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

21. výročí založení dechového orchestru ZUŠ Toužim se slavilo
v toužimské sokolovně
V sobotu 11.4.2015 se v Toužimi sešla opět plná sokolovna,
aby si fanoušci vyposlechli, co si dechový orchestr ZUŠ Toužim
připravil na 21. výročí založení orchestru. A bylo toho opravdu
hodně!
Jen namátkou – z tradiční dechovky „ Zůstaň tu s nám“,
„Muzikanti, pojd´te hrát“; z muzikálových melodií „Já se dnes
dopoledne žením“, „Chtěla bych tančit jen“; dále třeba samba
„Brazil“ nebo „Swing polka“. Moc se líbila také skladba Jiřího
Štolfy „V šest ráno na náměstí“.
Sóla si tentokrát zahráli Karolína Kuberová, Míra Nováček,
Lucka Gitterová , Míša Neužilová a Martin Černohorský.
Celý program uváděl již tradičně „dědek“ Miroslav Zábranský,
zpívali nám Lucka Kissová, Karolína Holasová, Eva Jarošová a
Míra Zábranský.
Do programu přispěl i dětský sbor ZUŠ Toužim pod vedením
paní učitelky Zlatky Bot´ové-Kaločaiové, který velmi procítěně
odzpíval směs pohádkových melodií.
Řadu skladeb doprovázely žlutické mažoretky, které vede paní
Mirka Vnoučková.
Velkou radost panu kapelníkovi Karlu Musilovi dělá, že se mu
stále vracejí bývalí absolventi ZUŠ, kteří si s chutí s kapelou
zahrají, ale také se stále objevují muzikanti noví, na letošním
koncertě to byly dvě nové flétnistky, dva trumpetisté, jeden
hráč na klarinet, hráčka na baryton a hráč na klávesové
nástroje.
Hned po koncertu čeká orchestr celá řada dalších akcí – ještě
v dubnu soustředění ve Pšově a následný koncert v Sokolově,
v Toužimi například stavění máje, závěrečný koncert ZUŠ
Toužim, a Festival dechových orchestrů, který se bude konat
dne 27.6.2015 v Toužimi.
Takže se máme na co těšit!

a jiný pan Koller než ten, který neváhá v deset večer,
po skončení akce pomoct při úklidu lavic a stanů z náměstí...
Ač jsem pátrala v paměti dost dlouho, pana Vlčka si vůbec
neumím vybavit. Ani při přípravě projektových žádostí, ani
s dětmi při výletech, ani na kulturních či vzdělávacích akcích,
dokonce ho nevidím ani s mládežníky na hřišti.
Prostě Nikde!
Každý vedoucí pracovník musí udělat při své práci denně
desítky rozhodnutí. Jsou dobrá, někdy špatná, ale jsou. To
rozhodnutí musí přijít, aby něco vzniklo! A ti lidé jsou za ta
rozhodnutí zodpovědní. To je věc, která mi přijde nesmírně
důležitá. Je to odpovědnost za něco, co se nakoupí, co se
buduje, co bude sloužit lidem. Pana Vlčka si vybavím jen jako
člověka, který se zviditelnil tím, že předem zavrhnul, shodil a
zničil vznik sociálního centra.
Nemám strach o osud těch, kteří jsou dnes kritizováni za svá
rozhodnutí. Oni jsou totiž Osobnosti a určitě se uplatní jinde.
Obávám se ale situace, až na uvolněná místa přijdou lidé, kteří
neznají význam slova odpovědnost. Pokud totiž něco chci
měnit, chci se podílet na chodu města a chci prosazovat jeho
rozvoj, pak nutně musím být odpovědný. A tak neodmítám práci
ve finančním výboru, kontrolní komisi či ve školské radě, tak
jak to udělal zastupitel pan Vlček.
Toužimské noviny by měly být plné informací, pozitivních zpráv
a konstruktivní kritiky. A protože nejsou a přestávají mít
s novinařinou cokoliv společného - jako například oblíbené
“z jiných zdrojů” (z jakých? jedna paní povídala?), tak se na jejich výrobě odmítám podílet a napomáhat tak šíření nepodložených a v mnoha případech i poplašných zpráv.
I já činím dnes a denně desítky rozhodnutí při zajištění provozu
infocentra, opravě pomníků a minerálek, přípravě dotačních žádostí, vyúčtování grantů a desítkách dalších činností. Také
očekávám, že se časem mnohá projeví jako špatná a ve své
analýze
rizik
s
tím,
pane
Vlčku,
počítám.
Naštěstí mi partnerem pro diskuzi a kritiku bude moci být jen
Někdo, kdo Něco dokázal.
Přeji všem slunečné dny
Kamila Prchalová

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v dnešním úvodníku jsem se rozhodla napsat o své zkušenosti
v Toužimi. Nejsem člen redakční rady, pouze noviny každý
měsíc zpracovávám a připravuji pro tisk a distribuci.
Na Toužimsko jsem se přistěhovala před 15 lety a za dobu
svého působení jsem tady poznala desítky lidí, kterých
si nesmírně vážím a cením za jejich moudrost, ochotu, pracovitost a s tím související odpovědnost. Protože působím
v neziskovém sektoru mám možnost potkat celou řadu lidí,
kteří svůj čas nezištně věnují třeba malým sportovcům,
hudebníkům, hasičům, památkám, přírodě nebo seniorům
a velmi ráda se s Infocentrem podílím na organizaci
a podpoře těchto aktivit. Musím přiznat, že když čtu články
Opozičních novinek o ředitelích městských organizací, tak mám
pocit, že jsou to úplně jiní lidé, než ta paní Franková, která mi
ochotně pomohla připravit první vánoční výstavu
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ROZHOVOR
Zůstali jste věrni svému stylu?
Bob: Myslím, že ano.
Pepa: Hudební styl si držíme pořád stejní, melodický rock,
jednoduché zpěvné refrény, aby jsi s námi mohly fanoušci
na koncertech zahulákat.
Jirka: Styl muziky si snažíme zachovat, ale taky se snažíme náš
styl stále vylepšovat, aby se to dalo vůbec poslouchat. Hi hi hi

MAWSON - 23 ro(c)ků
V polovině dubna jsem se setkala se třemi muzikanty
z pětičlenné toužimské rockové skupiny MAWSON. Ta tento
rok oslaví již 23 let od svého založení. Již mnoho let hraje
ve složení Jirka Chaloupek-zpěv, kytara, Bob Hrůza-kytara,
zpěv, Pepa Pavlíček-kytara, Michal Matoušek-basa, Pavel
Černý-bicí. A první tři z nich jsem také vyzpovídala.

Co bude následovat?
Bob: V květnu vydání CD a hlavně křest, na který se strašně
těšíme.
Pepa: V létě budou následovat další koncerty, o kterých dáváme
včas informace na náš Facebook.
Jirka: Nový klip, několik koncertů, hitparády na prvních místech
a pak Český SLAVÍK

Hodně se poslední dobou mluví o tom, že pracujete na novém
studiovém albu, v jakém je to stádiu?
Bob: Pracujeme na něm, nebo spíš plánujeme už delší dobu.
Ale minulý rok se vše posunulo cca o šest měsíců z důvodu
zranění Jirky. Od léta se soustředíme pouze na nové CD. Nyní
jsme těsně před jeho vydáním.
Pepa: Nové album je už nahrané a této době se připravuje finální
mix zvuku a poté jde rovnou do výroby.

Kdy a kde si Vás a nové album budeme moc poslechnout?
Bob: Nejdříve právě na křestu, který bude v sobotu 30. května
v toužimské sokolovně. Na tento koncert jsme si pozvali naše
kamarády ze skupin MASH a ARTUR, mimo jiné dva „toužimáky“
Petra Slavíka a Martina Lišku.

Už máte vymyšlen název alba?
Bob: V době, kdy byl připraven skoro všechen materiál na CD,
jsme stále přemýšleli jak se bude jmenovat. V hlavě jsem
si probíral o čem jsou jednotlivé písničky a pak mě to napadlo
– o naší cestě životem, o touhách, pocitech, snech, zkušenostech a zážitcích. O tom, jak se ho snažíme prožívat a zároveň
přežít, co nejlíp a z toho důvodu se držíme MEZI PRUHY
pomyslné cesty životem. Jednoho večera před spaním mě
to napadlo – CD se bude jmenovat MEZI PRUHY , a tak jsem
k tomu napsal text. Hudbu jsme pak udělali s Jirkou přímo
ve studiu.
Pepa: Ano, název nového alba bude " Mezi pruhy " podle stejnojmenné písně, která bude na CD.

