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Milé čtenářky, milí čtenáři,
Takové úvodníky píši ráda. Jaké? Přeci takové, ve kterých
vás všechny zvu na oslavy. A v červnu budeme slavit o sto
šest. V sobotu 25. června přijedou do Toužimi historické
autobusy, aby připomněly 70 let od zahájení autobusové
linky Plzeň – Toužim – Karlovy
Vary. A v dalším týdnu budeme tři
dny slavit výročí založení města.
Není sice kulaté, je tomu 547 let,
ale i to je důvod k oslavě.
Od středy 29. června do pátku
1. července na vás čeká
na náměstí Jiřího z Poděbrad
bohatý zábavný program.
Pochopitelně jsme pro vás zajistili i občerstvení. Těšíme se na
vaši hojnou účast!
Nebudu vás dlouho zdržovat
od čtení nových infolistů a věřím,
že z nabitého programu si tentokrát vybere každý.

NOVINKY Z INFOCENTRA

ŽIVÝ ZÁMEK
Přinášíme
vám
rozhovor
s
Michalem
Nedvídkem,
předsedou spolku Živý zámek
Toužim, který se začal aktivně
zajímat o osud a stav našeho
zámku. Chceme vám přiblížit cíle
spolku a jeho členů.

Proč vznikl spolek Živý zámek
Toužim? Proč právě tedˇ?

První aktivity současných snah
o oživení zámku jsou spojeny
s projektem Pracovní návyky
Fondu dalšího vzdělávání při
MPSV, v rámci kterého v letech
2014-15 pracoval v Toužimi
Mikuláš Tichý a snažil se
o mapování a využití potenciálu,
který region má. V květnu 2014
byla v rámci projektu uspořádána
diskuze,
kam
přišlo
asi
40
toužimských
občanů
si popovídat o zámku a možnostech jeho oživení a využití.
Ve stejné době také začalo intenzivní jednání s městem Toužim.
pokračování na straně 7
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Pochodeň symbolizuje vše, co nás spojuje bez ohledu na
naši národnost, kulturu a víru – symbolizuje přátelství,
porozumění, mír a harmonii. Každý se může ke štafetě
připojit, vložit do pochodně svou dobrou vůli a poslat ji dál
do celého světa.
www.peacerun.cz
ZŠ Toužim

KULTURNÍ PROGRAM - ČERVEN 2016
Výstava: KAREL IV. - výstava prací dětí 1. stupně ZŠ Toužim

čt 2. 6.
út 7. 6.

15.00 Tvořeníčko - Romantická lucerna
14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
čt 9. 6.
15.00 Tvořeníčko - Venkovní dekorace
so 11. 6. 17.00 Živý koncert na zámku Toužim –

čt 23. 6.

so 25. 6. 11.00 Oslavy výročí 70 let od vzniku
autobusové linky Plzeň-Toužim-Karlovy Vary

PERSEIDY

Přijd´te v sobotu 25. června 2016 v 11. hodin slavnostně
přivítat příjezd historických autobusů do Toužimi, které
bude možné shlédnout na náměstí Jiřího z Poděbrad až
do 11:30 hod. Součástí bude vystoupení dětí z MŠ
Sluníčko.
Náměstí Jiřího z Poděbrad

Akci pořádá na nádvoří zámku spolek Živý zámek Toužim.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Zámek – nádvoří

út 14. 6.

14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
čt 16. 6.
15.00 Tvořeníčko - Výroba šperků
pá 17. 6. 17.00 Závěrečný koncert ZUŠ Toužim

út 28. 6.

út 28. 6. 17.00

Sokolovna Toužim

so 18. 6. 10.00

Setkání u pramene řeky Střely

14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)

čt 23. 6.

13.30-14.15 Mírový běh

14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)

Taneční odpoledne pro seniory

K tanci a poslechu bude hrát Václav Žákovec
Sokolovna Toužim

OSLAVY MĚSTA

Tradiční dostředný pochod k prameni řeky Střely, který se
nachází v Prachometech. Na turisty čeká občerstvení, živá
hudba a upomínkové předměty. Pořádá toužimský KČT.
Prachomety

út 21. 6.

15.00 Tvořeníčko - Něco dobrého na zub

st 29. 6.

