Toužim v letech 1995 - 2000
Mezi nejdůležitější akce ve městě v tomto období patří plynofikace města, prodej městských bytů a
volby do zastupitelských orgánů.
Plynofikace města
Jednání o plynofikaci Toužimi zahájil v roce 1994 starosta města pan Antonín Vrána se
Západočeskými plynárnami a.s. Plzeň. Výsledkem jednání bylo, že plyn bude do Toužimi přiveden
z Hoštce vysokotlakým plynovodem. V červnu 1996 bylo veřejnou vyhláškou Městského úřadu
v Toužimi vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby středotlakého plynovodu ve městě. Stavbu
tvoří rozvod plynového potrubí po městě včetně jednotlivých přípojek k rodinným domům
ukončených uzávěrem.
Ve výběrové řízení byla vybrána firma TIMA, společnost s.r.o., se kterou město uzavřelo smlouvu
na položení plynového rozvodu po městě včetně přípojek k jednotlivým domům. Uvedené práce
zaplatilo město z rozpočtu, dále z poskytnuté finanční pomoci a z částečného přispění občanů za
provedení přípojky ke svým objektům. Rozvod plynu v domě si musel nechat udělat každý majitel
na své náklady.
Plyn do města byl přiveden v září 1997, kotelny ve městě na tuhá paliva byly v krátké době
nahrazeny kotelnami plynovými. Bývalý výměník vedle městského úřadu na sídlišti firma
UNITHERM a.s. předělala na plynovou kotelnu pro vytápění celého sídliště. Současně s výstavbou
kotelny pokračovaly práce na zařízeních pro ohřevy teplé užitkové vody v jednotlivých domech.
Výjimku tvořilo sídliště Na zámecké, kde se vybudovalo zařízení pro ohřev teplé vody v bývalém
výměníku pro celé toto sídliště.
Celkové náklady na provedení plynofikace města činily 24 mil. Kč.
Prodej městských bytů
V roce 1995 bylo v Toužimi včetně s přilehlými obcemi 1 333 bytů, z toho ve vlastnictví města 470
bytů, ostatní jsou byty družstevní a byty v rodinných domech. Zastupitelstvo města v červnu 1995
rozhodlo o prodeji městských bytů, k tomu účelu byla vydána vyhláška, ve které byly stanoveny
pravidla a podmínky prodeje. Zájem občanů o koupi bytů byl značný, na veřejných schůzích se
nejvíce diskutovalo o cenách prodávaných bytů. Zastupitelstvo města schválilo prodejní cenu
v rozmezí 500,- až 1 300,- Kč za 1 m2 podlahové plochy podle stavu jednotlivých domů.
V navržených cenách byly zakalkulované společné prostory v domě a část pozemku, na kterém je
dům postaven.
Na návrh pracovní komise, ve které kromě zastupitelů byli i zástupci občanů, byla stanovena
základní kritéria pro úpravu cen prodávaných bytů:
 ponechat jako výchozí základnu dosavadní ceny bytů schválené zastupitelstvem
 u všech cen bytů provést všeobecné snížení o 14 %
 další snížení zohledňující stav jednotlivých domů provést individuálně až do výše 17 %
 ceny sklepů stanovit ve výši 25 % z vypočtené ceny za 1 m2 u každého domu, event. bytu
 zohlednit polohu bytu v domě.
Zastupitelstvo města rovněž schválilo podmínky placení zakoupených bytů.
S prodejem bytů se začalo počátkem roku 1997 postupně, nejdříve v Plzeňské ulici, pak na sídlišti,
na Hájence, v Kosmové, v Dobré Vodě a Kojšovicích. V roce 2000 bylo prodáno celkem 358 bytů
a s prodejem se bude pokračovat i v dalším období.
Bytové družstvo Toužim začalo v roce 1998 připravovat převod družstevních bytů do vlastnictví
jednotlivých občanů.
Volby do zastupitelských orgánů
V tomto období šli občané k volbám čtyřikrát.
Ve dnech 31.5. a 1.6.1996 se konaly volby do Parlamentu ČR, ve volebním obvodu Toužim byla
účast voličů 71 %, nejvíce hlasů bylo odevzdáno pro ČSSD 593 hlasů (36,52 %), pro ODS 426
hlasů (21,92 %) a pro KSČM 317 hlasů (16,31 %).

