listy
INFO
Toužimský informační měsíčník

NOVINKY Z INFOCENTRA

10/2016

Na závěr pro vás mám informace provozního charakteru.
Od října se mění provozní doba Infocentra.
Bude vypadat následovně:
Pondělí
zavřeno
úterý – čtvrtek 9.00 – 17.00
pátek
9.00 – 15.00
Pokud chcete vidět své články v infolistech, stačí je poslat
vždy
do
20.
dne
v
měsíci
na
adresu:
infotouzim@seznam.cz. Tuto možnost mohou využít
například různé toužimské spolky, organizace, ale
samozřejmě i jednotlivci.

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Co je pro vás podzim? Otrava, že zase začala škola nebo
těšení se na vánoce? Vztek z deštivých dní nebo radost
z barevných stromů a měkkých slunečních paprsků? At´ už
vnímáte pozvolný konec roku jakkoliv, začtěte se v teple
domova do našich novin a uvidíte, že jsme se vám pokusili
zpestřit nadcházející neustále se zkracující dny.
Ještě než si řekneme, jaké nejzajímavější akce najdete
v říjnovém programu, musím vzpomenout nečekanou
a o to krásnější výstavu výtvarných prací dětí z naší základní
školy. Na konci září se přihnaly jako velká voda k nám
do infocentra a v mžiku se celá místnost proměnila
v divočinu. V rámci jednoho z mnoha česko-německých
uměleckých projektů, které zpracovávají naši žáci společně
se školou z Breitenbrunnu, tvořili pod heslem „Jako zvíře“.
Pro inspiraci se děti vypravily do zoologické zahrady
ve Waschleithe.
Děkujeme žákům i jejich učitelkám za báječnou výstavu
a velice příjemné oživení, které nám svými obrázky do
infocentra vnesli. Těšíme se na další „přepadení“.
V říjnu se nám pomalu začíná program ustalovat. Vrací se
do něj pravidelné tréninky mažoretek, které začínají cvičit
4. října. Na přelomu září a října odstartuje další semestr
Virtuální univerzity třetího věku. Pestrost podzimního
programu doplní na samém začátku listopadu zajímavá
a originální cestopisná beseda Petra Kotrby o pěším
cestování Evropou. Na konci října se v Sokolovně opět
sejdou senioři při svém pravidelném Tanečním odpoledni.
Dovolíme si vás pozvat také na dvě akce, které
nepořádáme my. Tou první je koncert Honzy Nedvěda,
který se odehraje 18. října v Sokolovně. Vstupenky jsou
stále k dispozici v Infocentru a v Sokolovně. A tou druhou
akcí je další dobrovolnická brigáda na zámku. Dospělí
mohou uklízet nádvoří a děti se budou moci usadit
k tvořivé dílně.

Hezký říjen a bud´te k sobě slušní,
Kateřina

FOTOREPORTÁŽ

Kaple v Lachovicích se dočkala celkové obnovy.

Výstava prací žáků základní školy v infocentrum - “Jako
zvíře”.
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Český západ o.p.s. otevírá dluhovou
poradnu