15.00 Vystoupení dětí z MŠ Sluníčko
17.00 Červená Karkulka
19.00 Mawson
čt 30. 6.
15.00 Dětské zábavné odpoledne
19.00 Petr nebo Pavel
18.00 První prázdninový táborák
pá 1. 7.
17.00 Koncert dechového orchestru ZUŠ Toužim
19.00 Miloš Dodo Doležal
22.00 Jak básníci čekají na zázrak
Podrobnosti na plakátech k jednotlivým akcí.
Pokud není uvedeno jinak, akce se konají v Infocentru.

Sri Chinmoy Oneness - Home Peace Run je neobyčejný
běh s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných
běžců přes více než 140 zemí světa.

70 let od vzniku autobusové linky
Plzeň - Toužim - Karlovy Vary

DOŠLO DO REDAKCE
Výroční koncert toužimské dechovky

Společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s.
a město Toužim zve občany na oslavy
výročí 70 let od vzniku autobusové linky
Plzeň-Toužim-Karlovy Vary.

V sobotu 9. 4. 2016 se konal koncert k 22. výročí založení
mládežnické dechovky. Zpíval Miroslav Zábranský, který
koncert také moderoval, Kateřina Kalinová, Karolína
Holasová a Lucie Kissová. Poprvé s kapelou vystoupil
i Jan Matoušek, který hrál na dudy. Další sólista byl Ludvík
Molnár. Koncert se nám všem líbil a těšíme se na další
vystoupení této bezvadné kapely.

Přijd´te v sobotu 25. června 2016 v 11. hodin slavnostně
přivítat příjezd historických autobusů do Toužimi, které
bude možné shlédnout na náměstí Jiřího z Poděbrad
až do 11:30 hod. Na místě vystoupení dětí z mateřské
školky.
Historickými autobusy se bude možné vypravit na výlet
do Karlových Varů. Odjezd v 11:30, dojezd na místo krátce
po dvanácté hodině. Program volný. V 16. hodin odjedou
autobusy z K. Varů na návštěvu Lokte a do Toužimi se vrátí
kolem 19. hodiny. Zájemci si mohou jízdenku na tuto jízdu
zakoupit od 6. června v Infocentru na náměstí Jiřího
z Poděbrad. Cena výletu pro dospělou osobu 100 Kč, děti
do 15 let věku 50 Kč. Počet míst je omezen.
Vyzýváme občany a pamětníky, kteří vlastní nějakou fotografii či dokument z historie autobusové dopravy, aby se
přihlásili v Infocentru. Pomůžete nám tím s přípravou akce.
Děkujeme.

Zapsala čtenářka Infolistů Dagmar Procházková.

Historická fotografie z náměstí v Toužimi z roku 1966, kdy
město slavilo 20 výročí linky.
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MĚSTO TOUŽIM
Město Toužim
rozpočet

spustilo

ve výši 14 974 177 Kč, bezpečnost státu a právní ochrana
stála město částku 1 190 786 Kč, pro oblast sociální věci
a politika zaměstnanosti byly výdaje ve výši 855 118 Kč
a v zemědělství, lesní hospodářství a rybářství tvořily výdaje
částku 14 908 Kč.
Ve skupině služby pro obyvatelstvo tvořily největší výdaje
především příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace
zřízené městem Toužim, a to v celkové výši 16 230 000
Kč, na činnost místní knihovny byly vydány výdaje ve výši
709 454 Kč, na opravu a udržování kulturních památek
(Horní hrad, zámecký pivovar, opěrná zeď Pod Brankou
apod.) činily výdaje 5 603 217 Kč, oprava střechy
na základní škole (I. stupeň, 2. etapa) stála město částku
1 337 623 Kč, rozšíření hřbitova (I. etapa) stálo město
520 495 Kč, podkladová a dopadová plocha na hřišti
včetně houpačky Tarzánek byla ve výši 409 152 Kč, odvoz
recyklovaného odpadu stálo město 432 934 Kč a poskytnuté dotace pro neziskové organizace (sportovní oddíly,
zájmové organizace) činily částku 138 000 Kč.
Ve skupině všeobecná veřejná správa a služby tvořily

rozklikávací

Během letošního roku proběhl ve spolupráci s dodavatelem
informačních systémů pro veřejný sektor společností Triada
projekt „Rozklikávací rozpočet“.
Rozklikávací rozpočet umožňuje jednoduše a srozumitelně
prezentovat hospodaření města na internetu. Tato forma prezentace hospodaření není vyžadována zákony. Město Toužim přesto
přistoupilo na tento způsob prezentace ekonomických dat
rozpočtu města. Rozklikávací rozpočet zobrazuje v přehledné
formě strukturu rozpočtu, stav čerpání výdajů a plnění příjmů,
a porovnává plány se skutečností. Zobrazuje, odkud plynou
největší příjmy, a za co se nejvíce utrácí. Je možné sledovat strukturu a vývoj rozpočtu za několik let. Tímto krokem se chtělo
město přiblížit občanům a veřejnosti.
Adresa pro rozklikávací rozpočet: http://touzim.imunis.cz/rr
Městský úřad Toužim, ekonomické oddělení

