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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, mílí přátelé,
adventní čas a vánoční svátky určitě patří
k nejpříjemnějšímu období v roce. Na rok 2020 budeme
jistě vzpomínat jako na ten, kdy vzájemné setkávání,
komunikace a příjemné společné zážitky z adventních
setkání byly ovlivněny a znemožněny koronavirovou krizí.
Všem bych vám chtěl poděkovat za zodpovědný přístup
k omezujícím opatřením, jejichž dodržování nebylo vždy
příjemné a pro náš společný život se zdálo a stále ještě zdá
velmi omezující.
Těžko jsme si ještě před rokem dokázali představit, že
to nejlepší, co pro sebe a naše nejbližší můžeme udělat,
je nepotkat se…
Velmi mě mrzí, že jsme museli oželet také naše tradiční
setkání při rozsvícení vánočního stromku, společné
popíjení vánočního punče a koledy na náměsí. Stromeček
zdobí naše náměsí a jsem přesvědčen, že je nejhezčím
v okolí. Doufám, že se při svých předvánočních
procházkách dostanete i na náměsí a jeho rozsvícená
světla vás v tomto svátečním čase potěší.
Přes všechny obíže dnešní doby jsme se snažili i v letošním
roce pokračovat v úpravách a zkrášlování našeho města.
Kromě modernizace školních budov se Na Zámecké
opravovala komunikace, parkoviště a chodníky, byla také
zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení, která bude
postupně provedena v celém městě. Dále došlo k opravě
a rozšíření komunikace na Krásném Hradu, opravě
hradební zdi ve Vodní ulici nebo výměně dveří v kostele.
Pro zpříjemnění procházek kolem města byl vyměněn
mobiliář na cestě ke Karasáku a pro děi jsme vybudovali
dětské hřiště u Sokolovny. Pochopitelně jsme se snažili
o maximální snížení dopadu různých omezení na provoz
města a našich společnosí. Do příšího roku vyjdeme
s odhodláním v této naší práci pokračovat.
Na závěr nám všem přeji, abychom se co nejdříve mohli
vráit k normálnímu režimu a užívat si radost ze vzájemných setkání. Z celého srdce Vám přeji, abyste mohli strávit
vánoce se svými nejbližšími v klidu, ve zdraví a pohodě
svých domovů.

pf 2021

Alexandr Žák
starosta
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POLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Se zhoršením počasí nám i na silnicích
hrozí větší nebezpečí

Knižní novinky na prosinec 2020

Slunce pomalu ztrácí svou sílu a s příchodem podzimu si musíme
dávat pozor na nízké ranní teploty a stále častější mlhy. S podzimním
časem však souvisí i brzké stmívání a pozdější rozednívání. Zejména
chodci a cyklisté by se měli mít právě v tuto dobu na pozoru, neboť
právě oni jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu.
Známé pravidlo Vidět a být viděn je důležité mít stále na paměi
a v tuto dobu dvojnásob. Buďte tedy vidět a používejte reﬂexní
prvky, neboť reﬂexní materiály ve světlech projíždějících vozidel září
a tudíž Vám mohou zachránit život. Reﬂexní prvky noste viditelně,
zejména na končeinách směrem ke komunikaci. Chodec i cyklista
musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy
zepředu, zezadu i z boku. Chodci by měli mít dále na paměi, že ze
zákona o silničním provozu jim vyplývá povinnost při chůzi mimo
obec a za snížené viditelnosi po krajnici nebo okraji vozovky mají
povinnost mít na sobě reﬂexní prvky tak, aby byli vidět i pro ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pokud nemáte
doma žádné reﬂexní prvky, noste alespoň oblečení jasných barev.
Budete lépe vidět v šeru, ve tmě i za mlhy a můžete se tak vyhnout
mnohdy tragickému střetu s vozidlem. Žádný řidič toiž nedokáže
zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli nebo
pokud mu někdo náhle vstoupí do jízdní dráhy.

