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FOTOREPORTÁŽ Z ADVENTU
ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
další zimní měsíc je za námi a s ním i premiérová akce v Toužimi
– scénické čtení. Ti co dorazili, byli nadšeni nejen poutavě
napsanou povídkou Stephena Kinga, ale i dramaicko-veselým
profesionálním přednesením aktérů P. R. Kohutovou
a V. Kalného. Doufám, že se podaří podobné scénické čtení opět
zorganizovat! Protože počasí stále vybízí pobývat raději v teple,
přijměte pozvání na všechny březnové akce našeho infocentra.
Ať už je to vernisáž výstavy Vzpomínky na Triolu (díky toužimským ženám za nápad a instalaci!), tak potrénování paměi,
cestování Kazachstánem či projekt Senioři bez nehod a další akce.
Našim čtenářům i návštěvníkům výstavy se omlouváme, ale
nařízení o ochraně osobních údajů (dnes tak dobře známé GDPR)
nám nedovoluje zveřeňovat mnohé fotograﬁe z akcí v našem
INFOlistu a zveřejňovat jména autorů u školní výstavy.
Na závěr zimního úvodníku zapěji na jarní notečku a oslavím ím
naši semínkovnu, která se již na jaro připravuje. Pokud máte
nějaká semínka navíc nebo vás zajímá pěstování rostlin či cokoliv
z přírody, přijďte se do infocentra podívat!
I.Květ.

Každý čtvrtek od 15 hodin se koná v dílně infocentra Toužim
Tvořeníčko. Děi vyrábějí různé upomínkové, prakické či
ozdobné předměty z nejrůznějších materiálů a nejrůznějšími
technikami, jak tradičními tak nejmodernějšími. Tvořeníčko vede
p. Chlupová z Nečin, která léta vede nejen košíkářské kurzy zde
v Toužimi a okolí. Cena za jedno Tvořeníčko je 20,- Kč.
Povzbuďte své děi v tvořivém rozvíjení dovednosí, nalezení
zábavy a přijďte se s nimi podívat ve čtvrtek v 15 hodin
do našeho infocentra!
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KULTURNÍ PROGRAM - BŘEZEN 2019

POLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Pá 1.3. 17.00

Senioři, nedůvěřujte cizím lidem

Vzpomínky na Triolu

vernisáž výstavy

Policisté Karlovarského kraje varují před podvody
páchanými na seniorech, jen od začátku letošního roku
byly nahlášeny dva případy, kdy pachatelé ze seniorů pod
různými smyšlenými záminkami vylákali přes dva miliony
korun.

Infocentrum
Út

5.3.

14.00

Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

St 6.3.

17.00 Promítej i ty! Hiphop-erace
Infocentrum – Malý sál

Čt

Nikdy nevpouštějte cizí lidi do svého bytu - když se jim
nepodaří vylákat z Vás peníze přímo, znají mnoho jiných
způsobů, jak Vás okrást. Neukazujte nikomu, kde máte
uložené úspory. Během Vaší chvilkové nepozornosi Vám
je mohou nezvaní návštěvníci odcizit. Nedůvěřujte
neznámým osobám, které vás osloví.
V případě, že někdo zvoní či ťuká, nikdy neotvírejte dveře
dříve, než zjisíte, kdo je za nimi. Pořiďte si panoramaické
kukátko a bezpečnostní řeízek, tyto bezpečnostní prvky
vám umožní pohlédnout na osobu za dveřmi a vyvarovat
se tak nebezpečí vniknuí cizí osoby do Vašeho bytu.
Pokud na Vás zazvoní opravář či pracovník jiných služeb
(odečty plynoměru, vody apod.) a nemá řádné označení,
neotvírejte dveře a nejprve si telefonicky na dané insituci
ověřte, zda má pracovník u vás danou službu vykonávat.
Pokud máte jakékoliv pochybnosi, nabízenou službu
odmítněte.

7.3.
9.30
VU3V
Klenoty barokního sochařství v českých zemích
10.30 VU3V
Křesťanská ikonograﬁe a hagiograﬁe
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko
Šumivé bomby do koupele
Infocentrum – Malý sál

Po 11.3. 17.30

Trénování paměi

Přednáší Š.Götzová

Infocentrum – Malý sál

Út

12.3.