Zpráva o hospodaření města Toužim
za rok 2015
Město Toužim hospodařilo v roce 2015 s celkovými příjmy
ve výši 67 042 988 Kč. Plánované příjmy pro rok 2015 byly
ve výši 55 079 062 Kč. Celkové příjmy byly naplněny
na 121,7 %.
Daňové příjmy tvořily částku 48 054 208 Kč, přijaté transfery (dotace) činily částku 10 270 362 Kč, nedaňové příjmy
byly ve výši 8 474 518 Kč a kapitálové příjmy činily částku
243 900 Kč. Mezi nejvyšší daňové příjmy v roce 2015
patřila daň z přidané hodnoty, která byla ve výši 19 781
596 Kč, daň z příjmů právnických osob ve výši 10 287 259
Kč a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti činila
částku 9 848 643 Kč. Dalšími většími příjmy jsou příjem
z pronájmu městských lesů, a to ve výši 5 890 280 Kč,
příjem z pronájmu pozemků je ve výši 1 077 026 Kč
a odměna za zjištění zpětného odběru od firmy EKOKOM
byla ve výši 422 012 Kč. Mezi nejvyšší poskytnutou dotaci
byla dotace na projekt „Konsolidace HW a SW úřadu“,
která činila celkovou částku 2 729 100 Kč, dotace na výkon
státní správy byla ve výši 2 848 000 Kč, dotace na opravu
střešního pláště a střešní konstrukce na Horním hradu
činila celkovou částku 1 775 000 Kč, dotace na obnovu
fasády zámeckého pivovaru byla ve výši 550 000 Kč
a dotace pro základní školu na zvyšování vzdělávání pro
konkurenceschopnost byla ve výši 832 871 Kč.
Název
Daňové příjmy
Přijaté transfery
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Celkem

Příjmy rozpočet Kč
40 121 700
10 270 362
4 677 000
10 000
55 079 062

Příjmy skutečnost Kč
48 054 208
10 270 362
8 474 518
243 900
67 042 988

Město Toužim hospodařilo v roce 2015 s celkovými výdaji
ve výši 59 861 277 Kč. Plánované výdaje byly ve výši
71 139 062 Kč. Výdaje byly čerpány na 84 %. Město
Toužim nejvíce utratilo za služby pro obyvatelstvo, a to
ve výši 27 678 026 Kč, pro všeobecnou veřejnou správu
a služby byly vynaloženy finanční prostředky ve výši
15 148 262 Kč, na průmysl a ostatní odvětví byly výdaje

Název
Výdaje rozpočet Kč
Služby
pro obyvatelstvo
30 977 652
Všeobecná veřejná
správa a služby
21 903 385
Průmysl a ostatní
odvětví
15 939 000
Bezpečnost státu
a právní ochrana
1 396 024
Sociální věci
a politika zaměstnanosti 905 000
Zemědělství, lesní
hospodářství rybářství
18 000
Celkem
71 139 061

