Toužim na počátku 21. století (2001 – 2015)
Začátkem roku 2001 proběhlo v celé České republice sčítání lidu, domů a bytů.
K 1.březnu 2001 měla Toužim včetně spádových obcí 3 817 trvale hlášených obyvatel (1956
mužů, 1 861 žen), ve věku 15 – 59 let bylo 2 495 občanů, ve věku 60 let a více 581 občanů.
České národnosti bylo 3557 občanů, moravské 4 občané, slovenské 114 občanů, německé 31
občanů, ostatní a nezjištěné 109 občanů. Domů bylo celkem 568 (z toho trvale obydlených 464),
bytů celkem 1 488 (z toho trvale obydlených 1 348).
Další sčítání lidu, domů a bytů proběhlo v roce 2011, v Toužimi s těmito výsledky: obyvatel celkem
3 710 (1 860 mužů, 1 850 žen), ve věku 0 – 14 let 564 občanů, ve věku 15 – 64 let 2 589 občanů,
ve věku 65 a více let 552 občanů, ekonomicky aktivních bylo 1 828 občanů, obydlených domů bylo
545 a obydlených bytů 1 435.
Lékařská služba první pomoci
Služba byla v Toužimi zřízena v roce 1996, podle vyjádření Okresního úřadu v Karlových Varech se
úřad nemůže nadále finančně podílet na zajištění jejího chodu a je proto k 1.1.2001 v Toužimi
zrušena. Rada města na svém jednání 8.ledna rozhodla, že má zájem o zachování činnosti LSPP
v Toužimi, město však není schopno finančně zabezpečit její chod z vlastního rozpočtu a proto
rozhodla vést jednání s Nemocnicí s poliklinikou v Karlových Varech a s Dopravní zdravotní službou
Karlovy Vary o možnosti začlenění LSPP v Toužimi pod uvedená zařízení a zajistit tak financování
LSPP.
Po usilovných jednáních byla činnost LSPP k 4. 6. 2001 plně obnovena, pro malé využívání byla
však rozhodnutím OÚ v Karlových Varech k 11. 1. 2002 podstatně zkrácena a následně k 1.7.2002
úplně zrušena. Hlavním důvodem bylo malé využití této služby a dále skutečnost, že v Toužimi je
sídlo rychlé záchranky, kde je rovněž lékař a zdravotní sestra.
Poskytování lékařských služeb tak bylo v Toužimi značně oslabeno.
Toužim se obcí III. typu nestala
V prvním návrhu správních obvodů pověřených obcí III. typu Toužim uvedena nebyla, protože
nevyhovovala kritériu minimální velikosti správního obvodu (15 tisíc obyvatel).
Na základě nového materiálu o vytvoření obcí III. typu se na MÚ v Toužimi uskutečnilo jednání
s krajských koordinátorem pro územní reformu státní správy z kterého vyplynulo, že krajský
koordinátor podporuje zařazení Toužimi mezi obce III. typu a že kroky, které město podniklo a
které chce ještě udělat, jsou správné. Toužim tak v návrhu Karlovarského kraje mezi obce III. typu
navržena byla. 19. 3. 2002 při jednání Sněmovny PČR získala Toužim 67 hlasů, ke schválení bylo
třeba 87 hlasů a Toužim se tak obcí III. typu nestala. O zařazení mezi obce III. typu usilovalo i
město Žlutice, také neuspělo a je velká škoda, že se obě města nedohodla o vytvoření společného
obvodu. V okrese Karlovy Vary jsou obcemi III. typu jen Karlovy Vary a Ostrov, státní správa se
tak občanům Toužimska nepřiblížila.
Toužimský zámek je opět majetkem města
Zámek byl v lednu 1999 prodán soukromému podnikateli p.Sirotkovi z Prahy. Původní záměr
vybudovat v zámku školicí středisko nákladem cca 3 mil. Kč se však nerealizoval, ani žádost o
pomoc ze strany občanů, firem a institucí při záchraně a oživení této kulturní památky neměla
kladný ohlas. Jediným pozitivním zjištěním byla skutečnost, že objekt zámku je zabezpečen a není
poškozován vandaly a zloději. Z nezjištěných důvodů p.Sirotek v roce 2 002 zámek prodal
soukromé firmě BUSINESS RABBI,s.r.o. za kterou stáli ruští majitele. Ti však
v Toužimi nikdy nebyli a o údržbu a stav budov nejevili vůbec zájem. Výsledkem jednání v Praze na
Ministerstvu kultury o možnosti záchrany zámku bylo donutit současné majitele
k prodeji, to se však nepodařilo, protože se majitele nedařilo kontaktovat. Zámek tak vinou
vandalů a zlodějů chátral dál, město bylo nuceno na vlastní náklady opravit poškozenou střechu,
měděná krytina byla nahrazena asfaltovou lepenkou. Ve snaze celou situaci řešit město rozhodlo
podat žalobu na neplatnost smlouvy o prodeji zámku, 27.7.2009 soud žalobě vyhověl a zámek byl
navrácen zpět do majetku města. Budoucnost zámku je přesto nejasná, protože bez dotačních
prostředků není město schopno záchranu zámku realizovat.