14.00

Mažoretky

Čt

14.3.

15.00

Infocentrum – Malý sál
Tvořeníčko - Něco dobrého na zub
Infocentrum – Malý sál

17.00
Cestování v bačkorách KAZACHSTÁN
Út

Přednáší cestovatelka Johanka Široká
Infocentrum – Malý sál
19.3. 14.00 Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

St

20.3. 10.00

Nepodléhejte vidině levného nákupu, zprostředkování
levnějších služeb či podomní nabídky výher v loterii,
ve většině případů jde toiž o podvody. Nikomu nesdělujte
své osobní údaje.

SENIOR BEZ NEHOD
Nedůvěřujte každému, kdo Vás požádá o pomoc, zejména
o pomoc ﬁnanční – podvodníci využívají důvěry a zranitelnosi zejména seniorů a vymýšlí si různé záminky k jejich
okradení. Mohou Vás požádat o peníze pro jejich
hladovějící děi, o ﬁnanční hotovost na opravu právě
rozbitého motorového vozidla či požadovat po Vás peníze
pro Vašeho vnuka či vnučku, kteří je za Vámi poslali.
Finanční hotovost jim nikdy neposkytujte, a to ani
v případě, že jste si tuto informaci ověřili.
Nikdy nedávejte ﬁnanční hotovost neznámým lidem, které
za Vámi měli poslat vaši blízcí, a to ani v případě, že jste si
tuto informaci ověřili.

Divadelní přednáška na zvýšení bezpečnosi v dopravě
Infocentrum – Malý sál
Čt

21.3. 9.30
VU3V
Klenoty barokního sochařství v českých zemích
10.30 VU3V
Křesťanská ikonograﬁe a hagiograﬁe
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko - Zaječice - zápich
Infocentrum – Malý sál

17.00 Taneční odpoledne
pro seniory
K tanci a poslechu budou hrát Slamáci

Nenechte, aby na vás byl činěn nátlak od cizích osob ani od
rodinných příslušníků k podpisu závažných dokumentů
například o poskytnuí peněžní půjčky či převedení nemovitosi. Udržujte dobré vztahy se sousedy, kteří vám mohou
v případě potřeby pomoci. Důležitá telefonní čísla mějte pro
případ potřeby na viditelném místě a v blízkosi telefonu.

Sokolovna Toužim
Út

26.3.

14.00

Mažoretky

Čt

28.3.

15.00

Infocentrum – Malý sál
Tvořeníčko – Zajíc z pedigu
Infocentrum – Malý sál

Pokud se i přes naše prevenivní rady stanete oběí trestného činu nebo v případě podezření ze spáchání proiprávního jednání, ihned volejte na linku 158.
Krajské ředitelství policie KVK
oddělení isku a prevence
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MÚ TOUŽIM
Finanční úřad Karlovy Vary oznamuje, že
dne 20. 03. 2019 bude v době od 9-17
hodin (od 12-do 13 hodin přestávka)
v zasedací místnosti Městského úřadu
Toužim vybírat daňová přiznání.

Upozornění
Městský úřad Toužim připomíná spoluobčanům, že místní
poplatek ze psů na rok 2019 je splatný 31. března 2019.
Poplatek ze psů nečiní-li více než 500 Kč ročně, je splatný do 31.
března běžného roku, činí-li více než 500 Kč ročně, je splatný ve
dvou splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 30. listopadu
běžného roku.

Stavební činnost města na rok 2019

V tomto termínu je též splatné nájemné z pozemků (např.
zahrádky, sekání trávy), a to do 31. března běžného roku.