Výdaje skutečnost Kč

Plnění

27 678 026

89,3 %

15 148 262

69,2 %

14 974 177

93,9 %

1 190 786

85,3 %

855 118

94,5 %

14 908
59 861 277

82,8 %
84,1 %

největší výdaje na činnost místní správy, a to ve výši
9 591 511 Kč, další výdaj byl na projekt „Konsolidace HW
a SW úřadu“, jednalo se o programové vybavení a výpočetní
techniku, a to ve výši 1 864 898 Kč, odvod daně z přidané
hodnoty byl ve výši 938 977 Kč a na zastupitelstvo obcí byly
výdaje ve výši 1 137 724 Kč.
Ve skupině průmysl a ostatní odvětví byly největší výdaje
vynaloženy na rekonstrukci komunikace a chodníků, a to
ve výši 12 177 224 Kč, oprava chodníku v obci Třebouň
byla ve výši 663 702 Kč, příspěvek na činnost pro Infocentrum činil částku 660 000 Kč a pořízení ukazatele rychlosti
a dopravního zrcadla v obci Radyně stálo město 97 250 Kč.
Ve skupině bezpečnost státu a právní ochrana tvořily
největší výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek (městská
policie), a to ve výši 764 133 Kč, na požární ochranu
– dobrovolná část vydalo město částku 183 248 Kč
Plnění
a pro požární ochranu – profesionální část poskytlo
119,8 %
město investiční dotaci ve výši 187 404 Kč
100,0 %
a neinvestiční dotaci ve výši 56 000 Kč.
181,2 %
Ve skupině sociální věci a politika zaměstnanosti
2 439 %
121,7 %
tvořily největší výdaje na organizační složku města
Dům s pečovatelskou službou Toužim, který poskytuje sociální služby, a to ve výši 841 018 Kč a na dotaci pro
neziskové organizace poskytující služby pro občany našeho
města ve výši 14 100 Kč.
Ve skupině zemědělství, lesní hospodářství a rybářství byl
největší výdaj za umístění opuštěných a nalezených psů
do útulku, za veterinární ošetření a nákup krmiva pro tyto
psy, a to ve výši 12 331 Kč.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Náš mini průvod se setkal s obdivným ohlasem a nechyběla
ani trocha legrace. I díky pochopení vyučujícím se akce
povedla a my všichni jsme byli spokojeni s výsledkem svojí
práce.

Den požární bezpečnosti
Na 13. května 2016 byl vyhlášen v Karlovarském kraji
na několika stanicích Den požární bezpečnosti.
Jak předcházet požárům, co je možné udělat z hlediska
prevence,požáry v domácnosti, otevřený oheň, zábavná
pyrotechnika, vaření, kouření cigaret , elektrické spotřebiče,
rozdělávání ohňů v přírodě, vypalování trávy a spousty

Děkujeme paní učitelce Mgr. E. Košlerové, která nám zapůjčila
kostýmy, které už něco pamatují a současně i vedení školy
za umožnění akci zrealizovat.
Školní parlament- F. Prokopec, R. Svoboda, E. Jansová,
R. Němcová

B. Janáková. K. Chmelařová – žáci 8.A
praktických ukázek. V tento den jsme se vypravili se svými
žáky navštívit místní profesionální hasiče a prověřit si svoje
teoretické i praktické zkušenosti.
Praktické ukázky z poskytování první pomoci, fixační vzduchové dlahy, centrální dispečink, ale i zvukové signály sirén,
které oznamují sloužícím hasičům poplach,tak to vše bylo
k vidění v úvodní části ukázek. A pak už jsme rozdělili
do skupinek , kde se nám věnovali profesionálové.
Největším tahákem byl hasičský vůz plně vybavený
a připravený k výjezdu a zásahu, který si mohli žáci prolézt ze
všech stran, hydraulické kleště, na kterých si vyzkoušeli jejich
váhu / 15 kg/a nejvíce si všichni zájemci užili stříkání vody
z hadice a shazování plechovek pomocí proudu. Velký zájem
vzbudila mezi přítomnými i termokamera, pomocí které
se vyhledávají ohniska požárů , zjiš ují se únikové zony tepla
atd…
Být profesionálním hasičem je snem mnohých žáků, ale není
to vůbec jednoduchá profese- mít profesní předpoklady,
výbornou fyzičku a zdravotní stav .Přesto je mezi našimi žáky
dost dětí, kteří navštěvují hasičský kroužek ve svých obcích
a poctivě se připravují se svými vedoucími na hasičské
soutěže .Kdo ví, možná, že někteří z nich se jednou v životě
k práci profesionálního hasiče dostane.
Tak hasičům přejeme co nejméně výjezdů k haváriím
a hlavně ,když už výjezd, tak se š astným koncem!
J. Váňová, Mgr. H. Dornicová

Střední hotelová škola Mariánské
Lázně - slavnostní banket žáků 8. tříd
V rámci projektu Volba povolání se vypravili žáci 8. třídy ZŠ
Toužim na návštěvu SHŠ v Mariánských Lázních. I oni se
budou zanedlouho rozhodovat o svojí budoucnosti a není nic
lepšího než se přesvědčit na vlastní oči a zažít něco, o čem
si ve škole jenom vyprávíme.
Historie SHŠ M. Lázně se datuje od 17.9.1928 a patří mezi
nejstarší a nejvýznamnější vzdělávací centra hotelového
průmyslu v evropském měřítku. Jako člen Asociace evropských hotelových škol /AEHT/ významně přispívá k inovaci
vyučovacích metod a aplikací trendů v oblasti gastronomie
a služeb.
V současné době nabízí škola studium v oborech Hotelnictví
a turismus, Kuchař, Číšník – servírka a 2- letý nástavbový obor
s maturitou Gastronomie. Zkušený tým pedagogů dosahuje
se svými žáky řadu let velmi dobrých výsledků,v průběhu
studia žáci absolvují své odborné praxe ve vybraných gastronomických střediscích doma i v zahraničí /Francie, Německo,
Řecko, Japonsko/.