KULTURNÍ PROGRAM - ŘÍJEN 2016
Výstava: Milena

Od září 2016 funguje na Toužimsku a Tepelsku
Dluhová poradna Českého západu o.p.s..
Dluhová poradna bude mít dvě pobočky – kancelář
v Toužimi na náměstí Jiřího z Poděbrad 104 a v Teplé –
kde vhodné prostory stále hledáme. Poradna bude působit
také „v terénu“ – bude tedy možné za klienty dojet přímo
do místa jejich bydliště na základě smluvení schůzky
po telefonu. Mezi hlavní služby dluhové poradny bude
patřit poradenství v dluhové problematice, informace
k exekucím, předluženosti a soudnímu řízení, řešení dluhů
pomocí oddlužení, pomoc s vyjednáním splátkového
kalendáře, vyjednávání s věřiteli a další.
Dluhová poradna vznikne díky tříletému projektu „Pryč ze
začarovaného kruhu sociálního vyloučení“, který je financován z Operačního programu Zaměstnanost v rámci
Evropského sociálního fondu. Tento tříletý projekt v sobě
kromě dluhové problematiky – kterou bude zajišt´ovat
dluhový poradce a také externí právník, zahrnuje i další
nové odborné služby, jež budou mít úzkou návaznost na
terénní sociální práci. Bude se jednat o zdravotně-sociální
podporu v podobě zdravotní asistentky, jejíž dostupnost
by měla zlepšit přístup obyvatel sociálně vyloučených
lokalit ke svému zdraví, a to především v oblasti prevence
a včasné diagnostiky případných onemocnění. Dále zajistíme psychologickou a psychoterapeutickou podporu
pro lidi, kteří v důsledku celkově obtížné životní situace trpí
psychickými potížemi a někdy i duševními chorobami, ale
také těžkými závislostmi, které nejsou včas anebo vůbec
řešeny. Dostupnost psychologických i psychiatrických
služeb je v regionu totiž naprosto nedostatečná. Pro
potřeby klientů začne také fungovat mentor, který je bude
doprovázet při jednání s úřady, lékaři a zdravotnickými
zařízeními, zařízeními sociálních služeb a dalšími relevantními subjekty, které řeší problémy spojené s dluhy, závislostmi a zdravotní péčí.

Dražanová z Otročína se s námi v říjnu
podělí o svou tvorbu ve formě obrazů a kamenů. Výstava
bude v infocentru měsíc a zahájí ji sama autorka
na vernisáži 5. října.
út 4.10. 14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
Infocentrum – Malý sál
st 5.10. 17.00 Vernisáž výstavy Mileny Dražanové –

Obrazy a kameny

Infocentrum

čt 6.10. 15.00

Tvořeníčko – Něco dobrého na zub

út 11.10. 14.00
15.00

Mažoretky (mladší dívky)
Mažoretky (starší dívky)

Infocentrum – Malý sál

čt 13.10. 9.30

Infocentrum – Malý sál
Virtuální univerzita 3. Věku

čt 13.10. 15.00

Tvořeníčko

Dějiny oděvní kultury III, Lesnictví

Infocentrum – Malý sál

– Náramky z parakordových šňůr
Infocentrum – Malý sál
so 15.10.11.00 Brigáda na zámku v rámci projektu
„72 hodin“
Projekt bude probíhat na nádvoří zámku od 11:00 do
17:00 hod. Priorita je úklid nádvoří a vyčištění podia –
včetně vytřídění historické dlažby. Na místě si bude možné
na ohníčku opéct buřtíky. Pro děti bude opět k dispozici –
tvořivá dílna. Pořádá spolek Živý zámek Toužim
Nádvoří zámku
út 18.10. 14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
Infocentrum – Malý sál
út 18.10. 19.00 Koncert: HONZA Nedvěd
- Návrat, spolu s: Jindra Koníř a Pavel Helan
Vstupenky na koncert můžete zakoupit v Sokolovně nebo
v Infocentru.
Sokolovna
čt 20.10. 15.00 Tvořeníčko – Polička na vzkazy
Infocentrum – Malý sál
út 25.10. 14.00 Mažoretky (mladší dívky)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
Infocentrum – Malý sál
út 25.10. 17.00 Zábavné odpoledne pro seniory
K Tanci i poslechu zahraje Václav Žákovec.
Sokolovna
čt 27.10. 9.30 Virtuální univerzita 3. Věku