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2019
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet na rok 2019, rozpočet je
schodkový, schodek ve výši 24 482 is. Kč a bude kryt ze zůstatku ﬁnančních
prostředků z minulých let.
V příjmové čási rozpočtu jsou tyto částky:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Převody rozpočtových účtů
Celkem příjmy

47 390 000 Kč
5 646 000 Kč
50 000 Kč
250 000 Kč
53 336 000 Kč

Ve výdajové čási rozpočtu jsou tyto částky:
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Služby pro obyvatelstvo
Sociální věci a poliika zaměstnanosi
Bezpečnost státu a právní ochrana
Všeobecná veřejná správa a služby
Příspěvkové organizace – příspěvky na provoz
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje

78 000 Kč
940 000 Kč
6 275 000 Kč
1 347 000 Kč
1 366 000 Kč
13 654 000 Kč
29 600 000 Kč
24 558 000 Kč
77 818 000 Kč

Kapitálové výdaje jsou ve výši 24 558 000 Kč.
Mezi větší výdaje patří rekonstrukce stávající komunikace v Tepelské ulici
včetně veřejného osvětlení v hodnotě 10 mil. Kč, vybudování smíšené
cyklostezky a chodníku Toužim – Kosmová směrem ke hřbitovu včetně projektové dokumentace a rekonstrukce parkoviště před hřbitovem v hodnotě 8 070
is. Kč, rozšíření komunikace v osadě Krásný Hrad včetně projektové dokumentace v hodnotě 1 550 is. Kč a vybudování výtahu v budově městského úřadu
v hodnotě 1 700 is. Kč.
Podrobný rozpis schváleného rozpočtu na rok 2019 je zveřejněn
na webových stránkách města Toužim.
Hana Krátká
ekonomické oddělení MěÚ Toužim
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Předkládám Vám přehled stavebních akcí, které
jsou schváleny v rozpočtu města Toužim na letošní
rok.
Největší akcí je rekonstrukce Tepelské ulice v objemu cca 10 mil. Kč. Horní část od křižovatky
k objektu Vodáren a část u okálů bude rekonstruována včetně konstrukčních vrstev. Znamená
to, že po dobu výstavby bude v těchto částech
úplná uzavírka komunikace, čímž bude
znemožněn pohyb vozidel po staveniši, včetně
vyjíždění a zajíždění k domům. Svá vozidla si tedy
budete muset parkovat mimo staveniště. Objízdná
trasa povede kolem 4 bytových domů v horní čási
ulice, kde bude po dobu výstavby zrušen
jednosměrný provoz. Termín výstavby je nastaven
v rozmezí od 15.4. do 31.8.2019, o přesném
termínu zahájení prací bude každý vlastník včas
informován. Ve střední čási ulice proběhne pouze
frézování a pokládka nového asfaltu, provoz zde
nebude přerušen. V celém rekonstruovaném
úseku bude instalováno nové veřejné osvětlení.
Na tuto akci je požádáno o kombinovanou dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
a Karlovarského kraje.
Druhou největší akcí je výstavba smíšené
cyklostezky a chodníku od PENNY ke hřbitovu
v objemu cca 7 mil. Kč. Komunikace bude asfaltová v šířce 2 m. Součásí akce je rekonstrukce
parkoviště u hřbitova, kde bude betonový povrch
nahrazen asfaltovým.
Z menších akcí dojde k vestavbě výtahu v budově
MÚ Toužim, rozšíření komunikace v osadě Krásný
Hrad včetně odvodnění této komunikace, rozšíření
zpevněné plochy ze zámkové dlažby naproi
cykloobchodu směrem k zubnímu středisku, kde
se bude pokračovat v zateplování objektu.
Z projektových prací by měl být dokončen projekt
nové čási Tepelské ulice, parkoviště a bikehřiště
u sportovního areálu a rekonstrukce Pivovarské
a Družstevní ulice. Z nových projektů bude zadána
rekonstrukce mostu v Karlovarské ulici a projekt
rekonstrukce elektrorozvodů v budovách ZŠ Toužim.
Dojde i k opravám památkově chráněných objektů
a to k opravě další čási hradeb ve Vodní ulici
a k opravě omítek kaple sv. Kříže u bývalého
pivovaru. Na tyto akce jsme získali dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 425 is. Kč. Dále
proběhne celková obnova interiéru kaple sv. Anny
v Lachovicích, včetně obnovy oken a dveří. Na tuto
akci je požádáno o dotaci z Karlovarského kraje.
Jiří Kokeš
stavební technik města Toužim

MĚSTO TOUŽIM
Detailní graﬁcké znázornění jednotlivých složek odpadů
2014 – 2018
množství v tunách