I do toužimské školy dorazil Karel IV.
Naše Základní škola Toužim si akcí žáků osmého ročníku
připomněla sedmisté výročí narození snad nejvýznamnějšího
panovníka naší historie Karla IV. - otce vlasti. Na chvilku jsme
se proměnili v Karla IV. a jeho čtyři manželky - Blanku z Valois,
Annu Falckou, Annu Svídnickou, Alžbětu Pomořanskou
a nejznámějšího potomka Karla IV. - Václava IV. Oblečeni do
dobových kostýmů, zkrášleni historickými účesy a s pomocí
rekvizit jsme vyrazili napříč školou. Navštívili jsme postupně
všechny ročníky a každý z nás o své postavě něco málo řekl.
Pro spolužáky jsme měli připravený i malý historický kvíz
s odměnou pro ty, kteří znali správnou odpověd´ na kvízovou
otázku. Mile nás překvapilo, že i ti nejmenší o Karlu IV.
a o jeho panování toho tolik věděli.

Znalosti získané teoretickou i praktickou přípravou žáci využívají při odborných soutěžích v oborech číšník, barman, kuchař,
sommelier a barista. Dosahují vždy vynikajících výsledků
na úrovni regionální, celorepublikové a mezinárodní.
Absolventi školy zastávají významná postavení v hotelech
a gastronomických zařízeních u nás i ve světě.

4

Kromě informací o možnostech studia na škole, nás čekal
slavností banket, který se skládal z pěti chodů. V průběhu
slavnostního menu si někteří žáci vyzkoušeli prakticky míchání
koktejlů a studenti 2. ročníku nám prakticky předvedli
flambování palačinek.
V průběhu celého banketu nás slovem provázela p. profesorka Mgr. H. Třmínková, která seznámila žáky se základy
společenského stolování, chování , jak používat správně
příbory na daný druh jídla a jaký druh pití je vhodný
k vybraným pokrmům.
Návštěva školy se nám vydařila se vším všudy, k procházce
po kolonádě nám svítilo sluníčko, poslechli jsme si Zpívající
fontánu, která bezesporu patří k tomuto lázeňskému městu
a z návštěvy školy jsme si odvezli nezapomenutelné zážitky.
Možná, že se mezi žáky najde někdo, kdo bude uvažovat
o studiu na škole a tato návštěva určitě přispěje k jeho
rozhodování o další budoucnosti.
ZŠ Toužim – J. Váňová, Mgr. J. Princlová

Žáci byli seznámeni s nejčastějšími trestnými činy páchané
mládeží a spáchané na mládeži, a už se jedná o rvačky,
omezování osobní svobody, znásilnění, neposkytnutí první
pomoci,vydírání, ohrožení pod návykovými látkami, zatajení
věcí, ublížení na zdraví a neoznámení trestného činu .
Svojí prezentaci jednotlivých trestných činů a přestupků
doplnila přednášejíc příklady z praxe a na nich si žáci hlavně
uvědomovali, co s sebou nese právní zodpovědnost
za konkrétní přestupky a nedodržování zákonů. Současně
připomenula žákům i druhy opatření, které může
mladistvému uložit soud ve věcech mládeže, zákon 218/2003
Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy.
J. Váňová – metodik primární prevence