Pro ženy
Caplin Julie
Čechová Dagmar
Enoch Suzanne
Hampson Amanda
Hrašková Eva
Jakoubková Alena
Jeﬀries Sabrina
McIntosh Fiona
Wat Erin
Zadinová Radka

Cukrárna v Paříži
Nemusíš!
Všude samý Skot
Tajemství žlutého domu
Nebe voní tebou
Přišla třeí blondýna
Vášnivý duel
Čokoládový sen
Jediná maličkost
Přežít svou smrt

Pro muže, detekivky, thrillery, kriminální romány, …
Coates Darcy
Přízraky domu Carrowů
Coates Darcy
Tajemství sídla Craven Manor
Černucká Veronika
Přichází čas pomsty
Češka Stanislav
Smrt malé blondýny
Delaney, J. P.
Dokonalá manželka
Edwards Mark
Pronásledovaní
Forsyth Frederick
Liška
Grisham John
Odvolání
Child Lee
Spravedlnost
Jackson Lisa
Strach zemřít
King Samantha
Matčina volba
Kuťák Jaroslav
Když zraje tráva
Lapena Shari
Jeden z nás
Meyer Deon
Žena v modrém
Robotham Michael
Vykrvácet: krimiromán
Rotová Inna
Případ dívčího orchestru
Sacks Michelle
V dobrém i zlém
Yolen Jane
Mapa kosí

Řidiči motorových vozidel musí být v těchto dnech obezřetní
a rychlost svého vozidla musí přizpůsobit aktuálnímu stavu vozovky
a dodržovat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od vozidla
jedoucího před nimi. Každý řidič by také měl myslet na to, že smí jet
jen takovou rychlosí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost,
na kterou má náležitý rozhled. Řidičům může jízdu znepříjemnit
i namrzlá komunikace a to zejména na rychle namrzajících místech,
kterými mohou být například mosty a přemostění nebo silnice
v blízkosi vod či lesů.
S blížící se zimou bychom neměli zapomínat ani na přípravu vozidla
na zimu. Každoročně máme povinnost mít na svých vozidlech
od 1. listopadu do 31. března zimní obuí, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza anebo to
lze předpokládat. Zimní pneumaiky pak musí mít hloubku dezénu
hlavních dezénových drážek nejméně 4 mm. Myslete ale také
na výměnu provozních kapalin za nemrznoucí, abyste později
předešli komplikacím.

Pro děi a mládež
Fendrich Nadja
Finch Kate
Finch Kate
Fitzpatrick Huntley
Niklíčková Alexandra
Niklíčková Alexandra

Jestliže se i přes naše prevenivní rady stanete účastníkem dopravní
nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.

Orlev Uri
Schwab Victoria
Schwab Victoria
Špaček Ladislav

nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení isku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

Speedy, závodní auíčko.
Poklad z vrakoviště
Hotel U zvířátek. Pro lásku štěněte
Hotel U zvířátek. Kočičí tajemství
Čemu jsem věřila
Zvířátka ve škole a jiné příběhy
Jak pan doktor léčil zvířátka
a jiné příběhy
Běž, chlapče, běž
Můj anděl strážný: druhá šance
Můj anděl strážný: nové začátky
Dědečku, už chodím do školy:
eiketa a eika pro děi od 6 let

Zajímavosi, historické romány, …
Bauer Jan
Vraždící golem
Valtrová Marie
Kronika rodu Hrušínských
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MĚSTO TOUŽIM
Z jednání Rady města Toužim