Projekt „Začarovaný kruh“ vnímám tak trochu jako své
adoptivní dítě. Nebyla jsem u jeho zrodu ani příprav, přišla
jsem však do organizace těsně před tím, než začalo období
jeho realizace. Před nástupem do organizace jsem se s ním
podrobně seznámila a ještě z pozice krajského úředníka
v sociální oblasti, jsem dospěla k závěru, že projekt svým
zaměřením „uhodil hřebíček na hlavičku“ a je zacílen do
regionu, kde je potřeba takových služeb opravdu vysoká.
Mojí snahou je, aby byl projekt prospěšný nejen pro stávající klienty sociálních služeb, které organizace poskytuje,
ale aby byl dostupný i pro další obyvatele žijící v této
oblasti. V případě, že se absence takových služeb v oblasti
potvrdí a zároveň si organizace ověří v rámci projektu své
schopnost takovou službu poskytovat, budeme případně
uvažovat o rozšíření naší činnosti o tuto službu. Doufám
tedy, že své adoptivní dítě št´astně provedu obdobím realizace až do období dospělosti a že z něj potom „něco
bude“. Komentuje zahájení projektu ředitelka Českého západu o.p.s. Mgr. Petra Vodenková.

Dějiny oděvní kultury III, Lesnictví

Infocentrum – Malý sál
čt. 27.10. 15.00 Tvořeníčko – Podzimní sovička
Infocentrum – Malý sál
pá 28.10. 9.30 Výlet za humna - Den živých vod v Otročíně
Nám. Jiřího z Poděbrad
st 2.11. 17.00 Pět zemí a pěšky do Říma
Cestopisná beseda o cestě do Říma, o pěším cestování
Evropou. Své zážitky vypráví Petr Kotrba.
Infocentrum – Malý sál

UPOZORNĚNÍ!
V době od 3.10. do 14.10.2016 bude městská knihovna
z důvodu revize knihovního fondu uzavřena.

Více informací o činnosti organizace lze získat na
www.cesky-zapad.cz nebo www.facebook.com/Ceskyzapad.
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MĚSTO TOUŽIM

KNIHOVNA TOUŽIM

Z jednání Rady města Toužim

Knižní novinky na měsíc říjen 2016
Pro ženy

Ashworth Adele
Brown Sandra
Callen Gayle
Enoch Suzanne
Fenwick Liz
Harrod-Eagles Cynthia
Jakoubková Alena

1. Rada projednala nabídky na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Toužim, Plzeňská ulice – výstavba
parkovišt´“. Po projednání nabídek rada jednohlasně
schválila zadat realizaci akce společnosti COLAS CZ a.s.,
Praha, která podala nejvýhodnější nabídku. V letošním
roce by se mělo vybudovat parkoviště u čp. 361, 362, 363
a parkoviště na Hájence.
2. Rada schválila zadat dodání a montáž autobusové zastávky ve Smilově společnosti Údržba silnic Karlovarského
kraje a.s.

Javořická Vlasta
Jeffries Sabrina
Laurens Stephanie
Mlynářová Marcela
Pittnerová Vlasta
Rowland Laura
Steel Danielle

Z jednání Zastupitelstva města Toužim
1. Zastupitelstvo schválilo zakoupení bývalé výparníkové
stanice Toužim na Sídlišti od společnosti MOL ČR s.r.o.,
Praha. Po demolici objektu zastupitelstvo rozhodne
o dalším využití tohoto pozemku.
2. Zastupitelstvo schválilo zakoupení části pozemku p.č. st.
6/2 o výměře 62 m2 v k.ú. Toužim od paní M. Vernerové.
3. Zastupitelstvo schválilo Zásady pro zřizování a financování osadních výborů města Toužim s účinností od 1. 1.
2017.
Za MěÚ Toužim
Ing. Jan Šimonovský

Pro muže

Adler-Olsen Jussi
Crais Robert
Kepler Lars
kolektiv autorů
May Peter
Reichs Kathy

Pro děti

Březinová Ivona
Pospíšilová Zuzana
Russel Ráchel Renée

Oprava kaple Panny Marie
v Lachovicích

Historické romány

Během letošních letních prázdnin proběhla stavební akce
Oprava kaple Panny Marie v Lachovicích, financovaná
částečně z dotace SZIF.
Výsledek této opravy můžete posoudit z přiložených fotografií, kde je vidět i původní stav.
Město Toužim tímto děkuje firmě BOLID M s.r.o. z Mariánských Lázní za velmi zdařilou opravu této drobné sakrální
stavby.