Kde bude možné nové album zakoupit a za kolik?
Bob: Album MEZI PRUHY začneme prodávat právě na křestu.
V prodeji budou i nová trička a tílka. Samozřejmě bude možné
zakoupit i předchozí CD Vem mě s sebou do ráje z roku 2009.
Pepa: Naše nové album bude možné zakoupit na každém
koncertě a to za pouhých 99kč. Zakoupit je možné i nějaké
trička, které jsou speciálně připravené k novému albu.
Jirka: Mimo zmiňované koncerty potom SAPE Toužim, na našich
stránkách a prostřednictvím facebooku za 99,-.
Bob: Tímto chci všechny poprosit, ať si raději album koupí
a nestahujou z netu. Cena je symbolická právě z tohoto důvodu.

Kdo Vám skládá texty a hudbu?
Jirka: Texty? Múza přeci!!!!! Bobo, já a jednou za 10 let Pepe.
Bob: Veškerou hudbu a většinu textů si děláme sami. Hlavně
Jirka a já, občas Pepa a Michal.
Pepa: Někdo přinese na zkoušku nějaký nápad a pak společně
řešíme nějakou finální podobu písně. Mnohokrát se stalo,
že se pomalá píseň ve finále změnila na rychlou a opačně.

A poslední krátká otázka: Proč by měli lidé přijít na křest
Vašeho nového CD?
Bob: Pobavit se, poslechnout super muziku, zařádit si
a zatancovat.
Pepa: Prostě, kdo si chce užít kus zábavy, zatrsat, at´ dorazí.
Bude sranda.
Jirka: NÉÉÉÉÉÉ ŽE BY MĚLI, ale VŠICHNI PŘIJÍT MUSÍ! Zhruba
4 měsíce probíhají přípravy a věříme, že atmosféra a nová stage
se určitě bude všem líbit.

Kolik je tam písní, jaké jsou a o čem?
Pepa: Na novém albu bude třináct songů. Některé písně jsme
už hrály na koncertech, ale většina jsou úplně nové. Písně pojednávají o normálním životě a všem, co k tomu patří.
Jirka: Nové album obsahuje třináct písní, na kterých jsme pečlivě
něco málo přes rok tvrdě pracovali.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

byla vytvořena dvě pracovní místa a na pracovišti v bývalé
kotelně byla zahájena výroba a prodej štípaného palivového
dřeva, což také představovalo pořízení strojního zařízení, úpravu
pracoviště a vybavení pracovníků. Společnost také opravuje
cesty a přispívá na sportovní činnost a činnost škol.

Z jednání Zastupitelstva města
Na zasedání zastupitelstva dne 4. února 2015 byl projednán
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.
•
„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 parkoviš 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.
Na zasedání zastupitelstva dne 19.3.2015 byla projednána
zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Toužim s.r.o.,
kterou zpracoval odborný lesní hospodář a účetní. P. starosta
zdůraznil některé údaje ve zprávě: v roce 2014 bylo vytěženo
4 811 m3 dřeva, což je nejméně za celou dobu hospodaření
společnosti a což mělo vliv na celkové hospodaření. Ke konci
roku bylo odvezeno a prodáno 4 632 m3 dřeva. Celkem bylo v
roce 2014 zalesněno 11,69 ha, což představuje 51 200 ks
obalovaných sazenic. Na letošní rok je v bilanci 7,83 ha holin,
kterým dominují holiny z neúspěšného zalesnění
v minulých létech, dále přibudou holiny z kalamity způsobené
námrazou v prosinci 2014. Dále p. starosta zhodnotil výsledek
hospodaření společnosti, kdy při zmíněné nejnižší těžbě a
zhodnocení ve výši 8 798 tis. Kč vznikla v závěru roku ztráta
ve výši 511 tis. Kč. Společnost není ve ztrátě, ztráta
z loňského roku je plně pokryta zisky z minulých let. V září 2014

Dále zastupitelstvo projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky
města Toužim
č. 1/2015
o stanovení systému shromaždóvání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Toužim.
Pí Michalová, pracovnice odd. životního prostředí, informovala
zastupitelstvo o nových povinnostech pro obce z titulu novely
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů. Nově je stanovena povinnost obcím, vydat tuto
OZV o odpadech. Novela zákona zavedla povinnost sběru biologicky rozložitelného odpadu (BRO), což je tráva, větve a rostlinný odpad ze zahrádek, a dále sběr kovů. Město již v
minulém roce s využitím dotace zavedlo vyšší stupeň sběru
BRO, biologicky rozložitelný komunální odpad, což je
i rostlinný odpad z domácností a kuchyní. Sběr kovového
odpadu je zajištěn na sběrném dvoře TSM Toužim. Zastupitelstvo
schválilo
OZV
č.
1/2015
s
účinností
od 01.05.2015.
Zastupitelstvu rovněž projednalo návrh na využití finanční podpory z Programu regenerace městských památkových zón
v roce 2015. Město Toužim získalo v letošním roce z tohoto
programu částku 625 tis. Kč. V podané žádosti do tohoto programu město uvedlo pokračování v opravě místního kostela
a pokračování v opravě střešní konstrukce Horního hradu
v areálu zámku. Na tuto akci bylo souběžně požádáno
o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje a to z toho důvodu,
že tyto dvě dotace lze souběžně použít na jednu akci. Výši
příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje budeme znát
v průběhu března. Rada tato fakta projednala a navrhuje použít
podporu z Programu regenerace MPZ ve výši 100 tis. Kč a podíl
20 tis. Kč z rozpočtu města na pokračování opravy kostela
Narození Panny Marie v Toužimi a částku ve výši 525 tis. Kč
se spoluúčastí na financování ve výši 620 tis. Kč
z rozpočtu města na další etapu opravy střešní konstrukce
Horního hradu v areálu zámku Zastupitelstvo schválilo využití
této finanční podpory v navrženém rozsahu.

Z jednání Rady města Toužim:
Rada projednala souhlasné stanovisku HZS Karlovarského
kraje ke způsobilosti p. Zdeňka Štádlera v souvislosti
se jmenováním do funkce velitele jednotky SDH Toužim.
Na základě tohoto souhlasného stanoviska rada jednohlasně
schválila jmenování p. Zdeňka Štádlera velitelem jednotky SDH
Toužim a jmenování dalších členů jednotky SDH Toužim s platností od 01.04.2015.
Velitel jednotky: Zdeněk Štádler,
Velitel družstva, strojník: Jiří Horník ml., Jiří Chaloupek,
Strojník: Zdeněk Jíša, Zdeněk Mašek, Marek Macura, Josef Mrhal,
Hasič: Josef Mikula, Jiří Flender, Václav Flender, Jan Leity,
Lukáš Mikula, Jiří Štádler, Josef Nagy, Roman Mareš, Ladislav
Tomášek, Petr Voborník.
Rada projednala informaci spolku Old Car Rangers Praha
o připravované vzpomínkové jízd vojenských historických
vozidel po demarkační linii v její historické podobě z května
roku 1945. Tato akce se uskuteční ve dnech 20. až
27. června 2015
Za MěÚ Toužim Ing. Jan Šimonovský
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KULTURA

Ublížila, aniž by si to uvědomila

PROGRAM NA KVĚTEN 2015

Dne 1. 4. 2015 se ve 13:06 hodin na internetové stránce
iDNES.cz – zprávy, kterým můžete věřit, objevil zavádějící
článek s nápisem: „Umírající ženu připravila o dům i šperky,
viní policie ošetřovatelku“. Hned první věta zněla: „Pečovatelka
z Toužimi na Karlovarsku čelí obvinění z podvodu a lichvy.“
Právě slovo „pečovatelka“ se mě velice dotklo a přimělo
k tomu, abych oslovila autorku tohoto článku paní Andreu
Bruštíkovou. Kdo to jsou pro naše malé městečko
pečovatelky?
Ano,
pro
mnoho
našich
občanů
se za tímto slovíčkem objeví dvě tváře, tváře dvou pečovatelek
Pečovatelské služby města Toužim.
Výsledkem komunikace s redakcí byla oprava slůvek
pečovatelka a ošetřovatelka, která byla nahrazena slovem opatrovatelka, což není pracovní pozice na našem DPS. Autorka
bohužel musela nahradit slůvko slůvkem a tento název snad
již není tak zavádějící.
Možná si někdo z našich čtenářů řekne, proč jsem tento článek
vůbec vkládám, když vše bylo napraveno. Bohužel
si myslím, že tomu tak není. Ten kdo si přečetl ještě neopravený článek, ten by si ho mohl špatně vyložit.
Za svou každodenní práci, kterou tyto pečovatelky odvádějí,
si žádné případné očerňování nezaslouží. Jejich práce není jen
o uklízení, praní nebo nakupování. Tuto práci nemůže dělat
každý. Bez sociálního cítění a lásky to nejde. Toto zaměstnání,
ne toto poslání, je potřeba dělat s vnímavostí, pochopením,
trpělivostí a taktem, ale také s důvtipem, kreativitou
a nasazením. Musí to být člověk schopný empatie, pečlivý
a umět naslouchat. Je potřeba i pokory, tolerance, vytrvalosti,
zdravé sebedůvěry, optimismu a týmového ducha.
Pečovatelka není jen „uklízečka“, je to v mnoha případech
i přítel, někdy i člověk nejbližší.
za DPS Toužim – Šimková Soňa