Ve dnech 15. a 16.11.1996 se ve volebním obvodu č. 2 Sokolov (do obvodu zařazeny Toužim,
Teplá, Otročín) konaly volby do Senátu PČR. Z 8 kandidátů byl senátorem ve druhém kole zvolen
JUDr. Jiří Vyvadil z Chebu, člen ČSSD, účast voličů byla 18,5 %.
Ve dnech 13. a 14. 11. 1998 se konaly volby do zastupitelstev měst a obcí. V Toužimi podaly
kandidátní listiny ČSSD, KSČM, Nezávislí Toužim, Nezávislí pravého středu Toužim a samostatně
kandidující Antonín Vrána. Z 2 882 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 1189 voličů, volební
účast byla 41,26 %. ČSSD získala 3 mandáty – zvoleni byli Jiří Schierl, Jaroslav Košťál, Čeněk
Lívař; KSČM získala 4 mandáty – zvoleni byli Mgr. Milan Kadera, Miroslav Veselý, Jiří Kollarov,
Drahomíra Šiklová; Nezávislí Toužim získali 5 mandátů – zvoleni byli MUDr. Richard Hlous, Mgr. Jiří
Štolfa, MVDr. Radim Šírek, Ing.Josef Šebesta, Milan Straka; Nezávislí pravého středu Toužim získali
3 mandáty – zvoleni byli Jiří Horník, Karel Štumpa, Antonín Brožíček; zvoleno bylo 15-členné
zastupitelstvo.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl starostou zvolen Ing. Josef Šebesta, místostarostou Mgr.
Milan Kadera a členy rady MUDr. Richard Hlous, Mgr. Jiří Štolfa a Miroslav Veselý.
Dne 13.11.2000 se konaly ve volebním obvodu č. 2 Sokolov volby do Senátu PČR a volby do
zastupitelstva Karlovarského kraje. Z 5 kandidátů byl senátorem ve druhém kole zvolen Jan
Hadrava (Čtyřkoalice) starosta Lokte – účast voličů byla velmi nízká, v 1. kole 19,86 %, ve 2. kole
jen 6,55 %. Voleb do zastupitelstva kraje se zúčastnilo z 2 900 oprávněných voličů jen 580, t.j.
20 %.Toužimští voliči nejvíce hlasů odevzdali kandidátům KSČM – 206 hlasů, t.j. 39 %,
v zastupitelstvu kraje nemá Toužimsko žádného člena.
Stručně o dalších akcích a událostech v tomto období:


Dne 27.11.1995 schválilo zastupitelstvo nový územní plán města, který řeší a zajišťuje
v Toužimi prostory pro průmysl, zemědělství, bytové domy, klidovou oblast a dále řeší návrh
komunikační sítě přes město.



V souladu s privatizačním projektem zastupitelstvo odhlasovalo zrušení polikliniky Toužim
k 31.12.1995 a následně 12.2.1996 založilo organizaci Zdravotnictví Toužim, ve které
zajišťují lékařskou péči dva obvodní lékaři, dále odborní lékaři a zajišťována je rovněž lékařská
služba první pomoci. Většina lékařských ordinací byla přestěhována na Sídliště do dvou
pavilonů mateřské školy, v kterých dříve byly jesle.



Pro nezájem diváků k 31.1.1996 ukončilo provoz a promítání filmů toužimské kino,
občanům sloužilo 50 let. Budova kina byla prodána toužimskému podnikateli panu Ivo
Husineckému z Toužimi, majiteli firmy AUTOMEGA. O projekční přístroje projevil zájem Obecní
úřad v Bečově.



Na městském úřadu přibývalo žádostí o parcely na stavbu rodinných domů, a proto
zastupitelstvo rozhodlo zadat vypracování urbanistické studie pro obytnou zástavbu
v lokalitě za Zámeckou ulicí.