Vondruška Vlastimil
Vondruška Vlastimil

Kuchařka

Horecká Zdenka

Zamilovaný vévoda
Skryté zlo
Neodbytný hrabě
Láska k nepříteli
Cizinec z Cornwallu
Za války, 1914: Sbohem Piccadilly
Chytrá žena pro manžela
přes plot skočí
Jitřenka
Umění hříchu
Pravda o lásce
Z lodiček do holin
O smutku a štěstí
Vějíř s kosatci
Country

Žena v kleci
Slib
Playground
Kriminální případy ze Šumavy III
Útěk
Svědectví kostí

Lauro, ty jsi ale číslo
Hasičské pohádky
Deník mimoňky 1
– Příběhy z neslavnýho života

Prokletí brněnských řeholníků
Jáchymovští démoni

Hrníčková kuchařka

Lenka Hudečková ve spolupráci s Lucií Jankuliakovou

Jiří Kokeš, město Toužim

Původní stav kaple Panny Marie v Lachovicích.

Kaple po letošní celkové rekonstrukci.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výstava prací z česko-německého
projektu

opět sejdou po Velikonocích a budou pracovat na tématu
pohádek. Některé děti pojedou do Waschleithe
poněkolikáté, pro některé to bude nová zkušenost. Jak se
jim dílo podaří uvidíme zase za rok. Doufejme, že tradice
česko-německé spolupráce bude zachována a i nadále
bude obohacovat život na základní škole v Toužimi
i Breitenbrunnu, zatím k tomu má vše, co je třeba –
spolupracující vedení, zaujaté pedagogy i šikovné děti.
Petra Císlerová, Mgr. Gabriela Krbcová

V toužimské základní škole se v úterý 20. září uskutečnila
výstava prací, které místní děti vytvořily v rámci
velikonočního projektu. Spolupráce Základní školy Toužim,

Barevný podzim – terénní vycházka
do přírody
Jak se mění příroda v současném období, jaké stromy najdeme v našem okolí, jaké jehličnany už poznáme, tak toto
vše si v praxi ověřili žáci 5. ročníku v rámci výuky
přírodopisu.
Naší vycházku jsme
směřovali na hájenku, kde jsme si
ukázali prakticky jednotlivé
druhy
jehličnanů , krásné
zelené modříny, břízu
bělokorou a listnaté
stromy s jejich plody.
Žáci si vyzkoušeli
i práci s buzolou
a určovali světové strany. Počasí nám přálo, byl velmi teplý
a slunný den a my jsme s potěšením sledovali nádherné
vybarvení stromů. Vzhledem k velkému suchu v přírodě
jsme si také připomněli bezpečné chování v lese a jak
předcházet lesním požárům.
Všimli jsme si také, že se zde připravuje nové arboretum
s výsadbou jehličnatých stromků, naučná stezka, zimoviště
pro zvířátka, ještěrkoviště a motýlí dům.
Až se sem dostaneme příště, věříme, že nově budované
přírodní centrum bude hotové a naše výuka bude
doplněna zajímavými přírodními exponáty.
J. Váňová – vyučující Př