Vážení spoluobčané,
v uvedeném Souhrnu odpadového hospodářství máte možnost
seznámit se s ﬁnančními výsledky roku 2018 v porovnání
s přechozími lety a dále v podobě grafů porovnat produkci
komunálního odpadu s ostatními složkami. Podrobnější zobrazení naleznete na stránkách města Toužim, v sekci odpadové
hospodářství.
Klára Michalová, MěÚ Toužim

Produkivita klíčových složek komunálního odpadu
Toužim 2014 - 2018

Spojnicový a plošný graf je ideálním prostředkem pro vyjádření
dlouhodobého vývoje hodnot v čase. Hodnota směsného komunálního odpadu (SKO) má kolísavou tendenci. Nejvyšší hodnoty dosahuje rokem 2017, kdy občané oproi roku 2014
vyprodukovali o 60 tun více. Nejnižší produkce SKO vychází na
rok 2015, rok 2018 přináší nižší hodnotu o 4,1 oproi roku 2017,
což je chvályhodné. Plán odpadového hospodářství vychází ze
skutečnosi snížit SKO na minimum.
Nižší produkce separované odpadu z předchozích let je nyní
překonána prakicky o 8 tun, což je považováno velký za úspěch.
Průměrné hodnoty třídění separovaného odpadu se ímto mění
na lukraivnější.
Velmi slibná a příznivá je hodnota biologicky rozložitelného
odpadu rostlinného původu (BRO rp), a to i s přihlédnuím ke
snížené hodnotě o 6 tun oproi roku 2017. Právě rok 2017 přináší
nárůst o 8 tun v porovnání s rokem 2016, oproi roku 2015
vzrostla složka rokem 2017 až o 60 tun, a tak zde vnímáme
přelomové období v třídění složky biologicky rozložitelného
odpadu. Rokem 2014 byla tato složka začleněna mezi tříděné
a sledované.
Dne 18.2.2019 v Toužimi
Vyhotovil: Klára Michalová, MěÚ Toužim
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ZŠ TOUŽIM

Finanční gramotnost

Právní vědomí

Finanční gramotnost je soubor znalosí a dovednosí, které
člověku umožní porozumět ﬁnancím a správně s nimi zacházet
v různých životních situacích.
Mezi žáky 9. ročníků zavítaly pracovnice České spořitelny a.s.
p. M. Zemanová, která společně se svojí kolegyní uvedla
přítomné žáky do světa peněz, jejich vzniku a historie.
Beseda byla rozdělena do dvou bloků , někteří žáci živě reagovali
na zvídavé otázky přednášejících a mnohdy je překvapili svými
znalostmi.
A jaké jsou výhody ﬁnanční gramotnosi?
- máte svoje peníze pod kontrolou
- dokážete se ubránit neférovému jednání
- zhodnocujete své úspory
- zabezpečíte a ochráníte sebe i svojí rodinu
- připravíte se na nečekané situace
Součásí celé besedy byla velmi dobře připravená názorná
prezentace, která byla jasná a srozumitelná k výkladu. Někteří
akivní žáci byli odměněni za svoje odpovědi propisovacími pery
s logem České spořitelny.
Děkujeme přednášejícím za ochotu a vstřícnost při společných
setkáních se žáky 9. ročníků.
J .Váňová, Mgr. M. Píbalová – žáci 9.A., 9.B