VÝSTAVA: CESTOU KE SVĚTLU
Výstava obrazů Pavla Maňase.
Infocentrum
út 5. 5. 18.00 hod. KINOKAVÁRNA – KE SVĚTLU
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. Vstup zdarma.
Infocentrum
st 6. 5. 18.00 hod. VERNISÁŽ VÝSTAVY
Zahájení výstavy Cestou ke Světlu.
Infocentrum
čt 7. 5. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Sypané obrázky.
Infocentrum

so 9. 5. 13.00 hod. VÝLET ZA HUMNA –
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Zahájení lázeňské sezóny plné hudebních vystoupení ukončené
zlatým slavíkem Karlem Gottem se skupinou Boom! Band. Bohatý doprovodný program. Doprava 50,- Kč. Vstupy zdarma.
Nutná rezervace míst v Infocentru Toužim.
Nám. J. z Poděbrad
út 12. 5. 18.00 hod. DOMOV
Aneb kam směřuje naše cesta. Film nadabovaný Zdeňkem
Svěrákem s následnou debatou k problematice životního
prostředí. Uvádí Bohuslav Holček - dvp.s.cz. Vstupné dobrovolné.
Infocentrum
čt 14. 5. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Zápisníček.
Infocentrum
čt 14. 5. 18.00 hod. JARNÍ TOUŽIMSKÝ ČAJOVÝ MIŠMAŠ
S ing. Zdeňkem Nepustilem se podíváme na nové jarní čaje
a byliny.
Infocentrum
st 20. 5. 17.00 hod. ZÁMEK TOUŽIM
Zapojte se do debaty o dalším možném osudu nejvzácnější historické památky našeho města. Moderuje Mikuláš Tichý
z příspěvkové organizace MPSV Fondu dalšího vzdělávání.
čt 21. 5. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Držák na náušnice.
Infocentrum
čt 21. 5. 16.30 hod. DÁMSKÝ KLUB
Rukodělné práce v ženském kruhu. Pleteme z pedigu.
Infocentrum
út 26. 5. 17.00 hod. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Již tradiční setkání s hudbou. Anna Volínová a Václav Žákovec.
Vstup zdarma.
Sokolovna
čt 28. 5. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Veselé náušničky.
Infocentrum
čt 28. 5. 18.00 hod.
FILMOVÝ KLUB – NEPRAVDĚPODOBNÁ ROMANCE
Nepravděpodobná romance je film, který začíná jako drama,
ale končí jako melodrama. Luisa i Erika jsou prototypy mladých
dívek, které se vrhají do vztahu se „špatnými“ muži a ze všech
selhání viní jen sebe. A to je zapotřebí změnit. Obě dvě musejí
dozrát a začít znovu žít. Možná i spolu.
Vstupné: 30, Kč, členové Filmového klubu – zdarma.
Infocentrum

OCENĚNÍ

Zvláštní ocenění
pro paní Jiřinu Polívkovou

so 30. 5. 20.00 hod. MAWSON

Dne 20. března 2015 na 13.plesu sportovců v Karlových
Varech převzala paní Jiřina Polívková ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
za celoživotní práci v tělovýchovné jednotě.
Paní Polívková dlouholetá trenérka toužimského basketbalu,
bývalá předsedkyně TJ Sokola Toužim oslavila v tomto měsíci
významné životní jubileum. Mnohokrát gratulujeme!

Křest nového CD kapely Mawson Mezi pruhy s hosty: MASH
a Artur.
Sokolovna
po 1.6. 9.00 hod. DĚTSKÝ DEN – ZŠ a MŠ
Dopoledne plné soutěží, překvapení a odměn pro děti
ze základních a mateřských škol, jakož i dětiček a maminek
na mateřské dovolené, které srdečně zveme. Připravují žáci
9. tříd ZŠ a Infocentrum Toužim.
Hřiště TJ Sokol Toužim

Za TJ SOKOL Toužim
Romana Šambergerová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BAŽANTNICE

Nové zásahové vozidlo
a vybavení pro toužimské dobrovolné hasiče

Ve spolupráci s Městským úřadem Toužim

pořádá dne 16. května 2015
od 10.00 hodin

Pomoc u mimořádných událostí, ale i udržování tradic, práce s
mládeží či společenský život ve městě. To je hlavní poslání dobrovolných hasičů v Toužimi. Místní sbor dobrovolných hasičů
pravidelně zasahuje společně s profesionálními kolegy
z toužimské stanice u řady výjezdů. Toužimští dobrovolní hasiči
pomáhali kupříkladu při odstraňování následků větrné smršti
v nedávných dnech, podíleli se ale také na řešení množství
požárů,
například
rozsáhlý
požár
restaurace
v Bezvěrově, při velkém požáru hotelu Rozkvět v Mariánských
Lázních, ale v poslední době například také u požáru komína
rodinného domu v Toužimi. Kromě zásahové činnosti patří
toužimští dobrovolní hasiči neodmyslitelně ke společenskému
a sportovnímu životu ve městě. Aktuální se podíleli na přípravě
stavby májky, za sebou mají také 22. ročník halové soutěže
pro mládež v požárním sportu, chystají tradiční noční závody O
erb města Toužim. Pro veškerou svojí činnost používají techniku a vybavení, kdy ročně stráví stovky brigádnických hodin
na údržbě. Svépomocí se starali o chod jak zásahových aut,
tak veškerých ostatních přístrojů a vybavení. Ani přes tuto
snahu ale nelze zabránit opotřebení a zastaralosti této techniky. Díky úzké spolupráci a dobrým vztahům
s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje se
podařilo přes pana Horníka ml. městu Toužim získat pro své
dobrovolné hasiče bezúplatným převodem zásahovou cisternu
po celkové repasi v hodnotě několika milionů korun. Prodejem
staré cisterny pak město získalo dostatek finančních
prostředků pro pořízení rovněž novějšího dopravního automobilu s přenosnou požární stříkačkou (ta je potřeba dokoupit).
Právě cisterna a vybavený dopravní automobil tvoří minimální
základ výjezdové techniky pro jednotku hasičů kategorie JPO
III., do které spadají právě toužimští dobrovolní hasiči, podle
znění vyhlášky Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany č. 247/2001 Sb. Zásahovou cisternu
hasiči používají kromě výjezdů například pro různé požární asistence pro potřeby města a jeho organizací, dopravní automobil
pak pro přepravu osob a materiálu pro veškeré akce, jak v souvislosti s výjezdy, tak v souvislosti s organizací a spoluprací
na všech akcích. Díky těmto dvěma krokům, tedy převod nové
cisterny a zakoupení nového dopravního automobilu z peněz
z prodeje té staré cisterny, se podařila zásadní generační
obměna zásahové techniky dobrovolných hasičů, která bude
nyní další desítky let sloužit pro všechny obyvatele města a
okolí. Toužimští dobrovolní hasiči tímto velmi děkují vedení
města, které si uvědomuje potřebnost místní dobrovolné
hasičské jednotky, a díky bezvadné vzájemné spolupráci bylo
možné opět významně pozvednout podmínky pro veškeré
činnosti této jednotky.
npor. Bc. Jiří Horník DiS

DĚTSKÝ DEN
Program :
Ukázka plemen loveckých psů
Ukázka loveckých trofejí
Seznámení s druhy naší lovné zvěře
Střelba ze vzduchových zbraní
Opékání buřtů
Akce se koná u mysliveckého srubu asi 300m od
železničního přejezdu
před hřbitovem.