- zastupitelstvo projednalo analýzu možnosí využií komplexu
areálu domova mládeže v Toužimi.
V roce 2018 byl Karlovarský kraj požádán o sdělení podmínek,
za kterých by bylo možné převést do majetku města budovu domova mládeže č. p. 318, která je v majetkové správě SLŠ Žluice.
Tato žádost byla projednána ve vedení Karlovarského kraje, které
doporučilo orgánům kraje k projednání variantu záměru
budoucího prodeje budovy domova mládeže č. p. 318, občanská
vybavenost, která je součásí pozemku st. p. č. 472 a přilehlých
pozemků p. č. 1412/1 a pozemku p. č. 1421/2, za cenu v místě
a čase obvyklou. Na účet kraje by byla uhrazena pouze část kupní
ceny a zbývající část by se město Toužim zavázalo v dané lhůtě
ode dne nabyí vlastnického práva v objektu proinvestovat.
S touto variantou převodu objektu město Toužim souhlasilo
a Karlovarský kraj jej požádal o popis záměru využií objektu domova mládeže.
V březnu 2019 Zastupitelstvo města Toužim schválilo jako záměr
města Toužim využít objekt domova mládeže na vybudování
stacionáře, domova důchodců s pečovatelskou službou včetně
kuchyně, prádelny, sálu na pořádání kulturních akcí, prostorů
ke komerčnímu využií, na bydlení a na zřízení zdravotnického
zařízení – polikliniky. S ohledem na rozsah záměru požádal
Karlovarský kraji o podrobnější popis uvedeného záměru
(předpokládaný odhad nákladů spojených s realizací záměru,
časový sled, kapacity…), neboť je nutný pro přípravu žádosi
Karlovarského kraje o stanovisko (právní posouzení) Ministerstva
vnitra České republiky k prodeji a toto bude následně předloženo
jako příloha materiálu pro jednání v orgánech kraje. Současně
bude podkladem pro tvorbu smluvních ujednání zajišťujících
dodržení trvání podmínek snížení kupní ceny.
Na základě tohoto požadavku město Toužim, v souladu
se schváleným usnesením městského zastupitelstva, zadalo
vypracování studie na záměr využií objektu domova mládeže.
V současné době je stavební část analýzy vyhotovená a chybí
ekonomická část, na které se stále pracuje.
Podle uvedené analýzy by celý areál měl sloužit jako veřejný
prostor a měl by být přístupný veřejnosi. V přízemí jsou
navrženy služby (kadeřnictví, pedikúra, lékař, atd.), které budou
moci využívat i občané města. Část jednoho z křídel by byla
využita pro jednu třídu mateřské školy. Do suterénu je
navrhováno technické zázemí, kuchyně pro zajištění stravování
ubytovaných osob, wellness, ﬁtness. Od prvního do třeího patra
jsou navrženy pokoje či byty pro alzheimer centrum, domov
se zvláštním režimem, odlehčovací služby, domov pro seniory
a rezidence pro 55+ a dále ordinace prakického lékaře. Celý
vnitřní prostor je řešen jako bezbariérový a je doplněn o šest
výtahů pro dopravu seniorů. Na nádvoří bude nový objekt se
sálem s prosklením a návaznosí na okolní zahradu. Prostor před
objektem bude revitalizován a upraven na park a parkoviště
s dostatečným počtem míst pro personál a návštěvníky. Nedílnou
součásí je také předběžný a velmi hrubý odhad nákladů spojených s realizací záměru, který dosáhla výše 700 mil. Kč bez
DPH. Tato částka byla podkladem pro rozvržení doby výstavby
na deset let. Jelikož ročně se i tak jedná o značné ﬁnanční
prostředky, byl by termín dokončení stavby odvislý od získávání
nezbytných dotací. Vzhledem k chybějící ekonomické čási
Zastupitelstvo města Toužim o tomto záměru prozaím
nerozhodlo. Jednání v této záležitosi budou ještě pokračovat.

