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FOTOREPORTÁŽ DEN ZEMĚ
ÚVODNÍK
Vážení čtenáři, po dlouhé „ všeuzavřené“ době jsme
opět otevřeli naše Infocentrum. Kulturní akce pomalu
připravujeme, ale Opatření vlády zaím neumožňují
akce v budovách a venkovním akcím zaím nepřeje
počasí i omezení shromažďování. Doufáme, že se vše
brzy porovná a opět ožije kulturní dění i u nás
v Toužimi.
Děkujeme dobrovolníkům, kteří i v této složité době
postavili na našem náměsí Májku a připomněli nám
tak tradiční jarní oslavu. Snad bude příší rok vztyčena
za potlesku přihlížejících a s hudebním doprovodem:)
Rádi bychom také poděkovali všem, kteří se zapojili
do akce Den pro náš region, která probíhala
v průběhu celého dubna. Dostali jsme do redakce
celou řadu fotograﬁí a mockrát děkujeme za vaši
snahu o úklid v přírodě. Zvlášť děkujeme žákům a paní
učitelce Váňové, kteří úklid na Den Země opravdu
pečlivě provedli a zdokumentovali.
Těšíme se na viděnou při našich akcích a přejeme vám
zdraví, jarní pohodu a klid.
- red -

POZVÁNKA

Setkání u pramene Střely 12.6. 2021
Tradiční akce Odboru Klubu českých turistů při TJ Sokol Toužim,
z. s., se letos uskuteční také jako oblastní setkání turistů KČT
Plzeňského kraje (namísto původně plánovaného a kvůli covidu
zrušeného oblastního setkání na podzim 2020 v Toužimi).
10. ročník dostředného pochodu s cílem v Prachometech na návsi
se koná v sobotu 12.6. od 10 do 16 hodin. V cíli bude připraven
program včetně občerstvení. Startovné je 30,- Kč a každý účastník
obdrží suvenýr.
Srdečně Vás zvou turisté KČT Oblasi Plzeňského kraje.
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POLICEJNÍ SLOUPEK
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Chraňte svůj majetek před odjezdem
na dovolenou

Knižní novinky

Prázdniny jsou již za rohem a spolu s nimi i čas dovolených, letních akivit a výletů. Proto prosím dbejte před odjezdem z Vašich
domovů na řádné zabezpečení Vašeho majetku. Rádi bychom
Vám připomněli pár bezpečnostních rad, na co všechno před
odjezdem myslet, abyste předešli nepříjemnostem spojených
s vloupáním.

Pro ženy

Pokud odjíždíte na delší dobu pryč, zbytečně na svou
nepřítomnost neupozorňujte. Tuhle informaci sdělte pouze svým
blízkým nebo osobám, kterým opravdu věříte. Tyto osoby
můžete poprosit o to, aby Vaší nemovitost pravidelně kontrolovaly. Jestli udržujete dobré vztahy se svými sousedy, můžete
o to poprosit také je.
Rozhodně o svém odjezdu neinformujte osoby na svých sociálních síích. Nezapomeňte tuhle důležitou informaci připomenout
i svým dětem. Ty se mají často chuť se svými kamarády o tuhle
radost podělit. S ím souvisí i zveřejňování fotek z dovolených.
Ty z bezpečnostních důvodů zveřejňujte až po návratu do svých
domovů. Rozhodně doma nenechávejte větší ﬁnanční hotovost
a jiné cennosi. Raději vše uschovejte do banky, případně cenné
předměty, peníze či platební karty řádně uzamkněte v trezoru
doma. Nezapomeňte, že zloději využijí každé příležitosi, která
se jim naskytne.
Při odjezdu pečlivě zkontrolujte, zda máte uzavřená okna
a zamčené dveře. Svůj pozemek udržujte uklizený. Nepořádku
před Vaší nemovitosí mohou zloději využít. Jakýkoliv ponechaný
předmět mohou zloději využít k páchání trestní činnosi.
Jednoduše jim jejich loupení ulehčíte.

