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STAVEBNÍ AKCE V TOUŽIMI
První letošní dokončenou akcí byla oprava kamenných hradeb
u jižního křídla zámku. Došlo zde k rozebrání rozpadlého kamenného zdiva a novému vyzdění hradeb včetně odvodnění.
Následně bylo na terase nad hradbami instalováno zábradlí
z modřínové kulainy z důvodu zpřístupnění terasy při akcích,
které na zámku organizuje spolek Živý zámek.
Další dokončenou akcí je výstavba nové komunikace v Tepelské
ulici. Vznikla zde nová asfaltová komunikace včetně odvodnění
a veřejného osvětlení a také nové propojení na silnici II/198
směrem na Kosmovou.

V areálu ZŠ Toužim byly naplánovány 3 stavební akce. Přes
prázdniny proběhla II. etapa celkové rekonstrukce elektroinstalace, tentokrát v tělocvičně, spojovací chodbě a v budově, kde
je ZUŠ, ZŠaMŠ, kuchyně a jídelna. V prostoru šaten na II. stupni
došlo přes prázdniny k rekonstrukci propadlé podlahy, kdy byla
stávající podlaha rozebrána, následně byly položeny nové
konstrukční vrstvy a ﬁnální povrch z polyuretanu. Akce, která
ještě na škole probíhá, je další etapa zateplování soklů včetně
výstavby okapového chodníku kolem čási budov.
pokračování na straně 2
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

PROGRAM NA ZÁŘÍ

Knižní novinky na podzim 2021

so 4.9.
TOUŽIMSKEJ PUCHEJŘ
Tradiční turisická akce, start na fotbalovém hřiši v Toužimi.

Pro ženy
Cartland Barbara
Hancock Penny
Harasimová Markéta
Isaac Catherine
Janečková Klára
Quinn Julia

čt 9.9.
15.00 TVOŘENÍČKO
Hodinové tvoření s Miluškou - ZVONKOHRA.
Pro děi od 6 do 12 let, cena 20 Kč.
so 11.9.
18.00 KONCERT V KOSTELE
Koncert v kostele Narození Panny Marie. Účinkují: komorní
sbor Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy & komorní
orchestr Consorium musicum Plzeň. Vstupné dobrovolné.
ne 12.9.

17.00 KAREL KRYL (ROCK)
19.00 KALANDR A REVIVAL BAND
Toužimské léto končí ... a jsou připraveny poslední dva
koncerty, které proběhnou na nádvoří zámku v Toužimi.
Vstupné dobrovolné.
čt 16.9.
15.00 TVOŘENÍČKO
Hodinové tvoření s Miluškou - SáČKy NA PŘEZůVKy.
Pro děi od 6 do 12 let, cena 20 Kč.
18. - 19.9.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ NA ZÁMKU

čt 23.9.
15.00 TVOŘENÍČKO
Hodinové tvoření s Miluškou - MALOVáNí NA KERAMIKU.
Pro děi od 6 do 12 let, cena 20 Kč.
čt 30.9.
15.00 TVOŘENÍČKO
Hodinové tvoření s Miluškou - PODZIMNí DEKORACE
NA DVEŘE. Pro děi od 6 do 12 let, cena 20 Kč.

Stainforth Alexander
Thomas Jo

Hvězdy i poradí
Myslela jsem, že tě znám
Smrtelný hřích
Co stálo ve hvězdách
Francouzský manžel
Bridgertonovi:
Vikomt, který mě miloval
Falešná společnice
Sín olivovníku

Pro muže
Casillo Linda
Flynn Vince
Follet Ken
Child Lee
Chrisie Agatha
Jackson Shelley
Lapena Shari

Temná cesta
Americký zabiják
Večer a jitro
Minulost
Vraždy podle abecedy
Mizení Sybil Joinesové
Její konec

Pro děi a mládež
Andersen Jan
Březinová Ivona
Durková Milena
Durková Milena
Habersack Charlote
Mandelová Helena
Neubauerová Zuzana
Olivová Jana
Stewner Tanya
Zadinová Radka

Dusty. Nebezpečné prázdniny
Netvor třese zemí
Bára kroí Ameriku
Bára kroí divadlo
Neotvírat! Saje!
Dějiny 20. stoleí
Vipy pro děi 5.
Opuštěný muﬂonek
Alea, dívka moře. Řeka zapomnění
Holka do nepohody

Autobiograﬁe, válečné, sci-ﬁ, historické, aj…….
Duková Michaela
Zápisník absinentky
Majewska-Brown Nina
Anděl života z Osvěimi
Vondruška Vlasimil
Mrtvý posel
Děkuji Lucii Jankuliakové za spolupráci
Lenka Hudečková

