoledních hodinách protáhnout jemnými cviky,
které vycházejí z jógy, tělo. A v odpoledních hodinách
pro vás budou přichystány různé karetní a deskové hry,
takže si pro změnu můžete přijít procvičit svůj mozek.
Budu se těšit na společná setkávání a věřím, že si je
naplno užijeme. Dita Bukvářová.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Knižní novinky na září

Pro ženy
Baldini Laura Maria Motessoriová  : učitelka nové doby
Cartland Barbara Dobrodružství v Paříži
Dušková Vlasta Třinácté okno
Hannah Krisin Děvčata z Firefly Lane
Horáková Naďa Korálky z klokočí
Hoyt Elizabeth Pán temnot
Chalupová Lenka Páté jablko
Johns Ana Žena v bílém kimonu
Lachnitová Marina Deník holky z lékárny
Mlynářová Marcela Zodpovědně lehkomyslná
Steel Danielle Štěsí v neštěsí
Šťastná Barbora Samotářky
Závodná Jitka Lastočka

Pro muže, detekivky, thrillery, …
Adler-Olsen Jussi Chlorid sodný
Coates Darcy Strašení v Rookwardu
Coben Harlan Říkejte mi Win
Connelly Michael Temné hodiny
Dán Dominik Kníže smrt
De la Mote Anders Smrt přichází na prohlídku
Child Lee Lepší být mrtvý
King Stephen Billy Summers
Lapena Shari Nepříliš šťastná rodina
Marsons Angela Vražedná mysl : případy Kim Stoneové
Montgomery Leah Hned vedle

Pro děi a mládež
Bobek Miroslav Gorilí pohádky: Moja, Tatu a iplíci
Pospíšilová Zuzana Popelářské pohádky

Historické romány, biografie, cestopisy, fantasy, kuchařky, …
Denková Marina Dorty: sladká kuchařka
Kynstlerová Marina Sladce, slaně, boubelatě
Kobylák Jan Šéf : biografie Zdeňka Pohlreicha
Laffita Osmany Osmany Laffita : svlečený
Sapkowski Andrzej Zaklínač III. Krev elfů
Sapkowski Andrzej Zaklínač IV. Čas opovržení
Smith Wilbur Řeka bohů. Nové království
Niedl Franišek Železná rukavice
Vácha Dalibor Smrt na kůru
Vondruška Vlasimil Morový testament
Toušlová Iveta Toulavá kamera 34
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Z jednání Rady města Toužim

rada schválila
dne 24. 6. 2022

- nabídku firmy Energomex, s. r. o., Uralská 770/6, 160 00 Praha
6, IČ: 2904 2577, na zpracování projektové přípravy (studie),
která je nedílnou součásí žádosi o dotaci na projekt „Energet-
ické úspory v budově č. p. 330 Toužim“, v cenové relaci 218.000,-
Kč

dne 15. 8. 2022

- výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu:
„Oprava chodníku Toužim, ulice Plzeňská“ (od železničního
přejezdu k podchodu vč. veřejného osvětlení),  kterým byla vy-
brána firma Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., Na Vlečce
177, 360 01 Otovice, IČ: 2640 2068, s nejnižší nabídkovou cenou
ve výši 2.637.493,87 Kč vč. DPH 

dne 29. 8. 2022

- zadat zpracování projektové dokumentace na akci: „Rekon-
strukce elektroinstalace v č. p. 330, Toužim, Plzeňská 330,
Toužim, 364 01,“ firmě Miroslava Klimešová, Úvalská 604/2, 
360 09 Karlovy Vary, Drahovice, IČ: 7227 0179, za částku
215.000,- Kč (neplátce DPH)

- výsledek hodnocení nabídek z podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce: „Rekonstrukce komunikací na Hájence, výstavba
parkoviště v Kosmové,“ kterým byla vybrána firma STRABAG, a.
s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 6083 8744, 
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 6.221.649,30 Kč bez DPH

Za MěÚ Toužim      
Ing. Pavel Charvát, tajemník

INZERCE

PRODEJ SlEPIčEK
červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra
hnědá,  Dominant všechny barvy, Green Shell-
typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. 