Otevíráme pro Vás nové středisko
v Toužimi!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
4. a 5.6.2015 vždy od 10,00 hod.
Společnost STROM PRAHA a.s.,
jako výhradní zástupce firmy John Deere
v České republice již mnoho let patří mezi
přední hráče na trhu se zemědělskou, komunální, zahradní a golfovou technikou.
Abychom Vám i nadále mohli poskytovat
ty nejlepší služby, bylo nutné vybudovat nové
prodejně-servisní středisko v Toužimi,
jehož slavnostní otevření se koná ve dnech
4. a 5.6.2015 vždy od 10 hodin.
Najdete nás v nové budově - příjezd proti
Benzině.
Tímto Vás srdečně zveme.
Kolektiv zaměstnanců STROM PRAHA a.s.,
středisko Toužim
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KNIHOVNA

Knižní novinky na květen

Březen měsíc čtenářů
V rámci měsíce března Městská knihovna pořádala několik
besed a soutěží pro žáky zdejší ZŠ. Soutěžilo se nejen
ve školní knihovně, ale i v městské. Dne 30.3. nás navštívila
i škola z Útviny s paní ředitelkou Romanou Prášilovou. Žáci se
dozvěděli zajímavé informace a poté soutěžili v připravených
soutěžích. Za svoji snahu dostali sladkou odměnu. Dále nás
navštívila spisovatelka, převážně dětské literatury, Ivona
Březinová. Ta přednesla svoje besedy na ZŠ dětem prvního
i druhého stupně. Dětem se besedy líbily a bylo jim i nabídnuto, že si mohou koupit knihy zmiňované autorky
i s věnováním.
I přes dobu internetu je Městská knihovna stále hojně
navštěvována. Stále se najdou tací, co upřednostňují papírovou podobu knihy oproti E-knihám, což nás těší a velmi
těmto návštěvníkům děkujeme.
Návštěvníci s nejvíce výpůjčkami za rok 2014:
1. Krištofová Věra 413 knih,
2. Řádová Jana 189 knih,
3. Hudečková Lenka 163 knih.
Pro tyto čtenářky máme v Městské knihovně připraven dárek.
K nahlédnutí přikládáme malou statistiku za rok 2014.
Návštěvníci celkem vč. internetu 8596
Návštěvníci pouze na internet
Výpůjčky knih + periodik
Nákup nových knih

1875
19 632 ks
384 ks

UPOZORNĚNÍ:
Městská knihovna má nové telefonní číslo 730 848 566

Pro ženy
Ashford Jane
Cartland Barbara
Celona Marjorie
Sacher Richard

Čestný muž
Netušená láska
Chybějící díl
První láska

Pro muže
Cimický Jan
Crais Robert
Dahl Arne
Sobotka Richard
Theorin Johan
Wagner Jan Costin

Děravé sítě
Ochránce
Zlá krev
Útěk do svobody
Smršt´
Světlo v temném domě

Pro děti
Březinová
Březinová
Březinová
Březinová
Březinová

Štěkej, Mourku!
Medvědí pohádka
Jak to bylo dál …
Hrnečku, vař!
Fotbal s Fandou

Ivona
Ivona
Ivona
Ivona
Ivona

Detektivky
Černucká Veronika
Češka Stanislav
Jirounek Petr
Kut´ák Jaroslav
Rampichová Zuzana

Právo na vraždu
Arcibiskupova smrt
Pro hrst diamantů
Smrt zpívající ryby
Příliš vysoké podpatky

Záhady a tajemno
Vašíček Arnošt
Vašíček Arnošt
Vašíček Arnošt
Vašíček Arnošt
Vašíček Arnošt

Tajemství Ďáblovy bible
Utajený svět
Setkání s tajemnem
Tajuplné objevy
Maska smrti

Férová snídaně NaZemi
Během sobotního dopoledne 9. května se uskuteční již pátý ročník celorepublikového piknikového happeningu na podporu fair trade.
Férová snídaně NaZemi proběhne v Dobré Vodě od 10:00 hodin na trávníku před budovou Českého západu (v případě deště v budově
Českého západu o.p.s.). Jedná se o ojedinělý koncept, kdy se ve stejný den a ve stejný čas na více než stovce míst po celé ČR sejdou
tisíce lidí, aby daly najevo, že podporují fairtradové a lokální pěstitele. Stane se tak na Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně
druhou květnovou sobotu.
„Zájem o Férovou snídani roste, je vidět, že lidé se více zajímají o původ výrobků. Zatímco v roce 2011 se snídalo ve 41 městech
či obcích, tak loni se akce konala už na 119 místech a navštívilo ji na čtyři a půl tisíce lidí,“ uvedla Gabriela Štěpánková z nevládní organizace NaZemi, která akci koordinuje.
Příjemný neformální nekomerční piknik bude i letos opět propojovat fair trade s lokálními produkty. Účastníci si sami přinesou například
fairtradové kakao od pěstitelů z Ghany, kávu z Guatemaly nebo čaj z indických čajových zahrad. A k tomu si do košíku mohou přibalit
třeba vajíčka od místního chovatele, lokální med či domácí marmeládu. Společně pak posnídají na veřejném místě, aby vyjádřili podporu
produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce.
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Myslivecké sdružení Bažantnice
v souladu s životním prostředím

Z OKOLÍ

MDŽ v Kosmové

Skutečnost, že černé skládky jsou přetrvávajícím problémem
v oblasti ochrany životního prostředí každého města a obce,
představující riziko pro životní prostředí a v některých případech
i pro lidské zdraví, je již zakotveno snad v každém z nás.
Nevšímavost a lhostejnost rozhodně ale nepatří ke členům
Mysliveckého sdružení Bažantnice, kteří ve spolupráci
s Technickou službou města Toužim znovu po 5-ti letech
uspořádali úklidovou akci na rozcestí Kosmová-Prachomety,
nebo jsou si vědomi rizika plynoucí z nezabezpečené černé
skládky, která dokáže vážně poškozovat lokální ekosystém
nemluvě o úniku škodlivých a jedovatých látek do ovzduší, půdy
či vody. Fotodokumentace z místa akce detailně zobrazuje
množství směsného komunálního odpadu, který vydaly naše
lesy.
Všem členům Mysliveckého sdružení Bažantnice včetně Technické služby města Toužim patří velké poděkování, jmenovitě
panu Ing. Šustovi, který již podruhé celou akci zorganizoval a
výborně řídil.
MěÚ Toužim – OŽP

Dne 7.3.2015 osadní výbor v Kosmové, za přispění města
Toužim, uspořádal ke dni žen posezení v tamní hospůdce.
Každá z příchozích žen byla obdarována květinou, veršovaným
přáníčkem a slosovatelným lístečkem. Připraveno bylo také
pohoštění. Součástí programu bylo také vystoupení dětí
v podobě hraní na flétny, klávesy, zpěv a dokonce hraním
na housle. O další zábavu se postarali hudebníci hraním
na kytary a zpěvem. Hřebem podvečera byla také tombola formou recese, která přítomné skutečně pobavila. Všem
příchozím děkujeme za účast, věříme, že si každý v programu
našel něco, co ho pobavilo, potěšilo a budeme se těšit na
další pořádané akce.