Rada schválila dne 05.10.2020
- členství města Toužim v zapsaném spolku Místní akční skupiny
(MAS), Kraj živých vod, se sídlem Masarykovo náměsí 143,
364 61 Teplá, IČ: 2698 8925.
- nákup cisterny, kropícího ramene a mycí lišty pro stávající
mechanizaci MULTICAR M 27 Compact RZ: K00 7794, jako invesici TSM Toužim, p. o., Plzeňská 333, Toužim, v celkové výši
458.590,- Kč vč. DPH .
Rada schválila dne 23. 10. 2020
- zadat rekonstrukci další čási mlatových cest ve spodní čási
parku na sídliši v Toužimi, ﬁrmě Josef Vojtěchovský, Lidická 403,
364 61 Teplá, IČ: 4687 4984, za částku 68.551,- Kč vč. DPH.
- stanovila „Pravidla pro poskytování ﬁnančních darů občanům
města Toužim na provádění kastrace koček a kocourů v roce
2021“ spočívající ve vyčlenění ﬁnančních prostředků ve výši
20.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2021, které budou určeny
pro občany s trvalým pobytem na území města Toužim, za
účelem kastrace koček a kocourů. Na kastraci koček bude vypláceno 400,- Kč, na kastraci kocourů 300,- Kč a žadatel bude moci
požádat až 4 x v daném roce.
Rada schválila dne 2. 11. 2020
- prominuí nájemného (bez záloh na energie) podnikatelům
užívajícím ke svému podnikání nebytové prostory ve vlastnictví
města Toužim, a to na dobu od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020
v důsledku vládního opatření týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje zboží a služeb za předpokladu, že k 20. 11. 2020
nebudou mít žádné pohledávky vůči městu a jeho organizacím,
přičemž toto opatření je činěno z důvodu podpory
zaměstnanosi a podpory místních podnikatelů.

Ze zasedání
Zastupitelstva města Toužim
Zastupitelstvo schválilo dne 24. 09. 2020
- poskytnuí dotace na pořízení běžeckého pásu a na dokončení
fasády budovy Stanice Toužim (sídlo ZZS Karlovarského kraje) –
odvodnění a sokl ve výši 250.000,- Kč pro HZS Karlovarského
kraje, Stanici Toužim s ím, že částka 250.000,- Kč bude zařazena
do návrhu rozpočtu města Toužim na rok 2021.
Zastupitelstvo schválilo dne 3. 11. 2020
- bezúplatný převod školského areálu SOU Toužim včetně
pozemků a movitých věcí, z majetku Karlovarského kraje,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 7089 1168,
zastoupeného Střední lesnickou školou Žluice, p. o., Žižkov 345,
364 52 Žluice, IČ: 4975 4050, do vlastnictví města Toužim,
formou darovací smlouvy, tak jak bylo zastupitelstvem sváleno
v roce 2007, neboť SOU Toužim ukončilo svoji činnost.

Toužim 3. 12. 2020
Za MěÚ Toužim
Ing. Pavel Charvát, tajemník
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MĚSTO TOUŽIM
Přináším Vám informace o posledních letošních stavebních
akcích.

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rozsahem největší akcí je rekonstrukce veřejného osvětlení (VO)
v Toužimi. Část rekonstrukce probíhala v rámci pokládky opické
sítě společnosi T-Mobile, kdy kabely VO byly pokládány
do stejného výkopu. Dále pak probíhala rekonstrukce VO i mimo
trasy opické sítě např. v čási Žluické ulice, na Sídliši, u bývalé
kotelny apod. Nové sloupy VO jsou hliníkové, což zajišťuje jejich
dlouhou životnost. Podél komunikací jsou většinou LED svíidla,
uvnitř sídliště jsou sodíková svíidla.

V říjnu se podařilo dokončit
zateplení soklu budovy II. stupně
Základní školy Toužim.
Na příší rok je v návrhu rozpočtu další etapa zateplení soklů,
v roce 2022 by zateplení soklů areálu ZŠ Toužim mohlo být
dokončeno.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Workoutové hřiště

Ulice není herna

V listopadu se podařilo dokončit workoutové hřiště, na kterém
jsou umístěné posilovací a cvičicí prvky. Hřiště se nachází
za sportovní halou u fotbalového hřiště. Na jaro příšího roku
je od dodavatele hřiště přislíbena předváděcí akce s ukázkami
cviků, které lze na hřiši provádět.