Stáří 16- 20 týdnů, cena 220 -269,- Kč/ ks                                                                                             

Prodej:    26.10.  2022
Toužim   -  u vlak. nádraží   -   12.45  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

Virtuální univerzita třetího věku 
v Toužimi

otevřena pro všechny – možnost i zdarma, jakéhokoliv věku 
a bez naučných testů, jen ke shlédnuí přednášek.

Zahájení zimního semestru je v pátek 30.9. 
v malém sále infocentra! 

Základy letadlové techniky    od  9.30 hod
Buddhisické umění indie      od 11.00 hod
T
ermíny – vždy v pátek: 30.9., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12. a 16.12
Každých 14 dní v pátek do 16.12. bude promítnuto naučné video
k vybranému tématu a společně splněn test.

Virtuální univerzita třeího věku je stále otevřena
novým studentům, ale i příznivcům. Přijďte v září na
první přednášku a sami uvidíme, zda vás tato
volnočasová akivita zaujme. můžete se přijít podí-
vat 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
21.10.2022 v infocentru!
Řádného studia se mohou účastnit posluchači občané České re-
publiky, kteří splňují věk pro pobírání starobního důchodu.
Poplatek za semestr a 1 téma je  400,- Kč.

Těším se na vás! 
Ivana Květoňová tutor VU3V

Promoce Univerzity 3.věku Letní semestr 2022 v Praze
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GUSTAV BUlÍN – MISTR EVROPY 
RC MODElÁŘŮ

XVIII. MISTROVSTVÍ EVROPY HISTORICKÝCH MODELŮ
2022
Od 19. do 24.6.2022 v jihomoravských Ivančicích
proběhlo již 18. Mistrovství Evropy historických RC
modelů. Českou republiku reprezentoval mimo jiné i
zástupce Modelářského klubu TJ Sokol Toužim - pan
Gustav Bulín. 
A nutno podotknout, že si nevedl vůbec špatně: ve
své hlavní kategorii modelů letadel se spalovacím mo-
torem do 2,49 ccm postavených dle předlohy
zveřejněné před rokem 1957 - NMR 2,5 - s modelem
Stomper vyhrál první tři závodní kola, a protože ne-
jhorší výsledek se škrtal, tak do posledního čtvrtého
kola ani nemusel vzlétnout a o vítězi bylo rozhodnuto.
Absolutním počtem bodů 1080 se v kategorii NMR 2,5
pro rok 2022 tak stal Mistrem Evropy, na druhém
místě skončil španělský závodník José Manuel Rojo
Ara a třeí byl Maďar László Török.

V celkovém hodnocení jednotlivců ME (zde se
započítávají výsledky všech kategorií) - skončil na per-
fektním děleném 4 místě. 

Další výsledky Gustava Bulína:
Kategorie OTVR – 12. místo
Kategorie Old Timer 400 – 28. místo
Kategorie ALOT – 18. místo

Gustav Bulín pravidelně sbírá modelářské medaile
nejen z našich, ale i evropských soutěží.

Vážení občané.