STAVEBNÍ AKCE V TOUŽIMI
pokračování ze strany 1
Stejně jako v loňském roce pokračuje i letos město Toužim
s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Ta bude probíhat v ulicích
Vodní, Karlovarská, Školní, Janova, Na Výsluní a část Sídliště.
Od září bude probíhat i výstavba nového veřejného osvětlení
v Třebouni v souběhu s akcí společnosi ČEZ, která v obci mění
vzdušné vedení za zemní kabely. Kabely VO budou položeny
do výkopů ČEZ, čímž dojde k úspoře ﬁnančních prostředků.
V červenci bylo dokončeno nové dětské hřiště v Prachometech
a byla doplněna houpačka na dětské hřiště Kosmové. Proběhlo
i dokončení dětského hřiště u Sokolovny, kde přibyly 3 nové
prvky.
Jiří Kokeš, stavební technik města Toužim
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MĚSTO TOUŽIM
Ze schůze Rady města Toužim

- schválila uzavření dodatku č. 1 k smlouvě
č. Z_S14_12_8120073504 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
uzavřené dne 20. 2. 2021, se společnosí ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 2472 9035,
kterým je stanoveno technické řešení stavby a předběžný odhad
celkových nákladů na cca 2.423.000,- Kč bez DPH

Rada města Toužim dne 7. 6. 2021
- schválila poskytnuí neinvesičních ﬁnančních prostředků
na rok 2021, na předﬁnancování projektu „Šablony III pro ZŠ
a MŠ Toužim“, ve výši 250.000,- Kč, formou zálohy, kterého
se zúčastní ZŠ a MŠ Toužim, p. o., Plzeňská 395, Toužim s ím,
že poskytnuté ﬁnanční prostředky vráí ZŠ a MŠ Toužim
zřizovateli ihned po obdržení z MŠMT

dne 16. 8. 2021
- schválila Program města Toužim na zajištění služeb pro Infocentrum Toužim v letech 2022 a 2023

- schválila zadat výstavbu zpevněné plochy pod přístřeškem
u DPS č. p. 609 v Toužimi, ﬁrmě Josef Vojtěchovský, Lidická 403,
364 61 Teplá, IČ: 4687 4984, za částku 38.183,- Kč vč. DPH

- v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
Mateřské školy Sídliště 429, Toužim, příspěvkové organizace, se
sídlem Sídliště 429, 364 01 Toužim, s předpokládaným nástupem
1. 1. 2022

- schválila zapojení MŠ Sídliště 429, Toužim, p. o., do projektu
s názvem „MŠ Sluníčko Toužim“, v rámci Výzvy 02_20_080 Šablony III, Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání,
který se bude realizovat v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023,
v celkové výši 358.731,- Kč
dne 14. 6. 2021
- schválila výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu: „Veřejné osvětlení Třebouň,“ kterým byla vybrána ﬁrma
Werner Hütner, Limnická 1235, 362 22 Nejdek, IČ: 4285 0550,
s nabídkovou cenou ve výši 1.684.162,34 Kč bez DPH

- schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb o odvozu
separovaného odpadu z území města Toužim se společnosí
RESUR spol. s. r. o., Mostecká 187, 362 32 Otovice, IČ: 1822 5489,
s platnosí od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026

- schválila zadat čištění sedmi městských studní, ﬁrmě Zdeněk
Petřík, Bílá Třemešná 203, 544 72 Bílá Třemešná, IČ: 1042 7279,
za částku 70.000,- Kč bez DPH

- souhlasí s úplnou uzavírkou čási místní komunikace od čerpací
stanice Benzina v Toužimi v Karlovarské ulici směrem na výjezd
na komunikaci č. I/20 s objízdnou trasou, v termínu od 23. 8.
do 8. 10. 2021

- schválila uzavření smlouvy o využií obecního systému
odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení, se společnosí ELEKTROWIN, a. s., Michelská
300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 2725 7843

Ze zasedání Zastupitelstva města
Toužim konané 24. 6. 2021

dne 28. 6. 2021
- schválila poskytnuí ﬁnančního daru ve výši 20.000,- Kč,
do veřejné sbírky pořádané městem Kryry, na pomoc občanům
obce Stebno, které zasáhla živelná pohroma