příspěvkové organizace, a školy v německém Breitenbrunnu trvá už celých čtyřicet let. Žáci obou škol se
každoročně účastní nejen výtvarného projektu, ale třeba
i letního tábora nebo sportovního dne.
Obrázky, které si až do 3. října můžete prohlédnout
v toužimském Infocentru, vytvořilo osm českých a osm
německých dětí těsně po Velikonocích. Všichni se tehdy
už tradičně sešli v penzionu Hollandheim ve Waschleithe
a čtyři dny nepřetržitě vytvářeli svá díla na téma „Jako
zvíře“. Děti si vyzkoušely tradiční i nové, pro ně neznámé,
výtvarné techniky a k tématu přistoupily více než
zodpovědně. Pro inspiraci se vydaly i do nedaleké zoologické zahrady, kde si do poznámkových bloků dělaly
náčrtky zvířat, struktur srsti a jiných detailů. Když se žáci
během práce na obrázcích cítili unavení, mohli pracovat
s ovčím rounem. Výtvarnice, která děti každý rok ve
Waschleithe navštíví, si pro ně letos připravila výrobu
zvířátek vypíchávanou metodou. Děti se do aktivity
nadšeně zapojovaly a stůl se rychle plnil medvídky,
kočičkami a jinými zvířátky. Samotné postavičky na výstavě
neuvidíte, ale můžete se na ně podívat na fotografiích, kde
jsou zvířátka vtipně naaranžována.
Výsledným produktem celého snažení je stolní kalendář,
který byl dětem společně s certifikátem o účasti slavnostně
předán na vernisáži výstavy. Na chodbách školy byly
vystaveny nejen všechny práce mladých umělců, ale i fotografie zachycující tvůrčí a přátelskou atmosféru během
samotného projektu a informace o dlouholetém přátelství
a spolupráci obou škol. Prezentace probíhala během
úterního dopoledne, sešli se na ní šikovní autoři
výtvarných děl, vedení a pedagogové ze ZŠ Toužim a přijela
i ředitelka breitenbrunnské školy, paní Grit Hofmann, dále
pak Roswitha Gottinger a Anja Gottinger. Součástí
vernisáže byl i kulturní program, na kterém toužimské děti
ukázaly, co dovedou. K vidění byla ukázka step-aerobicu,
taneční představení, vystoupení mažoretek, hra na klavír,
flétnu a klarinet. Všem se vystoupení moc povedlo a od
nadšeného publika sklidili bouřlivý potlesk.
Výtvarný projekt je plánován i na letošní školní rok, žáci se

Černošín – výukové středisko EVVO
14. září 2016 se zúčastnili žáci 5. ročníků zajímavé exkurze
a prohlídky černošínského výukového centra environmentální výuky a zároveň absolvovali terénní exkurzi s výkladem po celém areálu.
Ve školícím centru se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí
týkajících se správného nakládání s odpady, které vznikají
v domácnostech. V interiéru učebny jsou nainstalovány
informační panely zobrazující nakládání s jednotlivými
druhy jejich sběru, vytřídění a následnému využití.
Současně jsou zde fyzicky vystaveny vzorky surovin, které
jsou z vytříděného odpadu vyráběny a které budou
následně opět využity pro výrobu dalších výrobků. Celý
výklad byl doprovázen velmi dobře zpracovanou a pro žáky
srozumitelnou prezentací p. L. Bejšovcem, který se nám
v průběhu exkurze aktivně věnoval a žákům zodpovídal
jejich zvídavé otázky.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve druhé části exkurze jsme se vydali na naučnou stezku
odpadů. Stezka je lemována informačními panely,
na kterých jsou působivou formou vyobrazeny cesty
odpadů, které jsou vytříděny z domovního odpadu, co se
s nimi děje a jak jsou následně využívány. Stezka prochází
kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační
jednotky, kde je z jímaného skládkového plynu vyráběna
elektrická energie.
Smyslem je v praxi ukázat, co se děje s odpady, když
nejsou tříděny a jsou ukládány pouze do sběrných nádob
a současně ukázat, co se děje s odpady, když je s nimi
správně nakládáno, to znamená, když jsou správně tříděny
do kontejnerů ve sběrných dvorech.