Markéina dopravní výchova /MDV/ vyhlásila
na období říjen - prosinec 2020 výtvarnou
a literární soutěž pod názvem ULICE NENÍ
HERNA.
Ne nadarmo se říká, kdo si hraje, nezlobí.
Ovšem plaí to i na chodníku, nebo ještě hůře
na silnici, můžeme si v silničním provozu hrát?
Každý si pod slovem hrát představí trochu něco
jiného.
V době distanční výuky se zapojili někteří naši
žáci do této soutěže a vytvořili zajímavá díla,
ať už literární nebo výtvarné práce. Všechny
práce byly odeslány na adresu hlavního
pořadatele PČR K. Vary, kde budou posuzovány
porotou z oblasi dopravní výchovy.
Věříme, že práce našich žáků budou mít stejný
úspěch jako tomu bylo v loňském roce.
Za svojí snahu a práci je každý účastník
soutěže odměněn drobným upomínkovým
předmětem.
Poděkování patří všem žákyním, které se
akivně do soutěže zapojily:
E. Vlková 8.B, N. Bobotová 8.B,
N. Málková 9.B, A. Málková 9.B,
A. Vašmuciusová 9.A, Rešlová A. 8.A.
J. Váňová, Mgr. H. Dornicová
metodici prevence

Zubní středisko
V současné době se dokončuje zateplení zubního střediska
v Toužimi. V rámci této akce se upravil i vchod do čekárny, který
je nyní v rohu na druhé straně budovy. Důvodem změny bylo
zajištění bezbariérového přístupu do budovy.

Jiří Kokeš
stavební technik města Toužim
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dotací či nebývalého nárůstu příjmů do městské kasy ze státního
rozpočtu v posledních letech, zrekonstruovat areál toužimského
zámku, kde se náklady pohybují okolo „pouhých“ 250 miliónů
korun, a ani vybudovat mnohými vysněný plavecký bazén
či vodovod do Třebouně. Další věcí je, jak by byl provoz takového
komplexu zajištěn a ﬁnancován. Asi nikdo v Toužimi nepochybuje, že si Toužimsko nějaké podobné moderní a kvalitní zařízení
pro seniory zaslouží. Otázkou je jeho koncepce a rozsah.
V zastupitelstvu se o tom určitě ještě bude diskutovat.

OSUD BUDOVY ONV
Přestože obě vlny koronavirové epidemie výrazně omezily život
společnosi i našeho města, neznamená to, že se v Toužimi
během této doby nic nedělo. Možná právě naopak.
Jak asi již mnozí z Vás zaznamenali, z našeho města pomalu
a poichu zmizelo jedno významné vzdělávací zařízení, které zde
působilo desítky let, zdejší střední odborné učiliště. Opimalizace
krajského školství bohužel zasáhla i Toužim. Učiliště
bylo jeho zřizovatelem, Karlovarským krajem, od
1. srpna 2017 nejdříve sloučeno se Střední
lesnickou školou Žluice, p.o., a stalo se
odloučeným pracovištěm této školy. Byl to jen
předstupeň k fakickému zrušení učiliště v Toužimi.
Přestože podle koncepce rozvoje Střední lesnické
školy Žluice na léta 2016-2022 mělo být toužimské
pracoviště zachováno, nestalo se tak a výuka byla
následně přesunuta do Žluic. Po učiliši tak zůstaly
v Toužimi dvě prázdné rozsáhlé budovy – domov
mládeže a učiliště a bylo jen otázkou času, kdy se
začne řešit jejich budoucnost.

A to není vše. Aby toho nebylo málo, přišel nyní kraj s další nabídkou.
Tentokráte městu vrací i objekt již nepotřebného učiliště čp. 330.

V roce 2019 se Karlovarský kraj obráil na město
Toužim s nabídkou úplatného převodu nevyužívaného objektu domova mládeže na město a vyzval
ho k předložení záměru na jeho budoucí využií.
Stavba, dokončená v roce 1958, původně sloužila
jako administraivní budova, sídlo Okresního
národního výboru v Toužimi. Po zániku okresu byla
v roce 1960 předána pro potřeby nově zřízeného
toužimského zemědělského odborného učiliště.