- zastupitelstvo schválilo poskytnuí dotace včetně uzavření
veřejnosprávní smlouvy o poskytnuí účelové dotace vlastníkovi
nemovité kulturní památky – zámku č. p. 4, Sídliště, Toužim,
na obnovu venkovní omítky východní strany objektu, včetně
obnovy soklu a římsy, včetně nátěru a související práce dle
závazného stanoviska orgánů památkové péče v celkové výši
61.000,- Kč

- schválila zadat zpracování projektové dokumentace na akci:
„Přístavba herny ke třídě školní družiny, formou zimní zahrady“,
ﬁrmě Ing. Milan Kadera, Karlovarská 28, Toužim, IČ: 1136 5218,
za částku 72.600,- Kč vč. DPH
dne 20. 7. 2021

- zastupitelstvo pozastavilo své rozhodnuí o pokračování studie
využií komplexu areálu domova mládeže v Toužimi s ím, že
pověřuje p. starostu, aby jednal s Krajským úřadem
Karlovarského kraje a zjisil, zda by krajský úřad převzal
a následně i realizoval tento záměr města Toužim a to s ohledem
na značné ﬁnanční zaížení

- schválila výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu: „Oprava MK Toužim 2021“, kterým byla vybrána ﬁrma
Údržba silnic Karlovarského kraje, a. s., Na Vlečce 177, 360 01
Otovice, IČ: 2640 2068, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
3.657.447,06 Kč vč. DPH

- zastupitelstvo vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Toužim
č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, s účinnosí od 1. 1. 2022
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Za MěÚ Toužim
Ing. Pavel Charvát, tajemník

INZERCE

POLICEJNÍ SLOUPEK

Prodej slepiček

Pozor na děti i po prázdninách.
Děti se vracejí zpět do školních lavic.

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shelltypu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.

Ačkoli byl letošní školní rok prokládán spoustou volna, oﬁciální
prázdniny měly děi jako vždy v měsících červenec a srpen.
Po dvou měsících se tedy jako obvykle děi vráily do školních
lavic, a díky tomu se tak i zvýšila různá rizika. Tato rizika lze
spatřovat nejen v silničním provozu, ale také v rámci vlastní
bezpečnosi děí. Zejména ty nejmladší by rodiče měli poučit
o správném chování v silničním provozu – upozornit na rozhlížení
se na přechodech pro chodce, nevstupování do vozovky
bez dostatečné kontroly prostoru apod.
V případě prvních tříd by rodiče měli pečlivě zvážit doprovod
svého potomka do školy, která je pro něj nová, aby tak mohli
předejít případnému neštěsí. Dětem, které do školy chodí samy,
je dobré ukázat bezpečnou cestu. Ta nemusí byt nutně ta
nejkratší, za to by měla být co nejbezpečnější. Dítě, které se
samo pohybuje v silničním provozu, by
mělo znát význam dopravních značek
a mělo by vědět, jak správně přecházet
komunikaci. Na místě je také zajištění
reﬂexních prvků jak na oblečení děí, tak
na jejich školních taškách, neboť se
s přibývajícími dny začíná rozednívat čím
dál později a navíc nastává období
podzimních, mlhavých rán, která viditelnost chodců v provozu ještě ztěžují. Policisté Karlovarského kraje se proto obrací
nejen na rodiče, ale i na ostatní účastníky
provozu s žádosí o dbání zvýšené
opatrnosi zejména v blízkosi školských
zařízení a přechodů pro chodce.
V případě, že rodiče své děi do škol vozí
autem, měli by je ve vozidlech vozit
řádně připoutané v autosedačkách. Také
by měli myslet na to, že mají děi vysazovat a nabírat na straně chodníku, nikoliv
ze silnice.
Přestože policisté budou nadále dodržovat zvýšený dohled u školských zařízení
a na přechodech pro chodce, a to
ve zvýšené míře zejména na začátku
školního roku i v souvislosi s celorepublikovým projektem „Zebra se za tebe
nerozhlédne“, je i ze strany rodičů nutné
děi poučit nejen v oblasi dopravy, ale
také o jednání s cizími lidmi. Především,
aby s cizími lidmi nikam neodcházely
a pokud to není nutné, aby s cizími lidmi
ani nehovořily.
Na závěr bychom vám všem chtěli popřát
úspěšný vstup do nového školního roku
bez nehod a jiných nepříjemnosí.
prap. Mgr. Lucie Machalová
mjr. Bc. Kateřina Krejčí

Stáří 16- 20 týdnů, cena 185 - 229,- Kč / ks

Prodej: 29.9. 2021
Toužim - u vlak. nádraží - 16.15 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
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POZVÁNKA

TIRÁŽ
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