Trojboj

ZŠ a MŠ TOUŽIM
V naší škole se již tradičně odehrálo krajské kolo soutěže
ve florbalu. Chlapci pilně trénovali a 27. dubna 2016 se jim
jejich námaha vyplatila - umístili se na krásném 2. místě.
Konkurence byla silná - do soutěže bylo přihlášeno 8 družstev
- ZŚ Sokolov, ZŠ Bochov, ZŠ Chodov, ZŠ a SŠ Karlovy Vary, ZŠ
Ostrov, ZŠ Mariánské Lázně, ZŠ a PrŠ Aš a ZŠ a MŠ Toužim.
Po vyrovnaných utkáních získalo 1. místo družstvo Karlových
Varů, 2. místo naši
chlapci a 3. místo ZŠ
Chodov.
Nejproduktivnějším
hráčem našeho týmu
byl Zdeněk Kolena,
který nastřílel nejvíce
gólů. Blahopřejeme
jemu i všem jeho
spoluhráčům k jejich
úspěchu!
Nakonec
bychom
chtěli
poděkovat
Hollandii Karlovy Vary,
s.r.o. a Krajskému
úřadu Karlovarského
kraje za sponzorování
této sportovní události.
Renáta Drechslerová

Dne 26.04.2016 se na naší základní škole (ZŠ Toužim) konal
„Trojboj“ 4. a 5. tříd mezi toužimskou, tepelskou
a bochovskou základní školou. Naši chlapci obsadili krásné
první místo ve florbale i v kopané. Děvčata po pilném
tréninku také dokázala vybojovat první místo ve vybíjené
i přehazované. Všem účastníkům moc děkujeme za skvělou
reprezentaci naší Základní školy Toužim.
Chlapci : Jakub Hošek, Pavel Miller, Jan Jansa, Tomáš Krejčí,
Vojtěch Kapounek, Daniel Oslík, Jan Vlček
Děvčata : Andrea Šulcová, Veronika Hosnédlová, Natálie
Fritschová, Michaela Červená, Natálie Lišková, Romana
Málková, Laura Karabová, Adéla Brančíková, Adéla
Matoušková, Aneta Vašmuciusová, Veronika Kravčíková, Marie
Molnárová
Kromě soutěžení se žáci zapojili do organizace, zkusili
si i funkci rozhodčích. Šlo jim to opravdu dobře. Krásně jsme
si zasportovali, se soupeřkami jsme se skamarádili a moc
jsme si to všichni užili.
Zapsala děvčata z 5.tříd

Zvyšujeme
8. ročníku

právní

vědomí

žáků

Jaký význam v sobě skrývá pojem právní vědomí, trestní čin,
přestupek, co znamená presumce neviny, co je to probační
a mediační služba. S tímto tématem mezi žáky 8. ročníku
zavítala PhDr. Z. Papežová, která působí jako hlavní koordinátor v oblasti primární prevence OP ČR Karlovy Vary.

5

KNIHOVNA TOUŽIM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Knižní novinky na měsíc červen 2016

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO!

Pro ženy

Členové
Mysliveckého
sdružení
Bažantnice
se
ve spolupráci s městem Toužim aktivně zapojili do akce
úklidu nepořádku, pet lahví a odpadků. Hlavní úklidový
den jarní vlny úklidů proběhl v sobotu 16. dubna 2016.
Místem úklidu bylo zvoleno jako každoročně rozcestí
Kosmová - Prachomety. A stejně jako loni a předloni
je kontejner na odpad plný. Černé skládky (i přes osvětu
třídění odpadu a likvidaci v souladu se zákonem
o odpadech) byly, jsou a budou. Stále se najdou občané,
které nepořádek baví.
Tato akce sdružuje všechny, kterým záleží na jejich okolí
a přírodě, mají chu a elán, zkrátka ti lepší.
Děkujeme.
Klára Michalová – MěÚ Toužim. OŽP

Bussi Michael
Haran Elizabeth
Roberts Nora
Walden Laura

Pro muže

Clark Higgins Mary
Morrell David
Robotham Michael
Slavíček Jiří
Smith Wilbur

Pro děti

Klabouchová Petra
Klabouchová Petra

Vážka
Opálová pouštˇ
Posvěcené zlo
Skrýš na konci útesu

V podezření
Stopy mizí v mlze
Amnézie
Zločin v lázních Karlsbad
Zlatý lev

Upíří storky - Prokletí upírů
Upíří storky 2 - Nebezpečná výprava

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové
Lenka Hudečková
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renomovaných odborníků mohlo město ročně získat na opravy
zámku okolo 300 000 Kč, což by pomohlo v horizontu několika
let stabilizovat stav zámku (zejména statiku a zastřešení) tak, aby
se dále nerozpadal a nehrozilo nebezpečí úplného kolapsu
některých částí. V současné době je třeba, aby se stihla do září,
kdy se o dotaci žádá, připravit kvalitní studie zámku a ostatní
náležitosti, které jsou pro žádost nezbytné. Dle vyjádření tajemníka Ing. Šimonovského z počátku dubna již město podniká kroky
k přípravě této studie, pokud tedy vše půjde dobře a žádost
se stihne podat, ke konci roku bychom mohli vědět, zda byla
žádost úspěšná a můžeme se těšit na větší rozsah oprav, než
si město může dovolit v současnosti z vlastního rozpočtu.
Doufejme také, že na opravy bude najata kvalitní firma, která
opravy provede s citem k památkovému charakteru stavby a že
bude stanoven vhodně rychlý časový harmonogram oprav.