Zastupitelstvo bezúplatný převod již schválilo a tak se město
bude muset postarat i o tento historický objekt bývalé toužimské
obecné a měšťanské školy z 20. let 20. stoleí. Jeho využií bude
nepochybně ještě složitější, než u objektu domova mládeže.
Pokud máte nějaký rozumný nápad, nenechte si ho pro sebe.
J. Schierl

Po diskusi se zastupitelé města shodli na tom, že by bylo vhodné
tento objekt od kraje získat, a že by se mohl využít na sociální
bydlení pro seniory i mladé rodiny a pro umístění sociálních
služeb. Na základě tohoto rozhodnuí zadalo město ﬁrmě Ing.
Václav Kouba - projektový atelier
zpracování zaměření stavby
a vypracování příslušné studie
na využií. Studie byla předložena
na
jednání
zastupitelstva
11. listopadu 2020.
Představený
koncept
polyfunkčního domu mnohým
doslova vyrazil dech, nejen svým
rozsahem, ale i předpokládanými
náklady okolo ¾ miliardy korun.
K původně zamýšlené přestavbě
stávající rozsáhlé budovy toiž
přibyly novostavby dalších dvou
propojených křídel. V rozsáhlém
komplexu s více než 90-i lůžky,
jehož součásí by mělo být
i Alzheimer centrum, snad chybí
už jen plavecký bazén…
Je otázkou, zda si něco takového
může Toužim dovolit. Vždyť se od
roku 1989 do dnešní doby
nepodařilo, a to ani s pomocí

vizualizace projektu - budoucí vzhled domova mládeže
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...
Bývalý státní statek pomalu mizí…
V severovýchodní zastavěné čási města Toužimi se rozkládá
rozsáhlý brownﬁeld, komplex zanedbaných a z větší čási
nevyužívaných ploch a objektů, který je pozůstatkem po
někdejším zemědělském velkovýrobním areálu místního státního
statku. Během 2. poloviny minulého stoleí zde na 15 hektarech
postupně vyrostly velkokapacitní kravíny a teletníky, seníky, zásobníky, dílny, přístřešky, bramborárna, sušička a další technologické a provozní stavby, doplněné rozsáhlými zpevněnými
odstavnými a skladovacími plochami. Při privaizaci statku byl
areál rozdělen mezi několik nových vlastníků, největší část nyní
vlastní Statek Chyše s.r.o. V letošním roce zde pokračovala další
etapa demolic opuštěných a zdevastovaných objektů.
Odstraněny byly dva velkokapacitní kravíny. Postupně zde vzniká
rozsáhlá prázdná plocha.

Během podzimní poui a slavnosí města si návštěvníci mohli
prohlédnout výstavu knih v nově opravené místnosi Janova
hradu. Na instalaci nové podlahy má zásluhu především spolek
Živý zámek.

Když se na počátku 90. let minulého stoleí při přípravě nového
územního plánu objevil názor, že se tento areál změní v brownﬁeld a ten by se měl v budoucnu přeměnit na novou rozvojovou
plochu města, nikdo to tehdy na toužimské radnici nepovažoval
za reálné. Z urbanisického hlediska by zde bylo ideální území
pro budoucí rozvoj bytové zástavby (navazuje bezprostředně na
hlavní obytnou zónu sídla a jeho občanskou vybavenost, využívá
stávající územní rezervy bez nároku na zábor zemědělské půdy),
ale v současnosi je toto území učeno pro umístění staveb pro
výrobu. Jaký záměr sleduje vlastník pozemků? Přinese budoucnost změnu?
J. Schierl

Výroční 10. ročník Skokovské poui si nenechalo ujít více
než třicet poutníků. Ti, společně putovali počátkem července
z kláštera v Teplé až do Skoků. První část cesty
s nimi absolvoval také Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.
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PROSTOR PRO VÁS

Zde je prostor pro vaše náměty na využií objektu bývalého domova mládeže v Toužimi.
Stejně tak oceníme i názor na využií objektu původní měšťanské školy, v posledních letech využívaný odborným učilištěm.
Své reakce prosím doručte do poštovní schránky Infocentra Toužim, Nám. J. z Poděbrad 35, nebo pošlete na mailovou
adresu: infotouzim@seznam.cz
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