TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XIX. číslo 4/2015* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
za sebou máme změnu času z letního na zimní. Sice se nám
o hodinu zkrátila neděle, za to jsme ale získali zase o kus delší
dny.
Před sebou máme Velikonoce, které v tomto roce vyšly
na skutečně brzké datum a tak by se mohlo klidně stát,
že koledníci budou muset mít kromě pomlázky také šály
a kulichy. Ale nemalujme čerta na zed´.
V tomto měsíci také na nějaký čas rozloučíme posledními
dvěma přednáškami s Virtuální univerzitou třetího věku, končí
další semestr.
V infocentru je pro vás na duben připravena opět enkaustická
výstava, tentokrát pod názvem Aprílové fantazie od Naděždy
Randové.
Od začátku letošního roku máme za sebou několik úspěšných
plesů, country veselici na konci února (na titulní straně jsou
fotky z této akce) a také Toužim hostila ples útvinských hasičů.
Na dalších obrázcích můžete vidět, že o netradiční představení
varhan a komentovanou prohlídku v podání Jana Doležela v
místním kostele byl zájem nejen mezi dospělými, ale akci
navštívily také děti z místní mateřské školy.
A ted´ se mohou naše aktivity pomalu přesunout ven,
na zahrádky, do lesa, na výlety. A začít můžete na konci dubna
pálením čarodějnic a stavěním májky.
Inu a pokud nám štěstí přálo a držíte toto vydání Toužimských
novin právě na prvního dubna, tedy na apríla, ráda ještě
na závěr zmíním, že tento svátek, ač není původem z Čech,
tu má velmi dlouhu tradici, která začala už na slonku
17. století. Přeji vám, aby vaše šprými padly na úrodnou půdu.
Kateřina Kolářová
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Z OKOLÍ

ZPROVOZNĚNÍ ŽELEZNIČNÍ
STANICE
HORNÍ SLAVKOV - KOUNICE
Od 04.04.2015 bude opět zprovozněna vlaková doprava
ze stanice Horní Slavkov Kounice a to až do stanice Rakovník.
Vlaky budou jezdit každou sobotu, neděli a státem uznané
svátky až do 28.09.2015. Jízdní řád zasíláme v příloze
a naleznete jej i na webových stránkách města nebo
na stránkách Českých drah, odkaz: http://www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k161141214-01.pdf
Horní Slavkov a jeho okolí nabízí nesčetná turistická vyžití,
viz.: http://www.turistika-hornislavkov.cz/cz/turistika-na-kole
a http://turistika-hornislavkov.cz/cz, která by mohla občany
města zajímat.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

• „Toužim, ulice Plzeňská, rekonstrukce chodníku“ – jedná
se o rekonstrukci chodníku podél silnice II/198 od č.p. 169 k
č.p. 575 v Plzeňské ulici. Realizace spočívá ve výměně
obrubníků na obou stranách chodníku, v úpravě vjezdů k jednotlivým nemovitostem a v terénních úpravách. Finální vrstva
bude opět asfalt.
• „Toužim, propojka Tepelská – Plzeňská“ – jedná se
o rekonstrukci komunikací a chodníků kolem čtyř bytových
domů č.p. 391 – 394 v této lokalitě. Realizace spočívá
ve výměně obrubníků podél komunikace a chodníků,
ve výměně a doplnění sloupů a svítidel VO včetně rozvodů,
v úpravě povrchu stávajících parkovišt´ a ploch
pro separovaný odpad, v doplnění městského mobiliáře
(laviček) a herních prvků pro děti. Finální vrstva komunikací vč.
parkoviš
bude asfaltová, chodníky budou provedeny
v zámkové dlažbě.

Výměna řidičských průkazů,
duben-květen 2015
Dovolujeme si upozornit držitele řidičských průkazů, jejichž platnost končí v měsících dubnu a květnu 2015, že podle počtu
výměn z roku 2005 se v tomto období očekává značný nárůst
žádostí
o
výměnu
ŘP.
Nároky
na
výrobu
a administrativu spojenou s výměnou ŘP v uvedených měsících
zvýší i vydávání nových řidičských průkazů. Nezapomeňte s
sebou vzít starý řidičský průkaz, platný občanský průkaz a
jednu fotografii.

Upozornění pro majitele psů
a zahrádek

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro
období 2007 – 2013, oblast podpory 2.2 – Investice pro
zlepšení fyzické infrastruktury, na projekt „Toužim, rekonstrukce vozovek a chodníků“, výše celkových nákladů projektu
je 13 962 925,- Kč.

Městský úřad Toužim připomíná spoluobčanům, kteří ještě nemají uhrazen místní poplatek ze psů za rok 2015, aby tak
neprodleně učinili!
Poplatek ze psů nečiní-li více než 500 Kč ročně, je splatný
do 31.března každého roku, činí-li více než 500 Kč ročně,
je splatný ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31.března
a 30.listopadu každého roku.
V tomto termínu je též splatný poplatek z pronájmu pozemků
– zahrádky, a to do 31.března každého roku.

Toužim má novou lávku i veřejné WC
Ke konci minulého roku město Toužim dokončilo několik akcí,
které stojí za to připomenout. Předně mě i osobně těší, že
se povedlo zrealizovat lávku přes splav Podzámeckého rybníka
v Toužimi, čímž se zprůchodnil okruh kolem tohoto rybníka.
Byla upravena i hráz rybníka, jednak odstraněním velkého
množství náletové zeleně, dále pak dosypáním hráze zeminou.
Samotná lávka je vyrobená z dubového dřeva, které dobře
odolává vlhkému prostředí. Trasa okruhu dlouhá cca
2 km je vhodná k procházkám a pro výlety lidí všech věkových
kategorií od dětí až po seniory. Rekonstrukce přišla město
na 566 tis. Kč.
Dalším záměrem, který se městu Toužim podařilo zrealizovat,
je vybudování veřejného WC v budově bývalé Radnice v č.p.35
na náměstí Jiřího z Poděbrad. Část přízemí budovy
je využívána pro archiv Městského úřadu Toužim. Místnost
archivu byla rozdělena a v části vybudováno veřejné WC, zbylá
část slouží nadále archivu. Veřejné WC je rozděleno na pánské
a dámské, kdy v každém prostoru jsou 2 kabinky. Veřejné WC
je zpoplatněno částkou 5 Kč, přístup se odblokuje po vhození
této mince do zámku ve dveřích. Na vybudování veřejného WC
byla vydána částka 334 tis. Kč.
Třetím záměrem, se kterým Vás chci seznámit je oprava
střešní krytiny na budovách Základní školy Toužim. Stávající
krytina, asfaltový šindel, je ve špatném stavu, místy
do střechy zatéká, zvláště u vikýřů nebo střešních oken.
V loňském roce se s opravou započalo na I. stupni základní
školy. V letošním roce proběhne oprava na II. stupni základní
školy a v roce 2016 bude oprava dokončena na zbývající
budově, kde se nachází školní jídelna a základní umělecká
škola. Stávající krytina zůstává na střechách zachována
a slouží po opravě v podstatě jako další pojistná hydroizolace.
Za materiál byl vybrán střešní plech Lindab položený
na střešní latě. Výsledek je myslím velice uspokojivý i díky
realizační firmě, kterým je Vladislav Pilný z Karlových Varů.
Oprava střechy Základní školy Toužim byla financována
částkou 1 290 tis. Kč.
Jiří Kokeš,
stavební technik města Toužim