ŽIVÝ ZÁMEK
pokračování ze strany 1
Vzhledem k tomu, že z mapování jasně vyšla potřeba lidí zámek
otevřít veřejnosti a využívat, a také ochota se do těchto aktivit
dobrovolnicky zapojit, zorganizovali jsme sérii brigád a aktivit
podporujících oživení zámku.
Poté, co projekt Pracovní návyky na podzim 2015 skončil, se ani
Mikuláš a Bára Tiší, ani poměrně stálá skupina dobrovolníků
nechtěli vzdát dosavadních výsledků práce a chtěli pokračovat
tak, aby se idea otevření zámku veřejnosti a snad i postupné
opravy a záchrany této toužimské památky měla šanci časem
uskutečnit. Za tímto účelem Barbora Tichá zpracovala úspěšný
grant u Nadace Via, který nám zajistil základní finance (typu
zaplacení materiálu) na pokračování brigád a výhledově
i uspořádání kulturních a komunitních akcí na nádvoří zámku. Za
účelem pokračování těchto aktivit a jejich propagace, stejně jako
vyjednávání s městem o dalším osudu zámku jsme v prosinci
loňského roku založili spolek Živý zámek Toužim. Už v létě
se Mikuláš s Bárou odstěhovali do Valče a předsedou a hlavním
organizátorem spolku se stal já, za vydatné podpory ostatních
členů.

Do budoucna bychom v těchto aktivitách chtěli pokračovat - co
možná zatraktivnit nádvoří zámku pro komunitní a kulturní
aktivity tak, aby to bylo příjemné místo pro trávení víkendových
či prázdninových dní pro všechny obyvatele Toužimi, do
budoucna třeba i lákadlo pro turisty či obyvatele širšího regionu.
Jsme přesvědčeni, že místo s géniem loci, jaký nabízí nádvoří
zámku má, pokud se přiměřeně využívá, dopad i na své okolí
a tak chceme aktivitami na nádvoří přispět i k propagaci
a zlepšení stavu zámku a zatraktivnění Toužimi samotné. Zatím
je příliš brzy na přehnaná očekávání, ale dosavadní průběh
naznačuje, že takový předpoklad nemusí být mylný.

Kdo jsou členové spolku?

Jak probíhají brigády, jaká je účast, co děláte?

Scházíme se obvykle jednou měsíčně v sobotu od 14:00 většinou
do 18:00 (v létě možná začneme brigády dělat celodenní).
Brigády se typicky účastní 10-20 lidí, většinou záleží na počasí,
často se přijdou podívat i kolemjdoucí zvědavci. Lidé přinášejí
doma dělané občerstvení (čaj, buchty, limonády apod.)
a pracovní nástroje a snažíme se o kultivaci nádvoří (vyřezání
a vykopání náletů, čištění pódia, vytváření zahrádek, pálení
vyřezaných křovin a stromů, příprava osazení lavičkami, bariér
pro vstup do zámku, likvidaci odpadků).

• Michal Nedvídek - předseda, zaměstnanec OZT Toužim. Od
mládí zapálený pro zkoumání toužimského regionu. Po návratu
do Toužimi v roce 2012 se zajímá o dění ve městě a příležitost
podílet se na obnově zámku si nemohl nechat ujít.
• Mikuláš a Bára Tiší - manželé, sociální antropologové původem
z Prahy a Kladna, kterým přestěhování se do Toužimi v roce 2014
otevřelo nové obzory a během následujícího roku si region
zamilovali natolik, že se s ním rozhodli dále spojit své osudy
a natrvalo se sem přestěhovat. V současné době žijí ve Valči, kde
se, stejně jako v Toužimi a širším regionu, aktivně zapojují do
lokálního dění a snah o kulturní a sociální rozvoj.
• Jiří Schierl a Lenka Luňáčková - partneři nejen v osobním, ale
i zájmovém životě. Zajímají se o památky a jejich záchranu,
a proto jim není osud zámku lhostejný. Jsou členy několika
spolků, které se snaží o záchranu a obnovu památek a nejen jich.
• Barbora Páníková - grafická designerka, vytváří celý vizuální systém spolku (logo, plakáty...), a podílí se na připravování projektu
zaměřených na umění. Toužimský zámek, je její srdcovou záležitostí a vždy si přála, aby to bylo kulturní centrum Toužimi.
V momentě kdy jsme se všichni potkaly, neváhala.
• Renata Páníková - bylo jí líto v jakém je stavu zámek, myslí si,
že má smysl zachovat zámek jako kus historie našeho města
pro budoucí generace.
• Jan Policar - zaměstnanec STS Toužim, věrný toužimák
a pravidelný účastník na našich brigádách a akcích, kterému
rovněž není lhostejný osud našeho zámku.