Brown Sandra
Epstein Jennifer Cody
Harman Patricia
Harrod-Eagles Cynthia
Marin Charles
Meacham Leila
Schlink Bernard
Soukupová Petra
Steel Danielle
Quinn Julia

Střemhlavý pád
Říše divů
Porodní bábou navždy
Cesta bez konce
Když zpívají cvrčci
Vážka
Olga
Věci, na které nastal čas
Čas předminulý
Falešná manželka

Pro muže
Cimický Jan
Coates Darcy
De la Mote Anders
De la Mote Anders
Deaver Jeﬀery
Flint Sarah
May Peter
Minier Bernard
Slaughter Karin
Tudor J. C.

Paralelní svět
Kořist
Jarní oběť
Zimní oheň
Komunita truchlících
Lháři, lháři
Nezvratné alibi
Údolí
Poslední vdova
Ti druzí

Pro děi a mládež
Gleitzman Morris
Kinney Jeﬀ

Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarské kraje jsou
zapojeni do celorepublikového prevenivního programu
s názvem „Zabezpečte se! – Chraňte majetek sobě i svým
sousedům“, jehož cílem je informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení prostřednictvím mechanických
zábranných a zámkových systémů v kombinaci i s elektronickou
ochrannou.
K řádnému zabezpečení majetku Vám tedy může pomoci hlavní
nástroj projektu, a to mobilní aplikace „Zabezpečte se“, která je
dostupná ke stažení na Google Play nebo na App Store. Jejím
hlavním úkolem je poradenství pro širokou veřejnost, jak správně
zabezpečit svůj majetek, tak aby bylo zabezpečení účinné a prakické.
Jestli se i přes naše prevenivní rady stanete oběí vloupání,
ihned volejte na linku 158. Do domu či bytu nevstupujte. Může
se stát, že pachatel bude stále uvnitř. Pokud do domu či bytu
vstoupíte, buďte obezřetní, nemanipulujte s předměty a byt
neuklízejte, mohli byste uklidit i stopy, které zde pachatel
zanechal a zížit nám tak jeho dopadení.

Historické romány
Niedl Franišek
Vondruška Vlaimil

Brzy
Deník malého poseroutky 15.
Samá voda

Cesty ryířů
Manželské zrcadlo

Životopisy, zajímavosi, cestopisy, válečné, …
Bohdalová Jiřina
Můj život mezi slzami a smíchem
David Petr
Šumava známá i neznámá
Eben Marek
Myšlenky za volantem
Havel David
Vrásky z indické lásky
Učňová Michaela
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněly 2
Holub Jiří
Zywulska Krystyna

Milý čtenáři, přejeme Vám a Vašim dětem hezké prázdniny, klidnou dovolenou a návrat z ní bez překvapení v podobě vloupání
do Vašich nemovitosí.
nprap. Mgr. Soňa Podlahová
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Prostě na mě zapomněli
Přežila jsem Osvěim

MĚSTO TOUŽIM
Ze schůze Rady města Toužim
Rada schválila
dne 29. 3. 2021

Ze zasedání Zastupitelstva města
Toužim konané 22. 4. 2021

- zadat zpracování projektové dokumentace na výstavbu
chodníků, dešťové kanalizace a zastávek autobusů v Toužimi,
Radyni a Smilově, ﬁrmě Pontex, spol. s. r. o., Bezová 1658/1, 147
00 Praha 4 – Braník, IČ: 4076 3439, za částku 187.550,- Kč vč. DPH

- zastupitelstvo souhlasí s budoucí směnou pozemků ve vlastnictví města Toužim parc. č. 589/6 – trvalý travní porost,
o výměře 4.631 m2, parc. č. 600/6 – orná půda, o výměře 3.656
m2, parc. č. 652/6 – orná půda, o výměře 19.680 m2, parc. č.
703/11 – orná půda, o výměře 21.844 m2 a parc. č. 751/1 – orná
půda, o výměře 24.988 m2 vše v k. ú. Třebouň, za část pozemku
ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 0131 2774, parc. č. 2765/53
– orná půda, o výměře 37.412 m2 v k. ú. Toužim, za účelem
budoucího vybudování průmyslové zóny

- prominuí nájemného místním podnikatelům užívajícím
ke svému podnikání nebytové prostory ve vlastnictví města
Toužim, a to na dobu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 v důsledku vládního opatření týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje zboží
- poskytnuí ﬁnančního daru ve výši 2.000,- Kč spolku Linka
bezpečí, z. s.