Lenka Štětková, Karel Pacula

KULTURA

Aprílová fantazie v Toužimi
1. dubna byla vernisáží zahájena další z výstav v toužimském
infocentru, nazvaná Aprílová fantazie. A aprílová byla nejen fantazie, ale i počasí. Přestože autorka Naděžda Randová
z Ostrova představila svou uměleckou tvorbu veřejnosti vůbec
poprvé, zvládla premiéru skvěle. Trému zahnala příjemná
a přátelská atmosféra vernisáže, přítomnost přátel i hudební
doprovod, který obstaraly žačky toužimské ZUŠky, Veronika
Chmelíková a Adélka Suchánková, pod dohledem učitele Karla
Musila.
Autorka přivezla do Toužimi své obrázky, vytvořené malířskou
technikou tzv. enkaustiky, která byla používána již v antice před
2 tisíci lety (k vytváření obrazů využívá bu studený nebo teplý
včelí vosk s barevným pigmentem a dalšími příměsemi).
Představené malby vznikly použitím speciální enkaustické
žehličky, díky ní na podkladu vznikají z barevného vosku
nejrůznější vzory, které podněcují fantazii pozorovatele, přijd´te
si svou fantazii vyzkoušet i vy. Výstava potrvá v infocentru do
3. dubna, kdy ji nahradí další, s obrazy Pavla Maňase pod
názvem Cesta ke světlu a jejíž vernisáž proběhne ve středu 6.
května od 18 hodin.
Jiří Schierl
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

máky“ je připraven každoročně výtvarný projekt.
Není toho opravdu málo a dětem tato setkání přinášejí samá
pozitiva. Seznámí se s jinou kulturou, jinými zvyky, poznají nové
přátele a vůbec žádnou jazykovou bariéru mezi nimi
neuvidíte. Domlouvají se anglicky, ale i ruce, nebo slovník také
postačí.
Společné projekty se dětem velice líbí a už nyní se těší
na další připravované aktivity.
ZŠ Toužim- Mgr.J. Princlová, J. Váňová, Mgr. E. Košlerová

Jarní sbírka pro o. s.
Život dětem
V průběhu měsíce března 2015 se konala na naší škole
sbírka pro o.s. Život dětem. O zdárný průběh sbírky
se postarali sami žáci , kteří prodejem drobných upomínkových
předmětů mezi žáky a pedagogy vybrali celkovou částku ve
výši 3.150,-Kč.
Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České
republiky.Pomoc již byla realizována ve výši 145 023 040 Kč.
Více informací o financování a projektech naleznete na webových stránkách www.zivotdetem.cz.
Peníze ze sbírky byly složeny na účet sdružení u České
spořitelny a.s. v Toužimi.
Děkujeme všem žákům a pedagogům , kteří přispěli zakoupením suvenýru na dobrou věc. Stále více dětí
si uvědomuje význam sbírek pro nemocné děti a jsou ochotné
přispět někomu , kdo jejich pomoc potřebuje.
ZŠ Toužim – školní parlament

Velikonoční projekt- jarní setkání škol
Toužim a Breitenbrunn.
V úterý 31.3. 2015 přijelo do místní školy 39 ,,pát´áků“
ze základní školy v Breitenbrunnu, aby společně se žáky dvou
pátých tříd oslavili Velikonoční svátky. Počasí sice připomínalo
spíše zimu, ale nic nebránilo tomu, strávit příjemné a činorodé
dopoledne .
Děti se nejprve pochlubily programem, který si obě školy
připravily. Viděli jsme aerobik toužimských děvčat, také ukázka
hry na flétnu i klarinet byla odměněna potleskem. Páté třídy
z Toužimi si při hodinách anglického jazyka připravily dvě
písničky a celý program doplnily děti nižšího ročníku dramatizací české pohádky. I když byla hrána pohádka v českém
jazyce, dobře ji pochopily i německé děti, díky doplnění děje
vtipnými obrázky.
Skupina německých žáků si připravila a předvedla zajímavý
hudební program.
V druhé části dopoledne jste mohli zastihnout všechny děti,
bez rozdílu národnosti, jak společně ve třídách vyrábějí zajímavé velikonoční motivy. At´ už to byla mramorovaná barevná
vajíčka, nebo papírové jarní narcisky.Naučily se také vyškrabovat obrázky s různými motivy.
Mnoho času nebylo, ale přesto si stačili všichni hosté prohlédnout výstavu výtvarných prací a posilnit se u dobré svačiny.
Na závěr děti z toužimské školy předaly svým novým
kamarádům drobné dárky . Všichni se mohou doma pochlubit
svými vlastnoručními výrobky, které jim budou připomínat první
setkání se žáky partnerské školy v Breitenbrunnu.
Jestliže se ptáte proč první? Odpověď je jednoduchá. Mezi ZŠ
v Toužimi a Mittelschule Breitenbrunn trvá přátelství již 40 let.
Svědčí o tom také to, že v letošním roce 2015 se uskuteční
již 21. letní česko- německý tábor dětí obou škol. Společná
dětská setkání se ale neomezují jen na prázdniny. Dnešní projekt je toho dokladem.
Děti, které se dnes poprvé potkaly se svými německými kamarády, budou mít další příležitost to zopakovat již v šesté
třídě, kdy probíhá každoročně sportovní turnaj obou škol. Žáci
sedmých tříd se zúčastňují projektového vyučování a pro „os-

Josef Zimovčák –
projekt Na kole dětem.
Kdo je Josef Zimovčák, co dělá, proč to dělá a kde se s ním
můžu setkat?
O tom, že Josef Zimovčák je známý velocipedista, sportovec
tělem i duší není vůbec žádné tajemství. V průběhu setkání se
žáky diskutoval o důležitosti sportu a pohybu v každodenním
životě.
J. Zimovčák zavítal mezi naše žáky a představil jim nejenom
svůj kostitřas, na kterém projel téměř všechny světadíly,
ale seznámil je i s myšlenkou a významem celého projektu.
V průběhu svého vyprávění a filmových ukázek ze slavných cyklistických závodů Tour de France, Giro d Italia, la Vuelta Espana, si mohli někteří žáci vyzkoušet jízdu na velocipedu
a zjistit, jaký pocit zažíváte při jízdě na tomto vysokém kole.
6. ročník trasy Na kole dětem povede i přes naše město,
a tak ve dnech 3. června 2015 máme všichni možnost se
přivítat s tímto sportovcem při dojezdu v Toužimi v odpoledních
hodinách a druhý den s ním společně vyrazit alespoň na část
jeho další trasy, která vede z Toužimi do Zbuzan. Celá trasa
veřejné cyklotour je na webových stránkách projektu
www.nakoledetem.cz. Máme tak možnost vidět jednotlivé
cílové dojezdy napříč naší republikou od Aše až po Bruntál, kde
je závěrečný dojezd 13. června 2015 . Celá trasa měří téměř
1300 km a má celkem deset etap se zastávkami
v jednotlivých městech naší republiky.
Setkání s ním bylo velice přátelské, milé, srdečné a už nyní se
těšíme na jeho červnový dojezd do našeho města, který
si většina z nás nenechá ujít.
ZŠ Toužim – J. Váňová
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Staň se zahradníkem v SOU Toužim!

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TOUŽIM

Většina žáků s ukončenou povinnou devítiletou školní
docházkou se již rozhodla, kam své kroky nasměruje v příštích
letech. Najdou se stále i tací, kteří váhají a hledají správný obor
studia. Pokud máte rádi přírodu, jste manuálně zruční, chcete
se naučit, jak pěstovat ovoce, zeleninu, jak pečovat
o okrasnou zahradu nebo jak vytvořit okouzlující a jedinečnou
kytici či květinovou dekoraci, pak pro vás máme ještě volná
místa v oboru zahradník/zahradnice.
Zahradníci SOU Toužim se pravidelně účastní odborných
soutěží. Inspiraci čerpají na veletrzích a odborných exkurzích,
vytváří květinové dekorace na zakázku již v průběhu studia.
S jejich tvorbou jste se mohli naposledy setkat během
Reprezentačního plesu města. Květinová aranžmá na pódiu,
vedle něj a na stolech prošla rovněž zručnýma rukama našich
zahradnic.
V jarních měsících pro všechny zahrádkáře připravují sadbu zeleniny a předpěstovávají balkonové květiny. Díky jejich práci je
svět kolem nás krásnější!!!

SOU Toužim se stalo partnerem
nadace Na kole dětem
Dne 10. dubna 2015 jsme se tváří v tvář setkali
s desetinásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole.
Smyslem jeho cyklistických akcí, které absolvuje po celém
světě, je získat finanční prostředky pro léčbu onkologicky
nemocných dětí. SOU Toužim se svým finančním příspěvkem
stala jedním z partnerů projektu nadačního fondu Josefa
Zimovčáka Na kole dětem.http://www.nakoledetem.cz/

Informační tabuli o aktivitách SOU naleznete ve vstupních prostorách obchodního domu Jednota Toužim.