Jak se mohou obyvatelé Toužimi zapojit do vašich aktivit?

Nejlépe pomůžete, přijdete-li se zapojit. Fyzicky zruční se mohou
zúčastnit brigády, ostatní se mohou zapojit alespoň dobrou radou
či morální podporou. Pokud byste se chtěli zapojit, ale nevíte jak,
máte nějaký nápad, jak přispět, nebo by vás zajímalo, co bychom
mohli potřebovat, nejjednodušší cesta je se buď zeptat přímo na
brigádě, nebo nám napsat na facebook Živý zámek Toužim, nebo
email zivyzamektouzim@email.cz. Pokud nemáte čas či sílu přijít
na brigádu, budeme rádi, když se přijdete podívat na některou
z kulturních aktivit, které plánujeme od června realizovat.

Jaké máte plány na léto?

Během léta bychom rádi realizovali sérii koncertů (ZUŠ, country,
rock, popř. DJ's), další brigády zvelebující nádvoří, dále komunitní
aktivity, jako např. pálení čarodějnic na zámku, prohlídky prostor
nádvoří, nebo návrat letního promítání filmů zde. Existují i jiné
návrhy, jako kulinářská soutěž o nejlepší jídlo na grilu, program
se ještě připravuje, takže je možné zařadit i vaše nápady. Vzhledem k časové a organizační náročnosti asi nebude akcí příliš
mnoho, ale počítáme cca s pěti kulturními akcemi a minimálně
(zde spíše více) pěti brigádami v rozmezí sezóny od dubna
do října. Aktuální informace naleznete na facebookové stránce
Živý zámek Toužim, budeme je průběžně zveřejňovat do Infolistů
a jednáme o zapůjčení městské nástěnky na náměstí naproti
zámku. Větší akce pak budou podpořeny plakáty na dalších
místech v Toužimi.

Jaké jsou hlavní cíle spolku?

Nejprve musíme zajistit nepřístupnost budov z nádvoří, což
je podmínka města pro to, abychom prostor nádvoří mohli
pravidelně otevřít veřejnosti. To nám v současné době komplikují
dobrodruzi, kteří zátarasy ničí a tak musíme vyrábět nové,
což stojí peníze, čas a odsouvá a to pořádání veřejných kulturních
a komunitních aktivit.
Mimoto se snažíme jednat s městem o zařazení zámku
do Programu záchrany architektonického dědictví, z níž byla mj.
financována oprava pivovaru v Toužimi, díky níž by dle vyjádření

Děkujeme za rozhovor.
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Kateřina

POZVÁNKA

INZERCE

Vedoucí prodejny TOUŽIM

Společnost PMU CZ, a.s. se zabývá prodejní činností.
Provozuje v rámci celé republiky prodejny masouzeniny, lahůdky a pečivo. Prodejny PROCHÁZKA jsou
tradiční a vyhledávanou součástí objektů obchodních
řetězců PENNY MARKET, LIDL a KAUFLAND. Najdete nás
ve více než 100 městech po celé České republice.

Pracovní náplň
*
*
*
*
*

objednávání a příjem zboží pro prodejnu,
nábor prodavaček, jejich hodnocení a motivování,
celkové řízení chodu prodejny,
zodpovědnost za prezentaci zboží, čistotu prodejny
a dodržování standardů,
bourání a zpracování masa.

Požadujeme:
*
*
*

ideálně vyučení
zkušenost s řízením menšího kolektivu,
znalost práce s PC.

Nabízíme:

• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zaměstnání v rozvíjející se firmě skupiny AGROFERT
• zaměstnanecké benefity
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