- zastupitelstvo schválilo prodej pozemku parc. č. 2765/62 – orné
půdy, o výměře 11.962 m2 a pozemku parc. č. 2843/23 – zahrady,
o výměře 365 m2 v k. ú. Toužim, za kupní cenu 200,- Kč/m2,
za účelem výstavby průmyslových hal pro lehkou výrobu v oboru
dřevovýroba a kovovýroba, ﬁrmě Carry Goods, s. r. o.,
Domažlická 676/172, 318 00 Plzeň, IČ: 2730 0242 a ﬁrmě ANOTA
PLUS, s. r. o., Útvina 5, 364 01 Toužim, IČ: 2670 9279

dne 26. 4. 2021
- uzavření Smlouvy o výpůjčce, na část pozemku parc. č. 219/18,
o výměře 0,68 m2 v k. ú. Toužim, pro umístění samoobslužného
výdejního místa Z-BOXu, se společnosí Zásilkovna, s. r. o.,
Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 2840 8306, s účinnosí
ode dne podpisu oběma stranami.

- zastupitelstvo schválilo poskytnuí dotace v roce 2021 ve výši
100.000,- Kč, pro SK Toužim – oddíl kopané, Školní 492, Toužim,
na ﬁnancování dopravy, pronájmů, startovného, odměny
rozhodčích, ubytování a stravného na sportovních soustředěních
mládeže, na nákup míčů, dresů, stulpen, teplákových souprav
a bund, brankářských rukavic, sportovních lahví, slalomových
tyčí, švihadel, praporků, vytyčovacích met, lékárniček, barev
na lajnování hřišť a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy na poskytnuí této dotace

- zadat zakázku s názvem „Zateplení soklů ZŠ Toužim – pavilon
C“ ﬁrmě Ing. Milan Kadera, Karlovarská 28, Toužim, IČ: 1136
5218, za částku 797.394,- Kč vč. DPH
- provozovat ve školním roce 2021/2022 přípravnou třídu
základní školy při Základní škole a mateřské škole Toužim, p. o.,
Plzeňská 395, Toužim, v souladu s § 47 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů

- zastupitelstvo schválilo poskytnuí dotace v roce 2021 ve výši
60.000,- Kč, pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor
dobrovolných hasičů Toužim, Sídliště 428, Toužim, na dopravu,
na nákup týmových trik a mikin, várnic na čaj, hasicího vaku,
džberové stříkačky, plynového topení, pohárů na soutěže
a zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnuí této dotace

- zařazení níže uvedených invesičních záměrů ZŠ Toužim, p. o.,
Plzeňská 395, Toužim, do strategického rámce MAP:
1) Rekonstrukce budovy „A“, ZŠ Toužim, p. o. – výměna elektro
rozvodů a rozvodů internetu (drát i bez drát) – realizace v roce
2022; celkové výdaje projektu 6.300.000,- Kč,
2) Vybavení kmenových učeben ZŠ Toužim, p. o. – interakivní
tabule, nábytek – realizace 2021 – 2023; celkové výdaje projektu
500.000,- Kč,
3) Rekonstrukce a vybavení tělocvičny ZŠ Toužim, p. o. – rekonstrukce podlahy, krytů topení, vybavení novým tělocvičným
nářadím – realizace 2021 – 2025; celkové výdaje projektu
1.500.000,- Kč

- zastupitelstvo schválilo poskytnuí dotace v roce 2021 ve výši
80.000,- Kč, pro zapsaný spolek Živý zámek Toužim, Na Výsluní
346, Toužim, na náklady na honoráře za vystoupení při pořádání
kulturních a vzdělávacích akcí, na pronájem techniky, ozvučení,
na ﬁnancování dopravy a zároveň schválilo uzavření
veřejnoprávní smlouvy na poskytnuí této dotace

dne 10. 5. 2021

- zastupitelstvo schválilo prominuí nájemného místnímu podnikateli, který užívá ke svému podnikání nebytové prostory
ve vlastnictví města Toužim, a to na dobu od 1. dubna 2021
do 31. května 2021, v důsledku vládního opatření týkajícího
se zákazu maloobchodního prodeje a služeb