Ze zasedání Zastupitelstva města
Toužim č. 1 konaného 4. února 2015
Projednání návrhu na podání žádosti o dotaci z programu ROP
Severozápad.
P. starosta informoval zastupitelstvo o nutnosti projednání
podání žádosti o dotaci a předložil zastupitelstvu návrh žádosti
o dotaci v rámci programu ROH Severozápad pro období 2007
– 2013, oblast podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické
infrastruktury, na projekt „Toužim, rekonstrukce vozovek
a chodníků“. Jedná se o jednu z posledních výzev na minulé
dotační období k dočerpání finančních prostředků určených na
toto období. Vzhledem k tomu, že na přípravu žádosti je
poměrně krátká doba, je nutné do návrhu zařadit pouze
projekčně připravené akce, které nevyžadují vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení. Jedná se o tyto akce:
• „Toužim, Sídliště sever, rekonstrukce vozovek“ - jedná se
o rekonstrukci komunikace podél č.p. 452 až 463 na Sídlišti.
Realizace spočívá ve výměně starých obrubníků podél komunikace na straně panelových domů, v úpravě plochy pro separovaný i komunální odpad, v úpravě betonových ploch
u bytových domů, v terénních úpravách.
Finální vrstva bude opět asfaltová, mimo betonové plochy
u bytových domů, které budou ze zámkové dlažby. Bude
vyměněna celá konstrukční vrstva pod komunikací.
• „Toužim, Sídliště sever – střed, rekonstrukce vozovek
a chodníků“ – jedná se rekonstrukci komunikace a chodníků
od č.p. 412 k č.p. 418 na Sídlišti. Realizace spočívá
ve výměně obrubníků na straně u bytových domů, v úpravě
plochy pro separovaný a komunální odpad, v úpravě asfaltových chodníků zámkovou dlažbou, výměně stávajících sloupů
a svítidel VO, včetně rozvodů. Bude vyměněna celá konstrukční
vrstva pod komunikací a finální vrstva bude opět asfaltová.
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KULTURA

čt 23. 4. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Veselá čarodějnice.
Infocentrum
čt 23. 4. 16.30 hod. DÁMSKÝ KLUB
Rukodělné práce v ženském kruhu. Pleteme z pedigu.
Infocentrum

PROGRAM NA DUBEN 2015
VÝSTAVA: APRÍLOVÁ FANTAZIE
Výstava enkaustických obrázků Naděždy Randové.
Infocentrum
st 1. 4 . 17.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY
Zahájení výstavy Aprílová fantazie Naděždy Randové.
Infocentrum
čt 2. 4 . 9.00 hod. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pokračování kurzů.
Infocentrum
čt 2. 4. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Velikonoční přání.
Infocentrum
út 7. 4 . 18.00 hod. OD ROPNÉ ZÁVISLOSTI
K LOKÁLNÍ SAMOSTATNOSTI
Ropa a další fosilní paliva umožnila velký rozvoj civilizace, ale
přinesla i mnoho problémů a dnes se závislost na nich stává
naším slabým místem. Vyřešíme-li tuto závislost, zároveň
vyřešíme i všechny problémy s ní spojené – globální oteplování,
znečištění
prostředí
nebo
války
o
ropu.
Film
v původním anglickém znění se slovenskými titulky. Uvádí Bohuslav Holček - dvp.s.cz. Vstupné dobrovolné.
Infocentrum
čt 9. 4. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Sluníčko z přírodnin.
Infocentrum
pá 10. 4. 18.00 hod. KINOKAVÁRNA
– VERDIKT V MAĎARSKU
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. Vstup zdarma.
Infocentrum

so 25. 4. 9.00 hod.
VÝLET ZA HUMNA
První letošní výlet. Navštívíme Centrum Caolinum Nevřeň,
Nečtiny a okolí, kostel v Lukové.
Doprava 30,- Kč. Vstupy cca 60,- Kč. Nutná rezervace míst
v Infocentru Toužim.
Nám. J. z Poděbrad

so 25. 4. 20.00 hod. CODA
30. narozeniny legendární kapely s hosty: Jaromírem Tůmou,
Hlaholem, Romanem Dragounem (Progres 2). Vstupné 230,Kč.
Sokolovna Toužim
út 28. 4. 18.00 hod. FILMOVÝ KLUB
POST TENEBRAS LUX
Snímek zachycuje osudy mladé rodiny, která se z města
odstěhuje žít na venkov. Střet s realitou venkova však není tak
poetický, jak se na první pohled zdálo. Místní jsou nedůvěřiví,
vztahy
na
venkově
jsou
ovlivněny
událostmi
z dávné minulosti, mladý pár provokuje svým stylem života
a stavbou opulentního, moderního domu. To vše ještě podpoří
to horší ve vztahu mladého páru, který si musí uvědomit,
že “život v přírodě” jim nezaručí lásku a spokojenost. Vstupné:
30, Kč, členové Filmového klubu – zdarma.
Infocentrum
čt 30. 4. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Šumivé koule do koupele.
Infocentrum

pá 10. 4. 21.00 hod. ORTEL
Ortel s celou kapelou. Vstupné 180,- Kč.
Sokolovna Toužim
út 14. 4. 18.00 hod. NEPÁL
Cestopisná přednáška Martiny Eibichtové a Martina Matoušů
s projekcí. Vydáme se pěšky na 3 týdenní pochod v horách
oblastí Dhorpatan, aneb kam turisté nejezdí. Užijeme si cestování autobusy v centrálním Nepálu. Prozkoumáme Pokharu
a její okolí. Navštívíme horskou oblast obývanou budhisty údolí Langtang. V závěru se budeme toulat po Kathmandu hlavním městě plném barev, úsměvů i odpadků. Vstupné dobrovolné.
Infocentrum
čt 16. 4 . 9.00 hod.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pokračování kurzů.
Infocentrum
čt 16. 4. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Něco dobrého na zub.
Infocentrum