Autoopravář Junior 2015
Dne 23. února se uskutečnilo v Ostrově nad Ohří krajské kolo
celostátní soutěže Autoopravář Junior 2015. Naši školu, SOU
Toužim reprezentovali již tradičně dva učni studující obor
mechanik opravář motorových vozidel (automechanik).
Žáci 3. ročníku Honza Miksa a Míra Kalibán prokazovali své
odborné znalosti a dovednosti ve třech disciplínách:
v teoretické, poznávací a praktické části. Při časovém limitu
100 minut není možnost na žádné dlouhé přemýšlení. Zvládnout přečíst a zodpovědět 140 teoretických otázek
předpokládá vynikající znalosti a přehled v oboru. Poznávací
část se týkala rozpoznání jednotlivých automobilových
součástek a dílů, jejich pojmenování a popisu funkce, k čemu
slouží. Praktická část se skládá ze správné diagnostiky závady
a jejího následného odstranění přímo v dílnách. Všichni tak
prokazují nejen teoretické znalosti, ale i manuální zručnost a
schopnost logického myšlení a správného úsudku.
Z krajského kola postupují dva nejlepší učni do kola celostátního. Jsme moc rádi, že jedním z nich je náš Míra Kalibán
a budeme mu držet palce v dubnu v Mladé Boleslavi.

Finále Automechanik Junior 2015
S úsměvem na rtech a s dobrým pocitem v srdci se vrátil
z finále celostátní soutěže Autoopravář Junior, které
se uskutečnilo ve dnech 1. - 3. 4. 2015, náš žák Míra Kalibán.
Velice důstojně reprezentoval v Mladé Boleslavi SOU Toužim.
Během dvoudenního maratonu ukázal, že dokáže obstát
v náročné konkurenci středních a vyšších odborných škol.
Mirek prošel hodinami náročné přípravy pod vedením
odborných učitelů teorie a praxe, ale také samostudia ve svém
volném čase. Svým výsledkem potvrdil, že SOU Toužim patří
mezi špičky ve výuce automechaniků.
9

SPORT
Bližší informace k připravovanému přátelskému fotbalovému
utkání HC Energie vs. SK Toužim dne 13. 5. 2015
Program:
představení sestav obou týmů
čestný vykop
slosovatelné vstupenky
soutěže o hodnotné ceny
Fanshop HC Energie

-

autogramiáda hráčů HC Energie
občerstvení
celá akce bude provázena moderátorkou, atd.

Věříme, že půjde o zážitek pro malé i velké, sportovce
i nesportovce. Přij te prožít krásné odpoledne, zafandit,
zasoutěžit si a pobavit se.
Srdečně vás na tuto akci zve fotbalový klub SK Toužim.
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HNHRM TOUŽIM

Domníváme se, že svým jednáním se pan Hrůza dopustil
nemorálního jednání a zřejmě i trestného činu – střetu zájmů
a tímto svým jednáním využil informace o finančním stavu a
možnostech společnosti Městské Lesy Toužim, s. r.o. k takové
investici, ze které měl osobní finanční prospěch. V tomto
případě dále uvádíme, že ani starosta p. Žák, jako jednatel
spol. Městské Lesy Toužim, s. r.o., by dle Notářského zápisu
neměl a nesmí podepsat jakoukoliv investici nad 50% základního kapitálu společnosti (základní kapitál je 200.000Kč),
tj. nad 100 tis. Kč. Myslíme si, že částku téměř 1,2 mil. Kč
bychom mohli použít úplně jiným a hlavně rozumnějším
způsobem a investovat jí třeba k životu potřebnějším věcem
ve spádových obcích, nebo v našem městě. Nechceme
se neustále opakovat, ale stav sportovního zázemí v našem
městě a přilehlých obcích je žalostný! Opravdu potřebujeme
mít na nějakém investičním účtu 1,2 mil. Kč a možná díky
kurzu jednou více a jednou méně? Nemáme nic proti investicím, ale až na to budeme mít!!!
Bohužel to není jediná zbytečná investice představitelů našeho
města, nebo v následujících případech i ředitele příspěvkové
organizace TSM. Jako další zbytečnou investicí byl dle našeho
názoru nákup vozu Škoda Yeti Experience 1,8TSI 118kW 4x4
- hnědá Mato metalíza. Je pravdou, že k nákupu tohoto vozu,
bylo řádně vyhlášeno výběrové řízení. Aby taky ne! Vždyť tento
vůz byl pořízen v hodnotě 633.902 Kč s DPH. Podle informací
od samotného pana Kollera tento vůz není používán k
soukromým účelům a knihu jízd nám na naši žádost neposkytnul, ale lze si ji prohlédnout po předchozí domluvě v sídle TSM.
Chtěli bychom upozornit na to, že i soukromé používání služebního vozu se řídí zákony této země. Pokud se tak luxusně vybavený vůz používá pouze pracovně, tak bychom stejný luxus
rádi viděli i u zaměstnanců TSM, kteří se mačkají v Multikáře,
nebo např. uklízí sníh ručně a sůl sypou na chodníky také
ručně. To už ani není k smíchu, spíš k pláči. Všichni si jistě
pamatujeme vůz předchozího ředitele TSM (pan Joza), byla to
spolehlivá bílá Škoda Felicia PickUp pro dvě osoby. Tím
netvrdíme, že nejsme pro modernizaci vozového parku, ale
jistě uznáte, že tento rozdíl je příliš velký a také zbytečný luxus
pro TSM.
V jiných městech mají v takové hodnotě tři osobní auta se
stejnou účelovostí k výkonu práce. Podívejme se i na to, jakým
vozem jezdí samotný náš pan starosta. Dále nerozumíme
tomu, proč ke koupi vozu Škoda Yeti Experience 1,8TSI 118kW
4x4 bylo vyhlášeno výběrové řízení, dle našeho pohledu
absolutně v pořádku, ale v případě koupě bagru Caterpillar
tomu tak nebylo, a to se jedná o částku 1,5 mil. Kč. Bylo nám
panem Kollerem oznámeno, že v tomto případě nemuselo být
vyhlášeno
výběrové
řízení,
protože
se
jednalo
o zakázku malého rozsahu, ale údajně byli osloveni tři dodavatelé k předložení cenové nabídky na ojetý stroj typu rýpadlonakladač do stáří 10. let. Pan Koller obdržel pouze dvě
nabídky, a z toho pouze jednu na ojetý stroj. Zřejmě je
v dnešní době zcela nemožné sehnat nabídek více, a tak pan
Koller pořídil stroj z jediné. Dále jsme požadovali kopii knihy
jízd a seznam vykonaných prací našim bagrem, ale odpověd´
zněla, vše k nahlédnutí v kanceláři TSM, a že bagr odpraco-val
veškeré práce zatím pouze v rámci TSM, a to celých 123,6 motohodin. Pokud tomu tak vážně bylo, tak hodina práce našeho
bagru přijde jářku na cca 2.500kč (počítáno pouze
ze zaplacených splátek leasingu a prvotní akontace, ale bez
mzdy řidiče). Tak a teď už vůbec nerozumíme, ale třeba nám
to jednou někdo vysvětlí. Tak jako v jiných případech, nebyla
tato koupě oznámena zastupitelům a dokonce ani rada města
koupi tohoto bagru neschválila.