- zařazení do strategického rámce MAP invesiční záměr ZŠaMŠ
Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim – “Budování zázemí družin a
školních klubů“, který obsahuje přístavbu školní družiny formou
zimní zahrady, která bude sloužit jako herna školní družiny
včetně úpravy okolí přístavby, které bude využíváno jako herní
plocha, přičemž třída i herna školní družiny bude bezbariérová;
předpokládaná realizace je v roce 2022 a celkové výdaje projektu
činí 1.800.000,- Kč

Toužim 10. 5. 2021
Za MěÚ Toužim
Ing. Pavel Charvát, tajemník
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ZŠ TOUŽIM
Covidové Velikonoce

Sběrný dvůr

Velikonoce patří mezi nejvýznamnější křesťanské svátky, které
se vážou k oslavám zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou
Velikonoce obdobím lidových tradic spojeným s vítáním jara.
V rámci pracovních činnosí /v době distanční výuky/ dostali žáci
za úkol, aby se pochlubili ím, jak oni dodržují tyto tradice, co
dobrého doma připravují a jaké jarní výzdoby zkrášlí jejich
domovy.
Mile nás překvapilo, s jakou chuí se žáci pusili do práce
a pochlubili se svými výtvory, které vyráběli sami a některé pod
odborným dohledem maminek. Žáci nás zasypali svými ukázkami
pečených mazanců, beránků, malovaných vajíček, kvěinovými
výzdobami, malovanými kameny, ale i netradičními pokrmy,
které se objevují na jejich jarním jídelníčku.
Všichni, kteří se do akivity zapojili, si zaslouží nejen jedničky, ale
i pochvalu a uznání za to, že se stále ještě v rodinách dodržují
velikonoční tradice a zvyky.
J. Váňová, Mgr. S. Málková

Sběrné dvory jsou důležitou součásí systému sběru odpadů.
Patří sem recyklovatelný či nebezpečný odpad a také vše, co se
jednoduše nevejde do standartní popelnice na komunální
odpad.
Ve sběrném dvoře je možné odevzdat prakicky jakýkoliv odpad
vznikající běžně v domácnosi - objemný odpad, papír, plast, sklo,
nápojový karton, bioodpad, kovy, texil, elektrospotřebiče, pneumaiky, stavební materiál, upotřebený jedlý olej, nebezpečné
odpady, léky, baterie, zářivky…
A protože se žáci 3. ročníků v rámci Prvouky učí o ochraně
přírody, jak třídit odpad, jak být ohleduplný k životnímu
prostředí, navšívili jsme toužimský sběrný dvůr. Pan Hovorka
nás zasvěil do toho, jak to v takovém sběrném dvoře chodí. Žáci
viděli hromady nepotřebného materiálu, který byl pečlivě
roztříděn a připraven k odvozu. Vše si pozorně prohlédli, ale
v závěru je nejvíce zaujal krásný, velký, černý pes, který byl po
celou dobu uzavřený v kotci. Pejsek pobíhá po areálu hlavně
večer a má zde velmi důležitou roli - dělá nočního hlídače, který
nepusí nikoho, kdo tam nemá co dělat..
Děkujeme panu Hovorkovi za jeho vstřícnost a věříme, že si děi
odnesly alespoň základní informace o tom, jak šetřit naší přírodu
a co pro to mohu udělat právě já.
J. Váňová, J. Bublová – žáci 3. ročníků