Biofarma Kobylé u Žlutic
pořádá dětské pobytové tábory
od 4.7. do 11.7. a od 11.7. do 18.7. 2015.
Ubytování v nově zrekonstruovaném statku
s bazénem, vířivkou, saunou a koníčkama.
Přihláška a další informace
na telefonu 603 208 847
nebo
www.biofarmakobyle.cz

čt 16. 4. 18.00 hod.
POVÍDÁNÍ O ERBECH II.
Zbyněk Brůža tentokrát povypráví o erbech majitelů panství,
aliančních erbech, morganatických sňatcích a bastardech. Vstupné dobrovolné.
Infocentrum
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ZAHRÁDKÁŘŮV ROK

můžeme v teplých oblastech vyzkoušet pěstování keříčkových
rajčat přímým výsevem na venkovní záhon. Vyséváme
ve špetkách na vzdálenost 20-25 cm. Rostlinky jednotíme
při výšce 25 cm a přikopčíme je. Opět můžeme použít netkanou
textilii nebo kryt z folie. Pomůže to nejen při nízkých teplotách ale
urychlí to i vzcházení a ochrání před škůdci.
Na venkovních záhonech jednotíme kořenovou a ostatní zeleninu
z časných výsevů. Špatně vzešlé výsevy podséváme. Pozornost
vyžaduje i plevel. Ten je nejlepší ničit již v počátcích jeho vývoje,
čímž si ušetříme mnoho pozdější práce.
Tip: Pěstujeme rané brambory
Rané brambory by neměly na zahrádce chybět. Při dobrém
ošetřování a příznivém počasí můžeme sklízet již ve druhé
polovině června hlízy s velmi cenným zdrojem výživových látek, významným množstvím vitaminu C a cennými esenciálními aminokyselinami. Navíc jsou brambory výbornou předplodinou pro většinu
druhů zeleniny i pro jahodník. Půda je po nich kyprá, bez plevelů
a má výbornou strukturu.
Na zahrádce je vhodné pěstovat velmi rané nebo rané odrůdy
brambor. Bramborám svědčí lehčí až středně těžká propustná
půda a sázíme jen předklíčené hlízy. Sadbu si zpravidla pořizujeme
již během února v semenářském obchodě nebo přímo v
zemědělském podniku, kde brambory množí. Mají-li brambory bílé
dlouhé klíče, olámeme je. Je to vlivem nesprávného uskladnění v
teple a temnu. Brambory narovnáme na lísky korunkovou částí
tak,
aby
co
nejvíce
oček
směřovalo
nahoru
a umístíme do prostoru se světlem a při teplotě 12-15˚C. Během
4-6 týdnů se vytvoří krátké klíčky. Hlízy s nitovými klíčky vyřadíme,
ty jsou virózní. Brambory později můžeme zakoupit již naklíčené
v obchodech.
Abychom brambory otužili, přeneseme je několik dní před výsadbou do místa s teplotou 6-8˚C. Brambory pak od poloviny dubna
vysazujeme do brázd 50 cm vzdálených od sebe a do hloubky
zhruba 8 až 10 cm. Hlízy klademe na vzdálenost 25 až 30 cm korunkovou částí nahoru nebo na stranu, aby se klíčky neulomily.
Ke každé hlíze můžeme přidat lopatku kompostu. Zem opatrně
přihrneme z obou stran a zlehka utužíme. Záhon lze překrýt
netkanou textilií a nechat jej tam až do první okopávky.
Brambory vyžadují během vegetace kyprou a vzdušnou půdu.
Kypření je důležité, je-li půda těžší nebo vznikne-li po dešti na
povrchu škraloup. Ten je potřeba rozrušit kypřičem. Na nekrytém
záhoně můžeme rašící rostliny zahrnout zemí. Jinak přihrnujeme
brambory poprvé ve výšce 20 cm. Za sucha brambory zavlažujeme, zejména na začátku tvorby hlíz počátkem června. Nejlepší
je zalévat rostliny do brázd konvicí bez růžice. Snižuje se tím riziko
napadení plísní bramborovou.
Ze škůdců je nejvážnější mandelinka bramborová, která ožírá listy.
Při menším výskytu postačí pozorný sběr brouků, vajíček
a larev. Při přemnožení pak používáme postřik - ekologicky vhodným přípravkem je Novodor FC, z chemie pak Decis, Dragon, Fast
nebo Karate. Porost lze také poprašovat přípravkem Demetran.
Brambory sklízíme v období, kdy nat´ žloutne a rozklesává se.
Bývá to zhruba 10-12 týdnů po výsadbě. Hlízy musí jít snadno
odtrhnout od podzemních oddenků a jejich slupka má být pevně
spojena s dužninou. Sklizeň provádíme za sucha. Hlízy narovnáme
na lísky a necháme je den dva pod přístřeškem oschnout. Pak je
ukládáme do tmavého, vzdušného sklepa.