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…
Vážení spoluobčané, mysleli jsme si, že se nedočkáme žádné
odpovědi na námi psané články a informace o dění v našem
městě, zejména pak odpovědi na jednání některých našich
představitelů o kterých píšeme a snášíme kritiku. Dočkali jsme
se!!! Přece jen se našla jedna duše a napsala reakci na námi
napsaný článek a věřte, nevěřte, dokonce již stačila odpovědět
v tom samém vydání Toužimských novin. Bohužel, my jsme již
možnost odpovědět na reakci paní ředitelky ZŠaMŠ (Ingrid
Franková)
nedostali,
tak
vám
všem
odpovíme
v tomto vydání TN na jiném místě (možná se od paní ředitelky
dočkáme opět i odpovědi a to nadstandardním postupem).
Toužimské noviny tímto začínají být světovým médiem
a již brzy budou populární díky své bleskové reakci na cokoliv.
Rozhodně naše vyjadřování a kritika není sarkastická, nebo
snad ironií vůči komukoliv. Snažíme se pouze objektivně informovat vás občany z dostupných informací přímo
z radnice, které nikdy nikdo nezveřejňoval a my si myslíme,
že některé informace ani zveřejněné být neměly, a to
z různých důvodů!
Děkujeme tímto panu Kroupovi za reakci v TN, která se týká
chování některých majitelů psů. Musíme souhlasit s panem
Kroupou a i ostatními spoluobčany, kteří mají podobný názor,
a že naštvaných lidí na takové chování majitelů psů je více než
dost!!! Ročně naše město vybere na povinném poplatku
ze psů cca 100 tis. Kč. Nevíme, jestli tato částka je skutečnou
částkou za kompletní toužimskou psí smečku, ale
předpokládáme, že není. Prověříme, jak a na co je tato částka
využívána a budeme vás informovat. Snažili jsme se najít vyhlášku našeho města, kde by mělo být uvedeno, jak se mají
chovat majitelé psů a jaké jsou jejich práva a povinnosti, ale
nenašli jsme jí. Našli jsme pouze vyhlášku, která určuje kdo a
kolik má platit. V souvislosti s tímto článkem se budeme
v příštím vydání TN zabývat významem Městské Policie
v našem městě a významem této složky i pro naše spádové
obce. Musíme si uvědomit, že nás Městská Policie stojí ročně
cca 1 mil. Kč, ale více příště…
V minulém vydání TN jsme slíbili, že vám poskytneme informace o investici téměř 50 tis. EUR z naší společnosti Městské
Lesy, s. r.o., (100% vlastník společnosti – Město Toužim) do
soukromých fondů společnosti Franklin Templeton.
V současné době jsou již podána trestní oznámení. Především
chceme upozornit na to, jakým způsobem byla tato investice
schválena radou města a kdo podepsal takovou investici za
společnost Franklin Templeton. Ze získaných podkladů, které
si vyžádal zastupitel Petr Vlček, jsme zjistili, že rada takovou
investici nikdy neschvalovala a z toho vyplývá, že se tento
investiční záměr nedostal ani k projednání na řádné zastupitelstvo města. Dále z poskytnutých podkladů je úplně jasné,
že za společnost Franklin Templeton podepsal smlouvu radní
našeho města Bc. Robert Hrůza a za společnost Městské Lesy
Toužim, s r.o. její jednatel Alexandr Žák. Nás by zajímalo, proč
na takovou investici nebylo vyhlášeno výběrové řízení
k porovnání nejvýhodnější nabídky úrokové sazby, tak jako
tomu bylo třeba v opačném případu u výběru bankovního úvěru
potřebného k dodělání renovace náměstí a proč o takové
investici do FT není žádný zápis z jednání Rady města.
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náplň práce jako ředitelky školy. Jsme přesvědčeni, že
získávání finančních prostředků pro Vaši školu, je skutečně
v souladu s náplní Vaší funkce ředitelky, stejně tak jako
- zabezpečení jejího bezproblémového a ekonomicky
- personálně stabilně únosného života, které s sebou nese
- zajištění pokud možno profesionálních učitelů. Vážíme si
Vašeho úsilí o získávání finančních prostředků a hlavně
potřebných speciálních pomůcek, dále pak různých speciálních
zařízení a tak veřejně i my byt´ v tuto chvíli
v opozici, skutečně děkujeme jak za rodiče, tak i za naše děti.
Nicméně, Vámi zmiňovaná získaná částka 768.053 Kč, Vás
paní ředitelko dělá dle našeho úhlu pohledu moc hezkou a je
pro čtenáře velkým lákadlem myslet si, jak je vše ve Vaší
ZŠaMŠ růžové. Nechceme hodnotit Vámi rozdělované
„adekvátní“ odměny učitelům a zaměstnancům ZŠaMŠ. Námi
zveřejněné, Vaše osobní odměny v období 2010 – 2014 jsou
odměny, které schvaluje Rada města a je nám úplně jedno,
jestli tyto finanční prostředky poskytlo MŠMT, nebo kdokoliv
jiný. Paní ředitelko, Vy jste ta osoba, která si sama odměnu
navrhuje a Rada města ji schvaluje, tak to prostě je!
Ve Vašem případě a ve zmíněném období je to jářku nemalá
částka 435.000Kč. V našem článku v TN č. 3 jsme uvedli,
odkud tyto odměny pochází (citace informace z MÚ Toužim).
Nyní ještě jednou citujeme usnesení ze schůze Rady města
Toužim č. 2 konané dne 26. ledna 2015. Bod 2. Projednání
inspekční zprávy České Školní inspekce ze ZŠaMŠ Toužim. Usnesení č.2/2/2015: Rada schvaluje poskytnutí mimořádné
zálohy příspěvku 80.000Kč 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. Pokud Vy, paní
ředitelko, píšete o nějakém financování projektu EU s názvem
„Informační centra digitálního vzdělávání“ tak to sice zní moc
hezky a moderně, ale my to považujeme za lživé tvrzení a
uvědomte si, že jste to Vy, kdo uvádí čtenáře v omyl a nikoliv
my. Z dostupných informací – školské rady, víme, že Vám naše
město pouze půjčilo 80.000kč a bude chtít tyto finanční
prostředky po ukončení šetření zase vrátit. Žádáme Vás,
abyste se příště nejdříve poradila s radními našeho města,
nebo se školní inspekcí a uvedla jinou verzi Vašeho tvrzení,
děkujeme. Nebo, Vám odpovíme my přímo dle zápisu ČŠI a to:
Část finančních prostředků ze státního rozpočtu přijala škola
vzhledem k chybnému vykázání dětí se zdravotním postižením
NEOPRÁVNĚNĚ! Dále z veřejně dostupných informací
z Inspekční zprávy by nás zajímalo, jakým způsobem probíhalo
konkurzní řízení do funkce ředitele školy v roce 2012. Kolik
bylo uchazečů? Kým bylo vyhlášeno konkurzní řízení na funkci
ředitele ZŠaMŠ? Dále si dovolíme citovat z Inspekční zprávy:
- Vzdělávání ve škole zajišťuje celkem čtrnáct pedagogických
pracovníků včetně ředitelky školy. Odbornou kvalifikaci pro
přímou pedagogickou činnost se zaměřením na speciální pedagogiku mají dvě učitelky v základní škole a dvě učitelky
v mateřské škole (40 %), ostatní učitelky jsou
nekvalifikované.
- pedagogický sbor není stabilizovaný, aktuálně v něm proběhly
podstatné změny
- v roce 2014 ukončili pracovní poměr ve škole tři odborně kvalifikovaní učitelé (z jiných zdrojů uvádíme, že NEDOBROVOLNĚ)
- personální podmínky jsou rizikem pro naplňování školních
vzdělávacích programů

Přesto pan ředitel TSM František Koller bagr objednal - zakoupil
a nechal doručit do hangáru. Zajímavé také je, že Rada města
poprvé schvalovala nákup tohoto stroje dne 27. října 2014
(nákup byl zamítnut!!! Viz. Usnesení č. 21/2014 ze schůze
Rady města Toužim č. 21 konané dne 27. října 2014), přičemž
pan Koller podepsal smlouvu již 7. října 2014! Podruhé se
tento nákup dostal na jednání Rady města Toužim 10.
listopadu 2014, kde byl kupodivu schválen! (Usnesení č.
22/2014 ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 10.
listopadu 2014). Snažila se snad Rada města Toužim tímto
schválením „přikrýt“ nezákonné jednání pana Františka
Kollera? Normální by přece bylo, kdyby se bagr koupil až po
všech schváleních a řádném výběrovém řízení. Kdybychom ten
bagr urgentně potřebovali a nešlo bez něho žít, tak pochopíme,
že ředitel TSM bude mít dostatek argumentů ke koupi, ale za
6 měsíců nevydělal bagr ani korunu, ba naopak, 7 let starý
stroj ztratil na hodnotě… Necháme na vás, na čtenářích, co si
o takovém postupu, hospodaření a rozhodování myslíte. Dále
jsme po panu Kollerovi požadovali dokumentace týkající se
TSM (chtěli jsme pracovní smlouvy, pravomoce a pracovní
zařazení všech zaměstnanců, včetně profesních oprávnění,
seznam všech strojů a k nim oprávněné osoby k používání) …
a odpověd´ ředitele TSM? Tato dokumentace podléhá přísným
omezením zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních
údajů, patří do výlučné rozhodovací pravomoci ředitele TSM
a s rozhodovací pravomocí zastupitele města nesouvisí.
Vážený pane řediteli, my jsme nechtěli rodná čísla, adresy
bydliště, nebo čísla OP vašich zaměstnanců!!! Z našeho požadavku úplně jasně vyplývá, co požadujeme, napíšeme tedy
znovu žádost a budeme čekat dalších 30 dní na její vyřízení,
je to přece podle Zákona o obcích a vy všichni všechny zákony
zcela jistě dodržujete… My máme času dost, pokud nám nevyhovíte ani příště, jistě pro nás nebude problém obrátit se na
nadřízené orgány. Ohledně smlouvy o úklidu u Penny Marketu
jsme se dozvěděli následující informace. Podepsání takové smlouvy patří do rozhodovací pravomoci ředitele TSM a nepodléhá
schválení Radou či Zastupitelstvem. Výkazy provedených prací
můžeme vidět pouze v kanceláři TSM po předchozí dohodě. Od
uzavření smlouvy (2.9.2010) obdržela TSM od společnosti
provozující Penny Market úchvatných 114.766kč! Tak takové
drobné za přednostní nadstandardní zimní péči by platil asi
každý rád. Co je oproti tomu fakt, že naše město stojí provoz
TSM ročně cca 10 miliónů Kč!!!
za HNHRM Toužim - Petr Vlček, Jan Duspiva, Petr Ajšman,
Radek Svoboda, Jan Procházka