Výstavba rodinných domů v ulici JANOVA
V roce 2002 zahájilo město přípravu na stavbu inženýrských sítí v lokalitě Na zámecké pro
individuální výstavbu rodinných domů Výstavba se uskutečnila ve 2 etapách (v 1.etapě bylo
připraveno 24 stavebních parcel, v 2. etapě pak 16 parcel). Komplexní výstavba inženýrských sítí
zahrnovala výstavbu kanalizace, vodovodu, elektrického vedení NN, plynových přípojek, veřejného
osvětlení, komunikace, chodníky a úpravy terénu – celkové náklady činily 20 mil. Kč. Zastupitelstvo
města schválilo prodávat parcely za 250 Kč za 1 m2.
Výstavbu sítí v 1. etapě prováděla firma ŘEMESLA AZ Strakonice, práce byly ukončeny v červnu
2004 a zájemci začali okamžitě stavět. V 2.etapě prováděla výstavbu sítí firma KANOV z Karlových
Varů, práce byly dokončeny v září 2006. Zastupitelstvo města již v roce 2003 rozhodlo, že
vytvořená ulice na novém sídlišti se bude jmenovat JANOVA.
Všech 40 parcel je prodáno a na většině z nich již stojí rodinné domy.
Toužim má atletické hřiště
Bylo vybudováno v roce 2005 v areálu fotbalového hřiště, tvoří ho oválný oplocený prostor, uvnitř
na umělém trávníku je hřiště na tenis, košíkovou, volejbal a malý fotbal. Kolem hřiště je atletická
dráha s tartanovým povrchem, na hřišti jsou doskočiště pro skok vysoký, pro skok daleký a místo
pro vrh koulí. Hřiště vybudovala firma LINHART Sportovní stavby z Mladé Boleslavi, náklady činily
4,4 mil. Kč, které město uhradilo ze svého rozpočtu.
Město usilovalo o dotaci na Ministerstvu místního rozvoje ČR, v žádosti neuspělo a rovněž neuspělo
se žádostí o dotaci z Karlovarského kraje. Správcem hřiště jsou Technické služby města a je plně
využíváno sportovci, školami a veřejností všech věkových skupin.
Slavnostní otevření hřiště se konalo 2. září 2005.
Rekonstrukce parku na sídlišti
Město získalo dotace z regionálního operačního programu (ROP) na rekonstrukci veřejných
prostranství a mohlo tak začít pracovat na celkové rekonstrukci parku na sídlišti v Toužimi.
Rekonstrukce se týkala úpravy stávající plochy parku, výsadeb a tím spojeným kácením
nevhodných dřevin, úpravy sítě cest, odpočívadel a úpravy a rozšíření parkovacích ploch při
komunikaci. Vhodné a zdravé stromy byly při výstavbě zachovány, nové listnaté stromy dosáhnou
výšky max. 220 cm, výsadba keřových skupin byla provedena způsobem tzv. zahuštěných
výsadeb, tím se zjednoduší budoucí údržba. Nově navržené cesty jsou mlatové (povrch tvoří hlinitý
písek) s obrubou ze železné páskoviny, odpočívadla jsou vybavena vkusnými lavičkami. Plocha
parku byla nově zatravněna a v parku bylo vybudováno veřejné osvětlení. Rekonstrukci parku
prováděla firma ARBO zahradnictví, s.r.o. ze Všerub u Plzně, rozšíření a úpravy parkovišť prováděla
firma EUROVIA. Práce na rekonstrukci parku začaly na podzim 2009 a veškeré práce byly ukončeny
v červnu 2010. Celkové náklady na rekonstrukci činily 2,6 mil. Kč.