DUBEN
Zahradu zdobí kvetoucí narcisy s tulipány a svěžest jí dodává zeleň
rozvíjejících se listů dřevin. Kromě dokončení stříhání okrasných
dřevin, nás čeká první sečení trávníků, ošetřování ovocných
stromů a keřů a samozřejmě i péče o zeleninovou zahradu, a to
především vysévání a vysazování.
Duben v okrasné zahradě
V okrasné zahradě především ukončíme řez dřevin, které to
v tomto období vyžadují a vysazujeme nové okrasné dřeviny. Zejména jehličnany, stálezelené listnáče a ostatní dřeviny, které se
špatně ujímají na podzim (např. magnolie, komule, ibišky, aj.).
Stříhání čeká na vřesy a v létě kvetoucí vřesovce. Na počátku
rašení ostříháme loňská zaschlá květenství, aby se vytvořily nové
letorosty. Na jaře kvetoucí vřesovce ostříháme ihned po odkvětu.
Jarní ošetření čeká i na trávník. Ten posečeme na výšku 3-4 cm
a je-li silně zahoustlý a zdrnovatělý, prohrabeme ho nožovými
hráběmi nebo vertikutátorem. Odstraníme tak stařinu i mech
a trávník získá přístup k potřebným živinám. Trávník pak hnojíme
ledkem případně Cereritem. Další sečení pak provádíme po 7-10
dnech ve výšce 2cm. Od poloviny dubna do poloviny května
je také nejvhodnější doba k setí. Jsou-li v trávníku věší holá místa,
zryjeme je, zlepšíme kompostem a osejeme. Místo pak uválíme a
udržujeme dostatečně vlhké.
Postaráme se také o trvalkové záhony. Zestárlé trsy kvetoucí
v létě a na podzim rozdělíme a přesadíme na jiné místo. Přidáme
kompost, hnojivo a zavlažíme. Duben je také čas pro výsev semen
letniček otužilých vůči nízkým teplotám. Sázíme nakvetlé
dvouletky, petrklíče a hlízy mečíků.
Duben v ovocné zahradě
V dubnu pokračujeme ve výsadbě a řezu ovocných dřevin. Pro lepší
úrodu a ochranu před chorobami ošetříme jednotlivé dřeviny
postřiky. Stromy můžeme na počátku kvetení a po odkvětu ošetřit
0,2% roztokem boraxu. Meruňky, třešně a višně ošetříme
přípravkem Rovaral při počátku kvetení a dokvétání. Chrání stromy
proti moniliovému úžehu, který způsobuje zničení květů, usychání
mladých větví, ale i celých stromů.
Pro ochranu před plevely půdu okolo ovocných keřů prokypříme.
Naopak půdu pod kvetoucími ovocnými stromy udržujeme
nezkypřenou, nezatravněnou a bez plevelů. Teplo z odkryté půdy
chrání květy před namrznutím. Klesne-li teplota pod 0˚C můžeme
kvetoucí stromy ochránit také postřikem jemnou mlhovinou vody.
Abychom stromům poskytli také dostatek vláhy, vyhloubíme půdu
pod nimi do tvaru mísy.
Duben v zeleninové zahradě
V zeleninové zahradě nás tento měsíc čeká předevšímvysévání
a vysazování. Počátkem měsíce je vhodná doba pro hrnkování
celeru a teplomilných druhů zeleniny. Vypěstují se tak silné
a odolné sazenice. Na venkovní záhony vyséváme kořenovou zeleninu, cibuli, mák, červenou řepu, hrách, špenát i jarní česnek a
cibuli sazečku. Proti nočním nižším teplotám lze záhony chránit
netkanou textilií.
Od poloviny měsíce můžeme na záhony sázet rané druhy zeleniny
a předklíčené rané brambory. Půda by měla být prohřátá alespoň
na 7˚C. Ve vyšších polohách je lepší vyčkat až do konce měsíce.
Do kelímků sejeme salátové okurky, cukety a melouny pro
předpěstování sazenic na venkovní záhony. Koncem měsíce
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DOŠLO DO REDAKCE

KNIHOVNA

Společně s Janem Doleželem bychom rádi poděkovali panu Prchalovi za skvělou přípravu a organizaci Neobvyklého dne
s varhanami v Toužimi. Dopolední pořad pro děti i večerní koncert byl pro nás díky báječnému publiku krásným zážitkem.
Děkuji moc a přeji krásný den.
Jan Vitinger

Knižní novinky na duben

Slalom mezi výkaly
Pokud se pohoršujete nad nadpisem tohoto příspěvku, bohužel
i takto by se dala stručně pojmenovat procházka
po krásném nově zrekonstruovaném náměstí a hlavně
přilehlých ulicích. Ano, někteří majitelé psů svou neochotou,
neohleduplností nebo jen leností ztrpčují ostatním lidem
každodenní život, když neuklízí výkaly po svých psech. Bohužel
toto není nešvar poslední doby, už toto pozoruji celkem dlouho.
A ted´, když roztály i ty poslední zbytky sněhu, je to vidět v celé
své
kráse.
Nejednou
se
mi
stalo,
že
jsem
si na podrážce přinesl domů nechtěný dárek.
Máme městskou policii, máme kamerový systém, proč
se tedy tohoto nevyužije, a tito neohleduplní majitelé psů nejsou za toto své konání, či spíše nekonání, pokutováni?
Už mě nebaví každý den před vchodem do domu sbírat psí
výkal jen proto, že nějaký majitel psa je příliš líný na to,
aby se ohnul a hromádku po svém psovi uklidil. Opravdu
je tak těžké vzít si z domova papírový nebo igelitový pytlík, když
jdu venčit psa?! V této souvislosti mě napadá, proč
se při rekonstrukci náměstí neosadily stojany s pytlíky na psí
výkaly? Ale asi vím, proč. Když tito neukáznění majitelé
neuklízí po svých psech ted´, pochybuji, že by to dělali, i kdyby
byly výše zmíněné stojany s pytlíky instalovány. Ono je přece
jednodušší nechat svého psa vykálet se na chodníku
a pak odejít, než se ohnout a uklidit to po něm.
Tímto článkem bych chtěl apelovat nejen na místní městskou
policii, aby více kontrolovala dodržování pořádku a popřípadě
udělovala i pokuty za tyto prohřešky, pokud domluva
nepomůže, ale také na výše zmíněné majitele psů, aby
po svých mazlíčcích uklízeli hromádky a tak udržovali město
čisté nejen pro místní, ale i pro případné návštěvníky.
R. Kroupa

PODĚKOVÁNÍ

Sponzorský dar
Děkujeme za poskytnutí odpadové dřevní hmoty, kterou nám
věnoval zástupce Lesní společnosti v Toužimi Ing. Václav
Šusta.
Materiál využijeme na terénní úpravy školního pozemku a pro
potřeby výuky pracovních činností.
Š Toužim – J. Váňová, I. Zeman
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Pro ženy
Ashworth Adele
Cartland Barbara
Collins Jackie
Coulter Catherine
Dawson Lucy
Gillerová Katarína
Garlock Dorothy
Haran Elizabeth
Howell Hannah
Jeffries Sabrina
Kubátová Táňa
Lanczová Lenka
Meacham Leila
Mlynářová Marcela
Mlynářová Marcela
Monyová Simona
Potter Alexandra
Ranney Karen
Roberts Nora
Walterová-Benešová Barbora

Záhadná žena
Cesta za láskou
Naivní mrcha
Nutkání
Ten, kdo odešel
Zapomeň na minulost
Úsvit lásky
Večerní vánek
Milenec z Vysočiny
Jak svést ostýchavou dámu
Valdemar
Život naostro
Poselství růží
Dokud držím pohromadě
Zač je života loket
Milostná strategie
Lásce na stopě
Vynucený sňatek
Dům na útesu
Dívka, která nesměla mít sny