Ukažme nejen žákům, ale všem, že třídění odpadů má
smysl.
Celá akce se konala pod záštitou Karlovarského kraje, který
hradí veškeré náklady na tuto aktivitu pro žáky. Poznatky
a vědomosti, které
zde žáci viděli, využijí
nejen ve výukových
předmětech, ale i ve
svém
osobním
životě.
ZŠ Toužim –
J. Váňová,
Mgr. A. Lišková

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

MĚSTA TOUŽIM za 1. pololetí 2016

Město Toužim hospodařilo v 1. pololetí 2016 (viz tabulka č. 1) s celkovými příjmy ve výši 39 816 245 Kč.
Celkové příjmy byly za 1. pololetí 2016 naplněny na 67,22 %.
Daňové příjmy tvořily částku 25 356 124 Kč, přijaté transfery (dotace) činily 11 671 909 Kč,
nedaňové příjmy byly ve výši 2 775 777 Kč a kapitálové příjmy činily 12 435 Kč.
Tabulka č. 1
Název
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Celkem

Příjmy schválený rozpočet Kč
40 682 280
5 364 000
10 000
13 175 803
59 232 083

Příjmy skutečnost Kč
25 356 124
2 775 777
12 435
11 671 909
39 816 245

Plnění
62,33 %
51,75 %
124,35 %
88,59 %
67,22 %

Mezi nejvyšší daňové příjmy za 1. pololetí 2016 patřily například: daň z přidané hodnoty, která byla ve výši 10 047 754 Kč,
daň z příjmů právnických osob ve výši 4 963 577 Kč a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve výši 5 206 299 Kč.
Dalšími většími nedaňovými příjmy byly například: příjem z pronájmu městských lesů, a to ve výši 1 573 000 Kč, odměna
za zjištění zpětného odběru od firmy EKOKOM ve výši 228 979 Kč a příjem z podílu na zisku a dividend ve výši 229 024
Kč.
Mezi nejvyšší přijaté dotace (transfery) patřily například: dotace na projekt „Toužim, rekonstrukce vozovek a chodníků“,
která činila 9 269 113 Kč, dotace na výkon státní správy ve výši 1 358 730 Kč, dotace na opravu střešního pláště a střešní
konstrukce na Horním hradu ve výši 200 000 Kč, dotace na výkon sociální práce ve výši 320 500 Kč a dotace na sociální
služby (Dům s pečovatelskou službou) ve výši 491 000 Kč.
Město Toužim hospodařilo za 1. pololetí 2016 (viz tabulka č. 2) s celkovými výdaji ve výši 21 720 996 Kč.
Výdaje byly za 1. pololetí 2016 čerpány na 39,64 %.
Město Toužim nejvíce utratilo za služby pro obyvatelstvo, a to ve výši 11 914 360 Kč, pro všeobecnou veřejnou správu a
služby byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 7 000 735 Kč, na průmysl a ostatní odvětví byly výdaje ve výši 1 489 353
Kč, bezpečnost státu a právní ochrana stála město částku 818 851 Kč, pro oblast sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
byly výdaje ve výši 483 395 Kč a v zemědělství, lesním hospodářství a rybářství tvořily výdaje částku 14 302 Kč.
Tabulka č. 2
Název

Výdaje schválený

rozpočet Kč
Služby pro obyvatelstvo
33 131 024
Všeobecná veřejná správa a služby
15 941 059
Průmysl a ostatní odvětví
3 415 000
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 328 000
Sociální věci a politika zaměstnanosti
939 000
Zemědělství, lesní hospodářství rybářství 38 000
Celkem
54 792 083

Výdaje skutečnost Kč
11 914 360
7 000 735
1 489 353
818 851
483 395
14 302
21 720 996