Město opravuje bývalý pivovar v areálu zámku
V roce 2005 zastupitelstvo schválilo studii na využití objektu pivovaru, který chátrá a je ve velmi
špatném stavu. Studie předpokládá celkovou opravu objektu, upravit prostory pro společenské a
kulturní vyžití občanů, počítá se zde s umístěním knihovny, galerie, infocentra a dalších kulturních
zařízení. Město požádalo o dotace Ministerstvo kultury v rámci Programu na záchranu
architektonického dědictví, ta byla městu potvrzena, první dotaci ve výši 3 mil. Kč město obdrželo
v roce 2006 a mohlo tak začít s opravou. Veškeré práce provádí PVKP s.r.o. Sokolov. Nejdříve bylo
provedeno zastřešení pivovaru, v dalších letech oprava kleneb, výměna poškozených dřevěných
konstrukcí krovu, oprava stropů, podlah, gotických kleneb, sklepa a vstupu do 1.p.p. v levém křídle
budovy, doplnění schodiště, výroba a osazení části oken a fasáda na části objektu. V období let
2006 – 2015 činily náklady celkem 16,8 mil. Kč, z toho dotace činily 12,84 mil. Kč a podíl města
3,96 mil. Kč. Město chce s opravou pokračovat i v dalších letech s pomocí dotací od Ministerstva
kultury.

Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad
Největší a finančně nejnáročnější akcí města v tomto období byla regenerace toužimského náměstí
včetně přilehlých ulic. V lednu 2007 město uzavřelo smlouvu s firmou Projekt Stav ze Sokolova na
vypracování projektu „Regenerace náměstí Jiřího z Poděbrad“. Studie byla zveřejněna na úřední
desce města a v Toužimských novinách, kde byli občané vyzváni k podání připomínek a dalších
námětů. Nová úprava byla zastupitelstvem města 21.6.2007 schválena, pověřilo projektanta Ing.
Martina Volného dále pracovat na dokončení projektu.
V září 2007 byla na Magistrát Karlovy Vary podána žádost o závazné stanovisko, 8. ledna 2008
město obdrželo zamítavé stanovisko. Na základě zamítavého závazného stanoviska nebylo vydáno
stavební povolení. Svůj podíl na tom mělo občanské sdružení p.Schierla (zastupitel města) „Pod
střechou“.
Město proti zamítnutí žádosti o stavební povolení na stavbu podalo odvolání, ve kterém zdůraznilo
nutnost opravy náměstí. Dne 13.1.2009 město obdrželo od Krajského úřadu Karlovy Vary
rozhodnutí, ve kterém bylo odvolání vyhověno a 4.2.2009 bylo město vydání stavební povolení
na realizaci celé akce. V krátkém termínu byla zpracována a podána žádost o dotaci, kterou však
město neobdrželo a proto rozhodlo akci financovat z vlastního rozpočtu.
Rekonstrukce náměstí začala v polovině července 2012 archeologickým průzkumem náměstí a
přilehlých ulic, vlastní práce na rekonstrukci byly zahájeny slavnostním výkopem v srpnu a
prováděla ji firma Metrostav Praha. V rámci rekonstrukce se řešily povrchy silnic, chodníků, plocha
náměstí a parkovišť, budovaná dešťová kanalizace odvodňuje nejen plochu náměstí a zároveň jsou
do ní napojeny dešťové okapové svody z domů na náměstí. Nově bylo vybudováno veřejné
osvětlení, autobusové zastávky a upravena byla travnatá plocha kolem kašny. Obnovena byla
studna na náměstí, osazeny lavičky a vysázeny nové vhodné stromy.
Rekonstrukce se dotkla i ulic vedených z náměstí. V prostoru před poštou je umístěna socha Jiřího
z Poděbrad a celé náměstí je monitorováno kamerovým systémem. Rekonstrukce náměstí byla
ukončena v prosinci 2013, celkové náklady na stavbu činily 46,8 mil. Kč, část nákladů ve výši 20
mil. Kč byla pokryta úvěrem z důvodů urychlení dokončení výstavby o 10 měsíců. Většině obyvatel
se náměstí líbí a je s celkovou úpravou spokojena.