Projektový den
Škola za císaře Františka Josefa
– tak zněl název projektového dne, kterého se dne 28. dubna
2021 zúčastnili žáci 3.A v prostorách Hroznatovy akademie
v tepelském klášteře.
S výukovým programem jsme se přenesli do doby Rakousko –
uherského mocnářství na přelomu 19. a 20. stoleí. Žáci
se seznámili s tehdejšími základními vyučovacími předměty
a způsobem jejich výuky. Sami na sobě si vyzkoušeli, jak škola
fungovala v tehdejší době. Základní předměty jako čtení, psaní
i počty si také prakicky vyzkoušeli a ne vždy to pro ně bylo
jednoduché. Velkým oříškem bylo písmo kurent, které pocivě
trénovali s násadkou namočenou v inkoustu, no a tak tam mnohým nechyběla ani pořádná kaňka na jejich krasopisu.
O přestávce dostali žáci možnost ochutnat svačinku, kterou měly
tehdejší děi k jídlu – namazaný chléb se sádlem anebo
s marmeládou, k pií se nabízela čistá voda. Je zajímavé, že
někteří žáci si na skromné svačince pochutnali a dokonce si došli
i pro přídavek, což potěšilo paní kuchařku, která pro děi svačinky
připravila.
Otec Jan Augusín Kováčik provedl děi kostelem, popsal jim svůj
řeholní hábit, co měl na sobě a velmi ochotně odpovídal na zvídavé otázky děí. A v neposlední řadě nás seznámil se speciﬁky
chování v sakrálním prostoru kostela.
V závěrečné fázi programu pochválila paní učitelka Eliška všechny
žáky za jejich snahu, píli a získané vědomosi. Obě lektorky, které
nás provázely celým programem, byly velmi nadšené z celkového
přístupu děí k plnění zadaných úkolů a skvělé spolupráci
v průběhu celého projektové dne.
I žáci si svůj školní den pochvalovali, ale při reﬂexní vazbě se
všichni shodli na tom, že by se takto nechtěli učit, protože by jim
chybělo to, na co jsou už zvyklí při současné výuce – počítače,
tablety, interakivní tabule.
Děkujeme za skvělou práci lektorkám paní K. Kozákové
a MgA. E. Radové a věříme, že se zase někdy sejdeme na dalším
společném projektovém dni.
J. Váňová, Mgr. M. Křížová – žáci 3.A
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ZŠ TOUŽIM
Den Země
Albert Einstein: Podívejte se hluboko do nitra přírody
a porozumíte lépe všemu
V měsíci dubnu se konají každoročně různé akivity na úklid
našeho okolí, likvidace černých skládek, zajímavá akce Ukliďme
Česko a v neposlední řadě akce Den Země.
Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná
22. dubna a je zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.
I naši žáci dostali v rámci výchovných předmětů úkol, aby při
svých toulkách v přírodě zachyili zajímavé snímky černých
skládek v místě bydliště. Snímků nám přišlo nevídané množství,
je to velmi smutný pohled na to, co lidé dokáží vyhodit v přírodě
- kočárky, nepotřebný nábytek, stavební sutě, pneumaiky,
odpad z domácnosi atd…
Žákyně 9.A Tereza Š. společně se svojí babičkou Dášou přiložily
ruku k dílu a na Den Země posbíraly cestou z hájenky na hřbitov
3 pytle odpadků, které skončily v přistaveném kontejneru
u hřbitova. Vše zdokumentovaly, snímky zaslaly a po pár dnech
se zase nepořádek objevil na lesní cestě….
Žák 8. A Štěpán B. napsal zajímavé zamyšlení nad ímto problémem:
Ne všichni lidi v dnešní době jsou schopni třídit odpad do
barevně označených kontejnerů nebo popelnic. Mnoho z nich
ani neví, jak s takovým odpadem naložit, kam ho odvézt. Někdo
to ví, ale je líný a pohodlný dát ho tam, kam patří. Pro takové
nezodpovědné lidi je nejjednodušší odvézt odpad někam do
přírody, vysypat do příkopu u silnice. Možná se najdou mezi námi
i i, kteří neví, jak odpad správně třídit. Pokud je nějaký odpad,
na který není přímo kontejner - nábytek, pneumaiky, větší
elektrospotřebiče, musí se odvézt do sběrného dvora nejblíže
trvalého bydliště. Jenže někteří lidé asi neví, kde se takový dvůr
nachází anebo se jim ho nechce hledat…
Je vidět, že i naši žáci přemýšlejí na ímto problémem a nerudovskou otázkou kam s ním…
Tak, jak se budeme chovat k přírodě my lidé, tak ona nám to
bude vracet… její osud máme každý z nás ve svých rukou…
J. Váňová, Mgr. S. Málková

Zápis do prvního ročníku v ZŠ Toužim.
Uběhl další rok a nastal čas zapsat nové žáky do prvního ročníku
ZŠ. Zápis se v naší škole uskutečnil 7. dubna 2021.
Situace nám opět nepřála a vzhledem ke stále nepříznivé
epidemiologické situaci v souvislosi s onemocnění covid -19
se do školy dostavili pouze zákonní zástupci budoucích prvňáčků,
kteří stejně jako učitelky museli dodržovat hygienická opatření
– chránit si nos, ústa a použít připravený desinfekční gel.
Již loni jsme si takovým zápisem prošli, tak to pro nás už nebyla
novinka, ale děi nám určitě chyběly.
Celkem bylo zapsáno 50 děí, tak jako vloni měli chlapci převahu,
letos jich přišlo 27 a dívek 23.
Budoucí prvňáčci o své dárky nepřijdou, opět je dostanou
na začátku školního roku.