Plnění
35,96 %
43,92 %
43,61 %
61,66 %
51,48 %
37,64 %
39,64 %

Ve skupině „Služby pro obyvatelstvo“ tvořily největší výdaje především příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace
zřízené městem Toužim, a to v celkové výši 8 350 000 Kč, na činnost místní knihovny byly vydány výdaje ve výši 267 622
Kč, na opravu a udržování kulturních památek (Horní hrad) činily výdaje 928 032 Kč, oprava trampolíny u dětského hřiště
stála město částku 21 283 Kč, rozšíření hřbitova (II. etapa) stálo město 431 683 Kč, odvoz recyklovaného odpadu stálo
město 228 782 Kč a poskytnuté dotace pro neziskové organizace (sportovní oddíly, zájmové organizace) činily 168 000
Kč.
Ve skupině „Všeobecná veřejná správa a služby“ tvořily největší položku výdaje na činnost místní správy, a to ve výši 4 082
421 Kč, výdaje na činnost zastupitelstva města činily částku ve výši 601 899 Kč a odvod daně z přidané hodnoty byla ve
výši 491 497 Kč.
pokračování na straně 7
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pokračování ze strany 6
Ve skupině „Průmysl a ostatní odvětví“ byly největší výdaje vynaloženy na přívod nízkého napětí k čerpadlu ke studni v obci
Dobrá Voda včetně elektromontážní práce, a to ve výši 484 234 Kč, na příspěvek na činnost pro Infocentrum v částce 300
000 Kč a na koupi pozemku pro realizaci parkoviště Sídliště (bývalé kino) vynaložilo město částku 532 806 Kč.
Ve skupině „Bezpečnost státu a právní ochrana“ tvořily největší položku výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek (městská
policie), a to ve výši 449 472 Kč, na požární ochranu (dobrovolná část) vydalo město částku 119 379 Kč a na požární
ochranu (profesionální část) poskytlo město investiční dotaci ve výši 130 000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 120 000 Kč.
Ve skupině „Sociální věci a politika zaměstnanosti“ tvořily největší položku výdaje na provoz organizační složky města Dům
s pečovatelskou službou Toužim, která poskytuje sociální služby, a to ve výši 467 394 Kč a výdaje na dotace pro neziskové
organizace poskytující služby pro občany našeho města ve výši 12 400 Kč.
Ve skupině „Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství“ byl největší položkou výdaj za umístění opuštěných a nalezených
psů do útulku, za veterinární ošetření a nákup krmiva pro tyto psy, a to ve výši 14 302 Kč.
Město Toužim za 1. pololetí 2016 uhradilo splátky úvěru v celkové ve výši 2 220 000 Kč. Stav úvěrového účtu k 30. 6.
2016 činil částku 9 270 000 Kč. Poslední splátka úvěru proběhne v měsíci červenci roku 2018.
Hospodaření města Toužim skončilo na konci června 2016 s přebytkem ve výši 18 095 tis. Kč, což je oproti stejnému období
roku 2015 výsledek lepší o 7 366 tis. Kč. Na meziroční srovnání působí pozitivně na příjmové straně rozpočtu především
růst daňových příjmů a transferů.
Městský úřad Toužim, ekonomické oddělení

DOŠLO DO REDAKCE

PODĚKOVÁNÍ

Výlet za humna

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem lidem, kteří mi
po brutálním útoku (pokusu o vraždu) na mou osobu
drželi palce, modlili se za mne a posílali mi povzbudivé
vzkazy. Drželo mě to při životě.
Především však můj dík patří Hance Bydžovské, bez jejíhož
včasného zásahu a obrovské profesionalitě bych dnes už
nebyla mezi živými, Renatě Páníkové, která mi nedovolila
"odejít", Janině Cirhanové za nejlaskavější úsměv anděla
a Járovi Metlickému za rychlost a naději.
Jsem hrdá, že tu s námi žijí takoví lidé.
Děkuji vám všem!
Jiřina Horáková

V neděli 4. září 2016 jsme s naším Infocentrem vyjeli
na další výlet za humna, tentokrát do Strakonic na akci
Setkání s písničkou.
Konal se zde i křest nejnovějšího CD kapely Nektarka
a velmi srdečně tu přivítali nás, Toužimáky. Kromě kapely
Nektarka nám k tanci a poslechu zahrála kapela Scéna.
Ještě před programem jsme šli na procházku Strakonicemi.
I počasí nám přálo, zkrátka výlet se vydařil po všech
stránkách.
Děkuji za všechny účastníky a rovněž tleskám našemu
vedoucímu zájezdu Karlu Musilovi.
Všem se výlet moc líbil a těšíme se na další.
Zapsala čtenářka Infolistů Dagmar Procházková.
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