Pro muže
Cimický Jan
Dán Dominik
Galbraith Robert
King Stephen
McNab Andy
Patterson James
Smith Wilbur
Smith Wilbur
Slaughter Karin
Watt Peter

Prchající stín
Uzel
Hedvábník
Pan Mercedes
Agresor
Okamžik překvapení
Nářek vlků
Volání na d´ábla
Město policajtů
Osedlat vítr

Edice Tajemství
Alix Jean-Claude
Allgeier, Kurt
Mehne Sabine
Rétyi Andreas
Targ Russell

Jde o váš život
4000 let přírodního léčitelství
Zážitky blízké smrti
Energie bez konce
Mimosmyslové vnímání

Historické romány
Vondruška Vlastimil

Ďáblův sluha
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Všem soutěžícím patří velká gratulace a poděkování
za vzornou reprezentaci Základní umělecké školy i města
Toužimi, o to větší, že těsně před soutěží onemocněla paní
učitelka, která je na soutěži měla doprovázet na klavír a tak
na soutěži hráli s úplně cizí klavíristkou. Tou byla paní
Mgr. Iveta Vikorová Madarasová - učitelka ZUŠ Antonína
Dvořáka v Karlových Varech, která se našich dětí ujala
a za to bych jí chtěl na tomto místě také velmi poděkovat. Uvedení žáci jsou ze tříd pana učitele Jaroslava Dlouhého (1,2,4)
a pana učitele Karla Musila (3).
I třídním učitelům za přípravu žáků na soutěž děkuji.

Úspěchy žáků
Základní umělecké školy
25. února 2015 se v Základní umělecké škole Antonína
Dvořáka v Karlových Varech konalo okresní kolo celostátní
soutěže ZUŠ ve hře na dechové dřevěné a žest´ové nástroje.
Ze Základní umělecké školy v Toužimi se zúčastnili 4 žáci
a ve velmi silné konkurenci získali následující výborná umístění:
Květoslava Bartošová ve hře na sopránovou zobcovou flétnu
v I. kategorii 2. místo
Ludmila Bartošová ve hře na sopránovou zobcovou flétnu
ve IV. kategorii 3.místo
Irena Vytisková ve hře na baryton v I. kategorii 1. místo
s postupem do kraj. kola
Jiří Zábel ve hře na trubku ve III. kategorii 1. místo
s postupem do krajského kola

ředitel ZUŠ Toužim
Jiří Ullmann
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Lyžníci opět na Šumavě
Stejně jako v letech minulých, tak i v letošním roce jsme
se vydali na zasněžené šumavské stráně do Železné Rudy. Zde
se konal jako tradičně lyžařský výcvikový kurz pro žáky
7., 8., a 9. tříd pod vedením manželů J. a P. Princlových.
Kvůli špatným sněhovým podmínkám to vypadalo, že ani letos
neodjedeme, ale nakonec sněhu bylo dost a legrace
u toho ještě víc.
Lyžovat jsme se naučili všichni, někteří z nás jezdili dokonce
na snowboardu a ve volném odpočinkovém čase jsme
si všichni společně zahráli bowling. Každý se pobavil a ti,
co ho nikdy nehráli, se to lehce naučili a ještě jsme si u toho
užili plno legrácek.

všichni, jak hráči, tak i diváci. Velké podpory se dočkalo toužimské družstvo od svojí třídy 4.A, která si pro ně připravila transparenty a vlaječky.
Přestože naši kluci nevyhráli
a svým výkonem dosáhli na bramborovou medaili, i tak si dovedli vychutnat
obrovskou
radost
z každého vystřeleného gólu pro
soupeře.
Do dalšího kola postupují první dvě
vítězná družstva: ZŠ Žlutice obsadila první místo a druhé místo si
vybojovala ZŠ Karlovy Vary
Truhlářská. Na třetím místě se
umístila ZŠ Karlovy Vary Poštovní,
čtvrté místo obhájili domácí a na
posledním místě se umístila ZŠ
Bochov.
Poděkování patří našim rozhodčím
žákům 9.A – Tomáš Moravec a Matěj Straka, kteří se svojí role
zhostili velice profesionálně.
Na reprezentaci školy se podíleli žáci 4. a 5. tříd :
A. Bučko, P. Slabý, L. Štefan.,P. Šulek, D. Bláha, L. Svoboda,
J. Hošek, T. Krejčí, P. Muller, J. Jansa, M. Nepraš.
ZŠ Toužim – Mgr. A. Lišková

A protože se nám tu
všem moc a moc líbilo,
těšíme se už na příští
rok, kdy si výcvik velice
rádi zopaku-jeme a
svoje lyžařské dovednosti zdokona-líme.
Děkujeme
vedení
školy,
že
nám
umožňuje zúčastňovat
se těchto sportovních
aktivit,
na které
budeme určitě dlouho
vzpomínat.
Děkujeme touto cestou i vyučujícím Mgr. P. Princlovi a Mgr. J. Princlové, kteří
s námi společně absolvují náš výcvikový pobyt na horách.
ZŠ Toužim
K. Chmelařová, K. Michalcová, B. Janáková – žákyně 7.A

Turnaj ve florbale
V rámci ASŠK se stala naše škola pořadatelem okresního kola
ve florbalu pro mladší kategorii chlapců / 4. a 5. třídy/, které
se odehrálo 11. března 2015 v prostorách toužimské sportovní
haly.
Turnaje se zúčastnilo pět škol z našeho regionu: ZŠ Toužim,
Karlovy Vary Truhlářská, Karlovy Vary Poštovní, ZŠ Bochov
a ZŠ Žlutice.
Každé družstvo odehrálo čtyři zápasy v hracím čase 10 minut
na jeden zápas. Všichni malí sportovci se velice snažili, někteří
hráli dravě, některým chyběla větší odvaha, více riskovat,
možná i větší spolupráce mezi jednotlivými hráči.
Ale přesto se bylo na co dívat, nebot´ si kolektivní sport užili
8
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Bečovská botanická zahrada okem
fotografa

Projekt Volba povolání
– propojení teorie s praxí

Kultura a ochrana životního prostředí, význam národních parků
a chráněných oblastí, přírodní bohatství, zajímavé památky
našeho regionu – to je v současné době výukovým tématem v
hodinách Občanské výuky žáků sedmého ročníku.
A proto jsme navštívili v závěru měsíce února 2015 výstavu
Zrození bečovské botanické zahrady v místním Infocentru,
která svým obsahem zapadala do naší výuky. Překrásné fotografie místní flory a fauny zachytil svým objektivem fotograf
pan J. Borecký a nutno podotknout, že jeho snímky
z botanické zahrady byly úchvatné. Nádherné rostliny, stromy,
sluneční paprsky, využití denního světla a různých kompozic,
to vše stálo určitě spoustu času a trpělivosti, než fotograf
dosáhl kýženého výsledku.