Přejeme všem hodně zdraví. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!!!
V září se těšíme na shledanou.
Učitelky a učitelé ZŠ Toužim
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ZŠ a MŠ TOUŽIM
OZNÁMENÍ

Úspěšně jsme zvládli distanční
vzdělávání v době
od 1. března do 9. dubna 2021

Základní knihovna v Toužimi
OZNAMUJE

Březnové uzavření školy nás nezasihlo nepřipravené – přece jen
již máme zkušenosi. Po domluvě s rodiči jsme většinou zvolili
individuální konzultace jako formu distančního vzdělávání a to
se nám velmi osvědčilo. Žáci přicházeli do školy podle předem
stanoveného rozvrhu tak, aby se nepotkávali a byla dodržená
veškerá hygienická opatření. Osobní kontakt učitele a žáka je
nezastupitelný, protože poskytuje možnost moivace, okamžité
zpětné vazby, kontroly a hodnocení. Žáci, kterým individuální
konzultace nevyhovovaly, se připojovali přes Google Meet nebo
WhatsApp a i, co neměli internet, byli ve spojení s pracovníky
Českého Západu, kterým touto cestou velmi děkujeme za
doručování učebních materiálů a vypracovaných úkolů.
V MŠ Domeček také nezaháleli! MŠ navštěvuje 14 předškoláků,
kteří mají povinné předškolní vzdělávání, tudíž se účastnili
povinné distanční výuky. Každé pondělí se uskutečnilo osobní
setkání s rodiči, kterým jsme předávali vzdělávací nabídky určené
pro dané časové období (náměty na výukové akivity, výtvarně
pracovní výchovu, pohybové akivity, pracovní listy a dále
i několik ipů, jak u předškolních děí rozvíjet jednotlivé oblasi
jako je např. řeč, sluch, jemná motorika) a oni nám přinášeli již
hotové úkoly z předešlého týdne, které jsme dětem založili
do jejich porfolií. Společně jsme zhodnoili, co dítě zvládalo,
s čím si nevědělo rady a při které činnosi potřebovalo více
moivovat. Kromě osobního setkání jsme rodičům poskytovali
i telefonické konzultace, kdy jsme monitorovali, jak se děi doma
zapojily do činnosí. Rodičům jsme nabízeli vzdělávání i pomocí
webových stránek naší MŠ v „Předškoláčku“, kde mají možnost
vybrat si z nabízených internetových odkazů určených právě pro
naše budoucí prvňáčky.
Děkujeme všem rodičům za zvládnuí této nelehké doby a podporu v našem snažení. Jsme si vědomi toho, že i pro ně to byla
situace obížná a komplikovaná. I tak jsme vše v rámci možnosí
zvládli.
Kolekiv ZŠ a MŠ Toužim

Knihovna je opět otevřená podle pravidelné otevírací doby
v pondělí 8 – 17 hodin,
ve středu 8 – 16 hodin,
ve čtvrtek 8 - 16:30 hodin
Stále je zde nutné dodržovat veškerá hygienická opatření, jako
je nošení respirátorů, předepsané rozestupy, desinfekce rukou
při manipulaci
s knihami.
Používání veřejných počítačů bude možné pouze k vyřízení nutných
záležitosí a čtenáři by se v knihovně měli zdržovat pouze
nezbytně nutnou dobu.
Děkujeme.
Lucie Jankuliaková, vedoucí knihovny Toužim

INFOCENTRUM Toužim
je opět otevřené v průběhu měsíce května ještě podle
pravidelné mimosezónní otevírací doby
v úterý 12 – 17 hodin,
ve středu 12 – 17 hodin,
v pátek 9 – 17 hodin
Stále je zde nutné dodržovat veškerá hygienická opatření,
jako je nošení respirátorů a předepsané rozestupy.
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ROZHODNUTO