V rámci výuky Občanské výchovy a primární prevence zavítal
mezi žáky 8. ročníků napr. V. Krieger, PČR obvodní oddělení
Toužim, aby přítomným žákům objasnil význam a poslání
právního vědomí. Právní vědomí nemusí být vždy totožné
s platnými předpisy, ale mělo by se jim co nejvíce přibližovat.
V průběhu výkladu se žáci dozvěděli řadu zajímavých informací
– jaký je podle zákona rozdíl mezi nezleilým a mladistvým, jaká
je trestní zodpovědnost a i čeho se vyvarovat, aby se nedostali
do rozporu se zákonem. Dále byli seznámeni s ím, jaké posihy
v jejich věku připadají v úvahu, jsou jim vysvětlena možná
opatření – trestní, výchovná a ochranná.
V názorné prezentaci se rozebíraly druhy trestů a v závěrečné
čási si společně vysvětlili význam slov – pachatel, útočník,
svědek, přestupek, trestný čin a přečin.
Celá beseda je prokládána příklady z praxe, které se těší největší
oblibě a zájmu u žáků. V průběhu besedy jsou občas kladeny
přednášejícímu i záludné otázky, na které se snaží přiměřeně
věku odpovídat.
Naše setkání nebylo poslední, v průběhu měsíce května 2019
máme naplánovanou další společnou besedu na téma kriminalita děí a mládeže.
Děkujeme napr. V. Kriegerovi za ochotu a vstřícnost při našich
společných akivitách.
J. Váňová, Mgr. H. Dornicová – metodici prevence, žáci 8.A., 8.B

Jak se žije nevidomým…
Kamarádím s AJAXEM

Slepota nebo vážné poškození zraku můžou mít různé příčiny,
například zranění nebo nějaké onemocnění. V jejich důsledku
můžou být poškozeny oči, zrakové nervy nebo mozek.
Pro lidi, kteří zrak z větší čási nebo úplně ztraili, je těžké
se s ím vyrovnat, často mají strach a cíí se smutní. Přesto se
mnozí naučili svou životní situaci dobře zvládat.

Kdo je AJAX, kde se vzal a co je jeho hlavním posláním? To byla
první slova v úvodní čási projektu AJAX, který je určený žákům
3. ročníků. Napr. V. Krieger / PČR Toužim/, který zavítal mezi žáky
je v úvodní čási seznámil s ím, co celý projekt obnáší, s čím se
budou seznamovat, jak se bude pracovat s Ajaxovým zápisníkem.
Při našem prvním setkání se děi seznámily s policií a náplní jejich práce – pomáhat a chránit. Prakická ukázka oblečení policisty a znaků na jeho oděvu, stejně jako jeho ideniﬁkační číslo
vyvolalo řadu dotazů směrem k přednášejícímu. Velký zájem
vzbudil u děí teleskopický obušek, který také policisté používají
při svojí práci. Na všechny zvídavé otázky napr. V. Krieger velmi
ochotně odpovídal, ale bohužel k nedostatku času, který nám
tak rychle utekl,se na všechny dotazy nedostalo. Ale není třeba
smutnit, na ostatní zvídavé otázky
děí
se dostane při dalším
společném setkání.
Naše setkání nebylo poslední,
v následujících hodinách se budou
probírat další zajímavá témata –
vlastní
bezpečnost,
zásady
chování,
dopravní
výchova,
mezilidské vztahy a nakonec
bezpečné prázdniny.

Těmito slovy přivítala paní J. Tichá, vedoucí slepeckého oddělení
v KK Karlovy Vary, žáky 6. ročníků, kteří se vypravili na návštěvu
do krajské knihovny v rámci výuky EV.
V průběhu našeho setkání se žáci seznámili s pomůckami, které
usnadňují život lidem se zrakovým posižením, osahali si knihy
ištěné brailovým písmem a někteří si i vyzkoušeli chůzi
se zavřenými oči s pomocí slepecké hole. Žáci, kteří hrají šachy,
se zajímali o způsob upevnění šachových ﬁgurek na hrací desce.
Důmyslné pomůcky při třídění barevného prádla, pomocné
kolíčky na praní ponožek, hodinky, kuchyňská váha, odměrka na
vodu a plno jiných vychytávek , které určitě usnadní život handicapovaným lidem, to vše si žáci mohli vyzkoušet sami na sobě.
V tu chvíli si snad každý z nich uvědomil, jak důležité jsou pro ně
zdravé oči, které by si měli chránit a zbytečně neriskovat při akivitách, které občas ve svých hlavinkách dokáží vymyslet.
Děkujeme paní J. Tiché za její ochotu a vstřícnost při našich
společných setkání v karlovarské knihovně.
J. Váňová, Mgr. J. Hudec - žáci 6.A., 6.B

J. Váňová, Mgr. H. Dornicová –
metodici prevence, žáci 3. A., 3.B
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