Povodně jsou součásí přírodního koloběhu 
a představují pro Českou republiku největší přímé
nebezpečí v oblasi přírodních katastrof a mohou být
i příčinou závažných krizových situací, při nichž
vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž
ztráty na životech obyvatel v posižených územích 
a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní krajiny včetně
ekologických škod.
Zvyšující se četnost povodňových situací, oběi 
na lidských životech, škody na majetku obcí i obyvatel
jsou důkazem, že je třeba se ochranou před
povodněmi systémově zabývat. Zástupci města
Toužim si, s ohledem na ničivé účinky povodní posled-
ních cca 25i let, toto plně uvědomuje, a proto činí
celou řadu prevenivních opatření.
V současné době probíhá zpracování nového digitál-
ního povodňového plánu našeho města, jehož
pořízení nám nařizuje vodní zákon.  V rámci zpraco-
vání vstupních dat byla provedena základní analýza
ohrožení Střelou a dalšími toky správního území
města.
Touto cestou chceme požádat všechny vlastníky, kteří
vnímají ohrožení svých objektů, 
o vyplnění základního sběrného formuláře
povodňového plánu vlastníka nemovitosi. Pokud má
objekt zpracovaný již vlastní povodňový plán a tento
nebyl Městskému úřadu předán, prosíme o jeho
předání.  Formulář bude sloužit jako základní podklad
pro sumarizaci údajů za město a její čási.  Data ob-
sažená ve formuláři budou zpracována pouze pro
potřebu činnosi povodňového orgánu města.
Formulář mohou na Městský úřad zaslat i vlastníci
nemovitosí, jež nejsou rozlivem vodních toků nijak
ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými
(bleskovými) povodněmi pod svahy nebo nemovitosi
ohroženy zpětným vzduím do kanalizace. 

Vyplněný formulář, prosím, odevzdejte 
na městský úřad do 10.10. 2022.

Děkuji. Starosta města
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MISTROVSTVÍ čR V TRIAlU

STAVEBNÍ čINNOST VE MĚSTĚ

Během víkendu se v termínu 3.9. a 4.9. 2022 uskutečnily dva
závody Mezinárodního mistrovství ČR 2022 v trialu 
v Nihošovicích. Na jihu Čech o cené body v seriálu mistrovství 
republiky zabojovali i jezdci z Toužimi. V nejmladší, žákovské 
kategorii se v obou závodech umísil na krásném třeím místě
Matyáš Prášil. V kategorii HOBBY se v sobotním závodě umísil
na třeím místě Marin Pechočiak, který byl v neděli čtvrtý. 
V nejobsazenější kategorii TR3 vybojoval toužimský jezdec Ivo
Husinecký v sobotu i v neděli sedmé místo. 

Předkládám vám informace o aktuální stavební činnosi ve městě.  

Dvě stavební akce byly dokončeny v areálu Základní školy Toužim.
Jedná se o poslední etapu rekonstrukce elektroinstalace, 
entokrát v budově II. stupně a zateplení soklů budovy kuchyně,
jídelny a čási spojovacího krčku.

Největší probíhající akcí je výstavba parkoviště u sportovního
areálu, kde je v současné době na většině plochy položen asfalt.
Součásí parkoviště bude chodník směrem k hřiši a veřejné
osvětlení včetně kamerového systému. Stavba parkoviště bude
letos dokončena, ale samotná akce bude pokračovat i příší rok
výstavbou skateparku vedle parkoviště.
Další plánovanou akcí, která v současné době probíhá, je oprava
asfaltového chodníku od železničního přejezdu k podchodu 
na Hájenku. Chodník bude opět asfaltový včetně nového
veřejného osvětlení. Jedná se o neinvesiční akci, kterou zařizují
a financují Technické služby města Toužim.

V brzké době bude zahájena rekonstrukce komunikací a výstavba
parkovišť na Hájence a výstavba parkoviště v Kosmové. Na Há-
jence budou původní dožilé betonové povrchy nahrazeny novým
asfaltem, bude posílena parkovací kapacita a instalováno nové
veřejné osvětlení. V Kosmové bude vystavěn parkovací pruh
podél příjezdové komunikace k bytovým domům.

Jiří Kokeš
stavební technik

města Toužim

Z karlovarského kraje se za stejný tým závodů zúčastnili jezdci
Marin Pátek z Hájku u Karlových Varů v kategorii HOBBY který
obsadil 7. a 9. místo a Sebasian Roubíček dvakrát na pátém místě
v kategorii žáků. V nejmladší kategorii obsadil v sobotu Daniel
Kuneš šesté místo.Trenér týmu Petr Roštejnský z Bochova,
kterému patří velký dík za přípravu našich jezdců, obsadil 
v sobotu v kategorii TR3 desáté místo.
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