SPORTOVNÍ HALA

Přednost dostaly výrobní haly před
retail parkem

Rekonstrukce zázemí sportovní haly
Uplynulé nelehké období sportu zrovna nepřálo, ale my jsme
využili čas uzavřených sportovišť k provedení rozsáhlé rekonstrukce zázemí sportovní haly v Toužimi.
Byly vyměněny kompletní rozvody vody i kanalizace a v šatnách
je položena nová dlažba a umístěny lavice. Také sociální zařízení
a sprchy prošly kompletní obnovou. Nový vzhled má spojovací
chodba, kde je osazena keramická dlažba a stěny jsou upraveny
novými nátěry. Všechny dveře v zázemí sportovní haly byly
vyměněny a jejich vzhled sjednocen.
Ve všech prostorách zázemí sportovní haly je také instalováno
nové osvětlení s technologií LED.
V této době probíhají dokončovací práce a úklid v čási šaten pro
sportovce.

Na posledním bouřlivém jednání zastupitelstva 22.4.2021
se rozhodovalo o budoucnosi průmyslové zóny „sever“
a o záměrech dvou zájemců o využií této plochy. Na její využií
město čekalo dlouhá léta, v územním plánu byla tato rozvojová
plocha vyčleněna pro podnikatelské akivity, které by přinesly do
města nová pracovní místa. Letos se na Toužim konečně usmálo
štěsí a nakonec se našli hned tři vážní zájemci a investoři, kteří
projevili zájem o část území zóny, kterou má ve vlastnictví město,
a představili dva záměry. Pozemek města by však uspokojil pouze
jeden ze záměrů a tak město začalo usilovat o získání dalších
pozemků v této zóně. Dobrou zprávou bylo, že jsou ve vlastnictví
státu, ale ten údajně požadoval po městu nevýhodnou směnu
v poměru 2:1, tedy město by mělo státu předat výměnou
dvojnásobnou výměru svých pozemků.
Kolem obou podnikatelských záměrů se vedla dlouhá a bouřlivá
diskuze na posledních dvou zastupitelstvech, neboť jeden z nich
se týkal výstavby retail parku, tedy nákupního centra. To mělo
zahrnovat velkoprodejnu potravin a menší prodejní jednotky
různých obchodních řetězců. V tom někteří občané i zastupitelé
shledali určitou hrozbu pro místní drobné podnikatele a živnostníky, kteří v současné coronavirové krizi čelí existenčním
problémům. Otázkou také bylo, zda obec velikosi Toužimi nutně
v této době potřebuje takové nové nákupní centrum a jaký by
byl jeho konečný dopad na město. Nakonec těsnou většinou bylo
rozhodnuto tento záměr nepodpořit a dát přednost druhému
záměru dvou investorů, kteří v Toužimi chtěli vybudovat výrobní
prostory.
Prioritu tedy dostala nová pracovní místa v sektoru průmyslu.
Jedním z argumentů pro toto rozhodnuí byla úvaha, že je
rozumnější nejdříve vytvořit dobrou ekonomickou základnu pro
místní obyvatele a teprve na ní stavět rozvoj bydlení a služeb.
Opačný postup by byl špatný. Otázkou také bylo, zda chceme
obchody a služby vytěsnit z centra města na jeho okraj. Svou roli
také sehrál návrh na nevýhodnou směnu pozemků obce se
státem, když toto může se státem řešit přímo investor.
V Toužimi tedy vyrostou na pozemku města při kotelně a areálu
STS, u výjezdu na Bochov, dvě výrobní haly, ﬁrem ANOTA PLUS
s. r. o. (vyrabí dřevěné komponenty pro nábytkářský průmysl)
a Carry Goods s. r. o. (vyrábí interiérové díly pro letecký průmysl
a rozšiřuje výrobu o obytné vozy a překážek do sportovně
zábavních OCR parků). Firmy předpokládají, že nově zaměstnají
cca 30 osob. Obě ﬁrmy již působí v sousední Útvině a potřebují
nové výrobní prostory.
J. Schierl

Věříme, že vše bude připraveno tak, aby si naši sportovci mohli
zázemí užít ihned po znovuotevření sportovišť.

TSM Toužim
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POZVÁNKA

TIRÁŽ
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