Odpověď na bleskovou reakci
paní ředitelky ZŠ a MŠ Toužim
Napřed bychom chtěli poděkovat paní ředitelce za vůbec první
reakci na námi uveřejněný článek, který se týkal tématu
o neoprávněném čerpání finanční hotovosti 80.000Kč paní
ředitelkou ZŠaMŠ v Toužimi. Námi napsaný článek byl pouze
přepisem již dávného a především veřejného usnesení Rady
města Toužim. Pokud má paní ředitelka pocit, že jsme se
nějakým způsobem dotkli jí samotné, tak si paní ředitelka
zřejmě špatně přečetla náš článek. Paní ředitelko, citovali jsme
pouze jednání a usnesení Rady města a zveřejnili jsme pouze
to, co bylo již dávno veřejné! Pokud píšete o tom,
že pracujete nad rámec svých pracovních povinností, tak je
tato informace pro čtenáře zavádějící, protože neznají Vaší
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Lesní společnost
a otevřené podílové fondy

škola má nedostatek odborně kvalifikovaných učitelů
pedagogický sbor není stabilizovaný a nenaplňuje
stanovený limit pedagogických pracovníků, což se negativně
odráží v organizaci některých činností a vede k ohrožení
odborné a pedagogické úrovně vzdělávání
škola má vytvořeny kontrolní a hodnotící mechanismy,
které však nejsou funkční a jejich neúčinnost činnost je
příčinou chybného vykazování dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a neprůkazného vedení třídních knih v
základní škole
v oblasti materiálních podmínek je slabou stránkou vybavení mateřské školy a nedostatek vhodných učebnic pro
žáky základní školy
vývoj finančních podmínek je ohrožen zjištěním
o NEOPRÁVNĚNÉM přijetí finančních prostředků ze STÁTNÍHO
rozpočtu v roce 2013
do speciálních tříd mateřské školy bylo umístěno 23
dětí bez zdravotního postižení, údaje ve statistickém výkazu
mateřské školy o počtu dětí podle druhu postižení neodpovídají
údajům vedeným ve školní matrice
Věříme, že nás paní ředitelka nebude dlouho napínat a již brzy
bude reagovat na náš článek, kde se dozvíme ještě více
ze zákulisí ZŠaMŠ Toužim.
HNHRM

Rád bych Vás touto cestou informoval o investici Městských
lesů Toužim do otevřených podílových fondů. Již několikrát se
v Toužimských novinách objevil článek hanící a zpochybňující
toto rozhodnutí valné hromady městské společnosti tedy rady
města Toužim.
Po prvním roce fungování a hospodaření lesní společnosti byl
vytvořen podstatný zisk. V té době jsme stáli před rozhodnutím,
zda tento zisk celý zdanit a jak vytvořený finanční kapitál
správně uložit na „horší“ časy. Peněžní prostředky ve výši
1,24mil Kč jsme chtěli uložit do takového nástroje, který je
dostatečně likvidní (budeme mít do 14 dnů peníze zpět na
účtu) a zároveň bude nadinflační (nebude v důsledku času
snižována reálná hodnota investice).
Díky těmto
přednastaveným požadavkům jsme vyřadili termínované vklady
a spořící účty. Jako nejvhodnější nám připadala investice do
otevřených podílových fondů, která splňovala výše uvedená
kritéria. Z toho důvodu pak byla vybrána jedna z největších
světových fondových společností Franklin Templeton, která
byla
a
je
zároveň
velmi
dobře
ratingovaná.
Z více jak stovky fondů zaměřených na různé oblasti jsme
na doporučení vybrali ty s nižšími výkyvy hodnoty a krátkým
investičním horizontem.
Rozhodli jsme se pro dva dluhopisové fondy, které vlastní víc
jak 600 různých emisí dluhopisů z celého světa. Zároveň oba
tyto fondy měly výborné výsledky v předchozích letech a rating
od světoznámé agentury Morningstar.
Tato investice s sebou ale také obnášela počáteční poplatek
pro makléřskou společnost JUNG DMS and CIE za založení smlouvy se společností Franklin Templeton, vytvoření
a
následné
bezplatné
vedení
investičního
účtu
v Lucembursku, za bezplatné transakce na a z investičního
účtu v Lucembursku, za bezplatné pohyby na investičním účtu
(switch) a investiční poradenství po celou dobu využívání
investičního účtu. Tento jednorázový poplatek činil 3% z hodnoty investice tedy 3% z 1.238.990,-Kč tj. 37.170,-Kč.
Nyní asi to nejdůležitější. Jaká je aktuální hodnota prostředků
vložených do otevřených podílových fondů lesní společností?
Dne 17.12.2012 byly nakoupeny podíly ve dvou dluhopisových
fondech. Nákupní cena podílu fondu č.1 činila 28,09 USD a
bylo nakoupeno celkem 1115,91 podílů. Nákupní cena podílu
fondu č.2 činila 28,04 USD a bylo nakoupeno celkem 1138,95
podílů. K 13.4.2015 činila cena jednoho podílu fondu č.1
29,54 USD a fondu č.2 29,43 USD. Jednoduchým vynásobením s počtem zakoupených podílů nám vyjde současná
celková hodnota majetku ve fondech 66.483,28 USD x kurz
ČNB 25,963 Kč/USD = 1.726.105,-Kč. Hodnota majetku se
za 28 měsíců zvýšila o 487.115,-Kč, neboli Městské lesy
Toužim vydělaly po odečtení počátečních nákladů již 449.945,Kč.
Váš radní Bc. Robert Hrůza

DOŠLO DO REDAKCE
Vážený pane Vlčku, Duspivo, Ajšmane, Svobodo, Procházko!
Ač hned v úvodu vašeho článku uvádíte, že vaše vyjadřování a
kritika nejsou sarkastické, nebo snad ironií vůči komukoliv,
opak je pravdou! Z každé vaší věty je cítit útok! Ani jeden z vás
nikdy nenavštívil školu, aby se informoval o životě v ní. Nic
nevíte o práci ve školství a ve speciálním školství vůbec.
Veřejnosti podáváte neobjektivní, mylné či polovičaté informace vytržené z kontextu. Z tohoto důvodu nehodláme
přistoupit na vaši špinavou politiku! Nehodláme s vámi válčit
přes média, abychom vám tím napomáhali získávat politické
body a vy se tak politicky zviditelňovali!
I.Franková, A.Žák

V sobotu 11. dubna 2015 jsme se účastnili koncertu
k 21. výročí založení dechového orchestru základní umělecké
školy v Toužimi. Zpívali nám Karolína Holasová, Lucie Kissová,
Eva Jarošová a pan Miroslav Zábranský, který koncert i
moderoval. Také pěvecký sbor Zlatky Botové-Kaločaiové a
mažoretky paní Vnoučkové ze Žlutic předvedli perfektní výkon.
O oblíbenosti těchto koncertů svědčí vždy hojná účast diváků.
Děkujeme všem účinkujícím a přejeme jim hodně úspěchů v
další činnosti.

Pronajmu

případně prodám

od 1.6.

Zapsala čtenářka TN Dagmar Procházková.

rodinný domek v Toužimi
Družstevní 91

Tel.: 608 219 097
13

14

15

TIRÁŽ
Vydává Městský úřad Toužim pod číslem registrace MK ČR E 12303.
Sídlo redakce: Městský úřad Toužim, Sídliště 428,
364 20 Toužim, telefon: 354 224 500
Inzerce a příspěvky, předtisková příprava: Infocentrum Toužim, Nám. Jiřího z Poděbrad 35, 364 01 Toužim, tel.: 353 226 431, email: infotouzim@seznam.cz
Tisk: AZUS Sokolov • Distribuce: sekretariát MěÚ • Číslo 5 / 2015 vyšlo: 4.5.2015

16