V červenci 1996 bylo zahájeno stavební řízení na dočišťování odpadních vod na
vodárenském toku Střela v Toužimi. Město navrhlo vybudovat na řece Střela pod soutokem
s Útvinským potokem novou dočišťovací vodní nádrž o ploše 6,5 ha. V tomto roce bylo
dokončeno odbahňování Podzámeckého rybníka (Karasáku), vytěženo bylo přes 100 tis. m3
bahna. Nový rybník byl dokončen v červenci 1998, občané podali celkem 14 návrhů na název
rybníka, zastupitelé vybrali název Na soutoku. Rybník byl pronajat do užívání Českému
rybářskému svazu Toužim.



Rozhodnutím ředitele okresního profesionálního hasičského záchranného sboru v Karlových
Varech bylo v Toužimi zřízeno profesionální středisko hasičského záchranného sboru.
Středisko je umístěno v prostorách bývalé městské kotelny, je vybaveno moderní hasičskou
technikou, na středisku pracuje 15 hasičů, k okamžitému výjezdu je připraveno 5 hasičů.



K 100. výročí zahájení provozu na železniční trati Rakovník – Bečov nad Teplou přijel do
Toužimi historický vlak tažený parní lokomotivou. Mezi občany byl o tento vlak velký zájem.



Zvláštní škola Toužim oslavila v roce 1996 30. výročí založení školy.



Závod OZAP v Toužimi v únoru 1998 koupila akciová společnost utvořená v závodě, nový název
podniku je OZT – obchodní zařízení Toužim, a.s. Předsedou akciové společnosti a ředitelem
závodu se stal Ing. Miroslav Kovářík.



Zámek v Toužimi byl prodán – o prodeji rozhodla rada města 22.12.1998 a zastupitelstvo
prodej schválilo 27.1.1999 Zámek chátral, město peníze na opravu nemělo, nabídka města na
převzetí zámku do majetku státu nebyla na ministerstvu přijata. Asi nejlepším řešením bylo
nabídnout zámek k prodeji, objevil se zájemce a zámek tak byl za symbolickou cenu prodán
panu Richardu Sirotkovi z Letů, okres Praha západ. K prodeji zámku schválilo zastupitelstvo
města toto stanovisko: „Převodem nemovitosti nedošlo k poškození zájmů města, neboť město
Toužim převzalo objekt od státu v zchátralém stavu, nemělo prostředky na opravu ani údržbu
nemovitosti. Ve stavu, v jakém se objekt nacházel, město nemělo a nemá pro zámek a
zámecký areál odpovídající využití ani potřebné prostředky na jeho obnovu a zprovoznění
k jakémukoliv účelu“.



Při příležitosti oslav 530. výročí založení města pořádalo město v červnu 1999 dvoudenní
„Toužimské slavnosti“.



Na XIII. všesokolském sletu v Praze na Strahově cvičily i toužimské ženy – v sobotu
1.července 2000 vystoupily ve skladbě Věčně stará garda.



V Toužimi byla slavnostně otevřena pobočka Záchranné dopravní a zdravotní služby. Tím
je občanům toužimska zajištěna rychlá záchranná zdravotnická pomoc podle vyhlášky do 15
minut. Záchranná služba sídlí v budově bývalého Telekomu a tvoří ji tým záchranářů ve
složení: lékař, sestra a dva řidiči záchranáři.



V rámci územní reformy státní správy, kdy zaniknou stávající okresní úřady a jejich
kompetence v oblasti státní správy přejdou zčásti na nově zřízené kraje a na obce III.
kategorie, městské zastupitelstvo přijalo usnesení ve kterém požaduje, aby město Toužim
bylo zařazeno mezi obce III.stupně. S ohledem na tuto skutečnost město provedlo na
budově městského úřadu nástavbu dalšího podlaží a tím získalo další prostory pro rozšíření
činnosti samosprávy.



Ve funkci tajemníka městského úřadu pracovali: od roku 1990 Ing. Vladimír Grosser, od
1.června 1999 pan Vilém Günzel a od 1.října 2000 Ing. Jan Šimonovský.



Starosta města Ing. Josef Šebesta v poselství občanům v závěru roku uvedl: „Náš život
přetrval magický rok 2000 a zdárně pokračuje do dalšího tisíciletí“.