V průběhu měsíce března 2015 absolvovali žáci 8. tříd naší
školy několik zajímavých aktivit nasměrovaných k rozhodování
na profesní přípravu.
V úvodní části nás ve škole navštívil Mgr. p. V. Růžek, který
žákům představil učební obory, které se vyučují na jejich škole.
Dále je seznámil s možnostmi uplatnění na trhu práce, s
možností dalšího profesního vzdělávání, popř. získání maturity
dalším studiem. Kromě toho se zmínil žákům
o soutěžích, kterých se jejich učni zúčastňují a dosahují v nich
velmi pěkných úspěchů, at´ se jedná o zahradníky, kuchaře
nebo číšníky.
V dalším bloku projektu se seznámili žáci s učebním oborem
zahradník, automechanik a kuchař- číšník. Pod vedením
zkušených zahradnických mistrů si děvčata vyrobila vlasovou
ozdobu, prohlédla si skleníky, kde bylo k vidění velké množství
vysetých květin a zeleniny.
Chlapci si mezitím prohlédli dílny, kde se vykonává odborný
výcvik, starší učni předvedli praktickou ukázku přezouvání gum
na osobním automobilu a na závěr si všichni prohlédli výrobky
žáků 1. a 2. ročníku.
Mezi našimi chlapci se našlo i pár odvážlivců, kteří
si vyzkoušeli jízdu traktorem pod odborným dohledem pana
učitele Bajera. Kluci si dokonce zkusili i jízdu s připojeným
vlekem a nutno podotknout, že jeli jako ostřílení traktoristé.
V závěrečné fázi jsme se seznámili s učebním oborem kuchař
– číšník, kde jsme viděli praktickou ukázku flambování
palačinek spojenou s konzumací této lahůdky. I zde se našli
odvážlivci, kteří si prakticky vyzkoušeli flambování. Paní mistrová P. Korunková seznámila přítomné žáky s učebním
oborem po teoretické stránce, co vůbec výuka obnáší a jaké
možnosti mají žáci po vyučení na pracovním trhu.

Botanická zahrada Bečov je v současné době oživována díky
práci dobrovolníků ZO ČSOP BERKUT a v roce 2014 byla přijata
do Unie botanických zahrad. V soutěži Má vlast získala zahrada
ocenění Nejkrásnější proměna roku 2013, zachránci dostali i
několik dalších ocenění.

Děkujeme učitelům a mistrům odborného výcviku ze SOU
Toužim, kteří se podíleli na projektu a pomohli žákům nahlédnout do další části jejich životního vzdělání. Rozhodování, které
je v nejbližší budoucnosti čeká, není vůbec jednoduché.
Věříme,
že
jejich
volba
bude
správná
a budeme jim držet
palce v jejich dalším
rozhodování.

Botanická zahrada je určitě dobrým tipem na výlet v nadcházejícím období a není to daleko, zajímavost
téměř za humny, jen sednout na vlak, šlápnout do pedálů a přesvědčit se na vlastní
oči, že je tam k vidění i vzácný korkovník, o
kterém jsme už také někde slyšeli.

ZŠ Toužim
J. Váňová,
Mgr. M. Píbalová

Tak neváhejte a jděte se přesvědčit sami.
ZŠ Toužim – žáci 7.A, J. Váňová
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Elektronovela zákona o odpadech
ulehčí život spotřebitelům

sběrného dvora či jiného místo zpětného odběru, už také
nesmí přijímat elektrozařízení a elektroodpady. Výkupny kovů,
ale i sběrné dvory, pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo
s provozovatelem kolektivního systému, tedy musejí tyto věci
odmítnout. S tím souvisí také ta část novely, podle které vyjma
zpracovatele nesmí nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad
jakkoliv upravovat, využívat nebo odstraňovat.
I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat
o způsobu zajištění jeho zpětného odběru, sběrná místa musejí
být povinně zřízena ve všech obcích a městských částech s
více než 2000 obyvateli.
Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností
výrobců a jimi zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna
2015 musejí například vést evidenci toku zpětně odebraných
spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele.
S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout jednotný
registr míst zpětného odběru za účelem sdílení informací pro
spotřebitele o možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj
budou poskytovat prostřednictvím dálkového přístupu všichni
výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru. Tento registr
tak bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud
budou hledat, kde mají odevzdat své spotřebiče a nemusejí informace vyhledávat na webových stránkách jednotlivých
systémů (www.mzp.cz).
Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů
do skupin. Ze stávajících 10 se stane pouze šest. Změna
ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018 a bude mít dopady
především na výrobce a zpracovatele.

Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí
v České republice do praxe nové požadavky evropské
směrnice, začala platit od 1. října 2014. Některá její ustanovení nabyla účinnosti ihned, jiná během roku 2015.
Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje
členským státům, aby - na základě uplatnění zásady rozšířené
odpovědnosti výrobce - dosáhly stanovené minimální úrovně
sběru vypočítané z průměrného množství elektrozařízení uvedených
na
trh
za
předcházející
tři
roky.
V roce 2016 to má být 40 %, v roce 2021 už 65 %.
Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí,
prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro
roky 2015-2024, meziročně navyšovat zpětný odběr a
oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru se pohybuje na
úrovni 30 %.

Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například
povinnost prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400
m2 zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé
spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel
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nerovnoměrně rozdělovány. Jako příklad uvedeme světelnou
tabuli pro basketbal umístěnou ve sportovní hale. Tato tabule
nás vyšla na téměř 100 tisíc Kč. Proč je pak tedy problém
koupit světelnou tabuli i pro fotbalový klub, kdy částka za tuto
tabuli byla v rozmezí 15-20 tisíc Kč?
Dalším nelogickým nákupem je 9-ti místný VW Transporter pro
SDH Toužim za téměř 500 tisíc Kč, kdy o této koupi zastupitelé
opět nevěděli. Myslíme si, že podobné nákupy by mělo schvalovat zastupitelstvo na základě výběrového řízení (budeme chtít
znát všechny nabídky z výběrového řízení). Stálo by za úvahu,
aby podobný typ vozu byl využíván i ostatními příspěvkovými
organizacemi města k dopravě osob (prioritně dětí). Opět by
to byla úspora peněz občanů. Pro ilustraci… za jeden nesmyslný nákup starého a zbytečného bagru by byly tři takové
vozy.
Rozhodně nám také chybí iniciativa představitelů našeho
města k rozvoji spádových obcí a jejich potřeb. Alespoň se
o podobných věcech nejedná na jednání zastupitelstva.
Vzhledem k nečinnosti místní správy připravujeme návrh řešení
bezpečnosti provozu ulice Na Zámecké. Nechápeme, proč
město vůbec neřeší situaci v tomto místě, které je asi
nejfrekventovanějším obydleným místem v našem městě.
V těchto místech nám chybí přechody pro chodce, nebo zpomalovací retardéry, které město naopak vybudovalo
v místech, kde vůbec nesplňují svůj účel a smysl. Na toto bylo
několikrát ústně i písemně upozorňováno, ale bez výsledku.
Stejně tak by se město mělo zabývat bezpečností
ve spádových obcích našeho města, např. světelné ukazatele
rychlosti, nebo když už máme k dispozici Městskou policii, proč
nemá k dispozici měřicí zařízení a neměří v problema-tických
místech rychlost. Taková je běžná praxe v jiných městech.
Do příštího čísla TN připravíme kompletní informace
o investici téměř 50 tisíc Euro do soukromých investičních
fondů společnosti Franklin Templeton, kdy z našeho pohledu
jasným ukazatelem nemorálního chování jednatele Městských
lesů a jednoho člena Rady bylo uzavření smlouvy s výše uvedenou společností, kdy tento člen Rady podepsal smlouvu se
svým finančním prospěchem. Jména účastníků uzavření této
smlouvy jsou nám známá, ale z důvodu připravovaného trestního oznámení je zatím nezveřejníme. Mimochodem, jen
poplatek za založení účtu u výše uvedené společnosti byl
37170,- Kč!
Vyzýváme všechny občany, pokud by měli jakékoliv postřehy,
nápady, nebo i nejasnosti, aby se na nás obrátili. Pro zlepšení
života v našem městě a spádových obcích, je váš názor
důležitý. Snažíme se vám poskytnout informace, které nikdy
neměly spatřit světlo světa a chceme také, aby váš názor
rozhodoval o dalším dění v našem městě a spádových obcích.
Uvědomme si, že se jedná o cca 60 milionů Kč ročně, které
dnes rozděluje 5 lidí (Rada), ale de facto stačí lidi 3! Našim
cílem je, aby o těchto penězích rozhodovali především zastupitelé, a to už jen proto, že zastupitelstvo má 15 členů. Tím
chceme zabránit spekulativním nákupům a investicím.
Na závěr musíme konstatovat, že nám, stejně jako vám, chybí
reakce lidí, kterých se naše články nejvíce týkají. Tím, že nijak
nereagují, nám dává právo myslet si, že se vším co námi bylo
napsáno, souhlasí.

HNHRM TOUŽIM

OPOZIČNÍ NOVINKY
HNHRM – Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst Toužim, chce
pravidelně podávat informace o dění na toužimské
radnici, resp. o všem, co se týká občanů našeho města…
Do uzávěrky tohoto čísla TN jsme bohužel nedostali žádné
další dodatečné informace, o které jsme museli zažádat, protože v původně předaných dokumentech chybělo mnoho
požadovaných podkladů. Tyto chybějící podklady jsme
si vyžádali dodatečně u paní Krátké (detailní rozpočty), pana
Kollera (info k TSM) a pana Žáka (info k Městským lesům).
Naše dotazy jsou vždy přímé a srozumitelné. Nechápeme
proto, proč musíme neustále čekat na odpovědi či podklady.
Rádi bychom vám všem přinášeli co nejpřesnější informace,
ale bohužel v tomto vydání TN budou konkrétní věci chybět,
a to z výše uvedených důvodů.
Z našich dostupných zdrojů víme, že námi uveřejňované informace z města mají kladné ohlasy. Spoustu našich
spoluobčanů zarazila informace o výši vyplácených odměn
a také o způsobu jejich schvalování. Stejně tak i spoluobčané
nechápou důvod výše některých odměn. My neříkáme nevyplácet odměny žádné, ale chceme, aby odměny ředitelů
příspěvkových organizací schvalovalo zastupitelstvo. Náš návrh
je, aby jednotliví ředitelé příspěvkových organizací předložili
výsledky své práce a na základě toho rozhodnou zastupitelé o
výši
jednotlivých
odměn.
Současný
systém
je komický a nelogický. Je třeba si uvědomit, že se jedná
o peníze nás všech a jako příklad uvádíme, že děti jsou nuceni
nosit do školy školní potřeby, jako např. papíry A4.
Nyní uvedeme příklad, který je hodný spíše srážky ze mzdy, než
odměně 90 tisíc Kč (za rok 2013) pro ředitelku ZŠaMŠ
(PaedDr. Ingrid Franková). Citujeme usnesení z Rady:
Usnesení č. 2/2/2015: Rada schvaluje poskytnutí mimořádné
zálohy příspěvku ve výši 80 tis. Kč příspěvkové organizaci
ZŠaMŠ Toužim a bere na vědomí informaci ředitelky školy k
vrácení neoprávněně získaných finančních prostředků ze státního rozpočtu s tím, že o náhradě zvýšených nákladů rozhodne
po vyčíslení skutečných a uhrazených nákladů.
Hlasování: 4/0/0
Je zajímavé, že Rada předtím nejdříve schválila účetní závěrku
ZŠaMŠ Toužim, viz. níže:
Usnesení č. 2b/4/2014: Rada schvaluje účetní závěrku
ZŠaMŠ Toužim za rok 2013 a schvaluje převedení zlepšeného
výsledku
hospodaření
ve
výši
3.679,03
Kč
do rezervního fondu ZŠaMŠ Toužim. Hlasování: 5/0/0
Tímto Rada vlastně potvrdila, že v této organizaci bylo vše
v pořádku. Proto se dnes ptáme, jak je možné, že došlo
k neoprávněnému získání finančních prostředků ze státního
rozpočtu? Nyní Rada rozhodla, že tuto chybu paní ředitelky
ZŠaMŠ zaplatíme my všichni z rozpočtu městského!!! Použijme
jedno české přísloví… z cizího krev neteče.
Zdá se nám, že finanční prostředky pro různé spolky jsou

za HNHRM Toužim - Petr Vlček, Jan Duspiva, Petr Ajšman,
Radek Svoboda, Jan Procházka
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ZAMĚSTNÁNÍ

Mimo tato pracovní místa jsme, bez jakékoli podpory,
zprostředkovali zaměstnání dalším 21 účastníkům.
Celkem tedy bylo umístěno na trhu práce již 41 z celkového
počtu 67 podpořených osob (tj. 61%). Projekt bude probíhat
do 30. 4. 2015, kdy bude jeho realizace ukončena.

Projekt NIC NENÍ PŘEKÁŽKOU pomalu končí

V souvislosti s blížícím se ukončením projektu si dovolujeme
pozvat všechny zaměstnavatele, spolupracující subjekty, zástupce kontaktních pracovišt´ úřadu práce, tisku, veřejné
správy, neziskových organizací či sdružení, ale i samotné
účastníky projektu, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti,
na společné vyhodnocení projektu, které proběhne dne 24.
4. 2015 od 17,00 hodin v Restauraci HARMONIE ve Žluticích.
Bc. Eva Machová, projektová manažerka

Dovolujeme si proto malé shrnutí, čeho bylo dosaženo
a co nás ještě čeká. Projekt realizovala spol. JOB ASISTENT
s.r.o. ve Valči, kde bylo vytvořeno poradenské místo pro
účastníky (osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců) a zázemí
pro pracovníky týmu (Karlovarská 6, Valeč – fara). Zde byly
poskytovány nejen rady a nabídky práce u nás i v zahraničí, ale
také vyplácena přímá podpora účastníkům při účasti
na aktivitách. Jednotlivé aktivity probíhaly v různých místech
v regionu, zapojena byla Valeč, Toužim, Chyše a Žlutice.
Například ze Žlutic bylo podpořeno 23 osob, 15 z Toužimi
a 14 Valče a okolí. Celkem vstoupilo do projektu 70 osob,
které podepsaly Dohodu o účasti v projektu. Tři osoby byly
z projektu následně vyřazeny, tzn. že v projektu bylo podpořeno
67 osob (plán 60 osob).
První společnou aktivitou byl Vstupní modul a Pracovně osobnostní diagnostika, kterou absolvovalo 63 účastníků. Jako
další aktivitu jsme zvolili Modul pozitivní motivace, do kterého
vstoupilo 60 účastníků a úspěšně absolvovalo 57 účastníků
(plán 54 osob). Modul zajistila lektorsky společnost bfz o.p.s.
z Chebu na základě výběrového řízení. Účastníci se v této části
naučili správně sestavit CV a motivační dopis, reálně zhodnotili
svou situaci na trhu práce, naučili se komunikovat se
zaměstnavateli, vložit své CV na pracovní portál, přečíst
si a vyhodnotit nabídku práce a správně na ni reagovat.
Součástí bylo i zhodnocení trhu práce v regionu (nabídka
a poptávka po pracovnících v místě bydliště či nedalekém
okolí). Následně byly pro účastníky sjednány vhodné
rekvalifikační kurzy, které také zajistila bfz o.p.s.
Kurzy byly rozděleny do 6 skupin (základy počítačů, pokročilé
funkce, služby, řemesla, údržba zeleně a specifické kurzy). Zrealizováno bylo 23 různých rekvalifikačních kurzů,
do kterých vstoupilo 36 účastníků (plán 36 osob) a úspěšně
dokončilo 33 (plán 30). Někteří účastníci kurz nedokončili
z důvodu nástupu do zaměstnání, nebo nesložili úspěšně
závěrečnou zkoušku. Cílem všech aktivit bylo pomoci
účastníkům nalézt vhodné zaměstnání (plán 27 osob). Tohoto
cíle jsme chtěli dosáhnout podporou tvorby nových pracovních
míst (plán 16 PM), na které jsme mohli poskytnout
zaměstnavatelům příspěvek na mzdové náklady až ve výši
140.000,- Kč/1 pracovní místo.
Tuto pobídku 12 zaměstnavatelů z regionu rádo využilo a 16
nových pracovních míst bylo vytvořeno. Následně na tato místa
byli umístěni účastníci z projektu (20 osob včetně náhradníků).
Mezi podpořená pracovní místa patří např. tyto profese: dělník
dřevovýroby, kuchař, čistič průmyslových objektů, řidič/strojník,
pomocná účetní, údržbář veřejné zeleně, vedoucí centra, dělník
v elektromontážích/řidič, dělník v pěstební činnosti, pomocné
zámečnické práce, hlídač, správce objektu, pomocný dělník.

Projekt
„Nic
není
překážkou“,
registrační
číslo
CZ.1.04/2.1.01/91.00086, je spolufinancován ESF
a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

REAKCE NA ČLÁNEK HNHRM

Reakce ředitelky ZŠ a MŠ Toužim
na zprávu HNHRM Toužim
Odměny ředitelům příspěvkových organizací schvaluje Rada
města Toužim podle platné legislativy. V mém případě na základě
vykázané aktivity nad rámec pracovních povinností, např.
v období 2011 až 2014 jsem pro školu zajistila sponzorské
finanční a věcné dary v hodnotě 768.053,- Kč (darovací smlouvy
a výpisy z účtu školy jsou k nahlédnutí u ředitelky školy).
Je naprostou samozřejmostí, že zaměstnanci školy mají
ve stejném období vyplacené odměny v adekvátní výši.
Dále bych ráda upozornila, že finanční prostředky na odměny
zaměstnanců včetně ředitele školy jsou vypláceny ze státního
rozpočtu, poskytovaného z MŠMT, nikoliv z rozpočtu
zřizovatele, tedy našeho města.
Další informace se týká vrácení neoprávněně získaných
finančních prostředků ze státního rozpočtu, ke kterému došlo
chybným vykázáním počtu zdravotně postižených dětí v MŠ
ve statistickém výkazu v roce 2012. Tato skutečnost se řeší s
KÚ Karlovarského kraje a zřizovateli byla dána pouze
na vědomí. Týká se finančních prostředků určených na mzdy
zaměstnanců školy, nikoliv finančních prostředků získaných od
zřizovatele!
V lednu 2015 jsme požádali zřizovatele o mimořádnou zálohu
80.000,- Kč na financování projektu EU s názvem „Informační
centra digitálního vzdělávání“ (sedm notebooků a tři tablety
pro pedagogické pracovníky). Po ukončení projektu bude
poskytnutá záloha vrácena zřizovateli.
Ráda bych čtenáře - občany města ujistila, že se svěřenými
finančními prostředky od zřizovatele nakládám hospodárně
a zodpovědně, jak jsem již uvedla, a naopak jsem navýšila
rozpočet na provoz školy za poslední čtyři roky o 768.053,- Kč.
I.Franková
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