Volby do zastupitelských orgánů
V období let 2001 – 2015 se 4 krát konaly volby do zastupitelstev měst a obcí, 3 krát do krajských
zastupitelstev, 4 krát do Poslanecké sněmovny PČR, 2 krát volby do Senátu PČR ve volebním
obvodu Sokolov (do tohoto obvodu patří i Toužim, Otročín a Teplá), v roce 2003 se konalo
referendum o přistoupení ČR k Evropské unii (v Toužimi hlasovalo 930 občanů PRO a 295 občanů
PROTI), v roce 2014 se konaly volby do Evropského parlamentu (účast občanů v Toužimi byla
malá, jen 16,6 % oprávněných voličů; KSČM získala 149 hlasů, ODS 131 hlasů, ČSSD 43 hlasů),
v roce 2013 se konaly první přímé volby prezidenta ČR, účast voličů v Toužimi byla 49,7 %,
v prvním i v druhém kole získal nejvíce hlasů Ing. Miloš Zeman, který byl nakonec zvolen
prezidentem ČR.
Výsledky voleb do zastupitelstva města:
- v roce 2002: SNK – Toužimské hnutí získalo 6 mandátů, SNK – Změna pro Toužim 2 mandáty,
ODS 2 mandáty, ČSSD 1 mandát, KSČM 4 mandáty, starostou města byl zvolen Antonín Vrána,
členy rady města byli zvoleni Milan Kadera (místostarosta), Richard Hlous, Václav Šusta a Miroslav
Veselý
- v roce 2006: SNK – Toužimské hnutí získalo 6 mandátů, SNK – Změna pro Toužim 2 mandáty,
KSČM 2 mandáty, Volba pro město 3 mandáty, ODS 2 mandáty, starostou města byl opět zvolen
Antonín Vrána, členy rady města byli zvoleni Milan Kadera (místostarosta), Richard Hlous, Václav
Šusta a Václav Veverka
- v roce 2010: Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst získalo 5 mandátů, SNK – Změna pro
Toužim 3 mandáty, ODS 3 mandáty, KSČM 2 mandáty, SNK – Všechno znovu 2 mandáty, starostou
města byl zvolen Alexandr Žák, členy rady města byli zvoleni Roman Straka (místostarosta),
Robert Hrůza, Zdeňka Zemanová, Jana Chaloupková
- v roce 2014: Hnutí pro město Toužim 2014 získalo 7 mandátů, Vize 2014 získala 4 mandáty,
Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst 2 mandáty, KSČM 2 mandáty, starostou města byl opět
zvolen Alexandr Žák, členy rady města byli zvoleni Jiří Horník ml. (místostarosta), Robert Hrůza,
Milan Kadera, a Zdeňka Zemanová.
Tajemníkem městského úřadu je od 1. 10.2000 Ing. Jan Šimonovský.

Stručně o dalších akcích a událostech v tomto období




























Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje a Záchranná a dopravní zdravotní služba,
stanoviště Toužim, sídlí od roku 2001 v rekonstruované části bývalé městské kotelny na sídlišti,
své místo zde mají i toužimští dobrovolní hasiči
Oblastní kolo „Mateřinky“, nesoutěžní přehlídky hudebních, tanečně sportovních a
dramaticko – výtvarných pódiových vystoupení dětí mateřských škol Karlovarského kraje, se
každým rokem v Toužimi koná v měsíci březnu a děti z místních MŠ si vedou velmi dobře. První
ročník této přehlídky se uskutečnil v roce 2001
Rehabilitace ve městě byla do roku 2004 umístěna v areálu OK STS Toužim; po výpovědi
městský úřad rozhodl přemístit rehabilitaci do volných prostor MŠ na sídlišti (náklady na
rekonstrukci činily 2,1 mil. Kč), provoz zajišťovalo Zdravotnictví Toužim. V roce 2006 byla
pronajata soukromé osobě pí. Aleně Ungrové; ta v roce 2013 nájem ukončila a rehabilitaci
provozuje v prostorách bývalé Trioly. Uvolněné prostory na sídlišti byly v roce 2014 dány do
užívání ZŠ a MŠ Toužim
Po reformě územní správy byl v Toužimi k 1.1.2003 zrušen Živnostenský úřad a k 1.1.2007 i
Finanční úřad. Občané musí své záležitosti vyřizovat v Karlových Varech
V předvečer vstupu České republiky do Evropské unie, 30.4.2004, zasadilo město v parku před
MÚ Strom Evropy
V roce 2004 byl ukončen provoz v závodě Triola v Toužimi, o práci tak přišlo na 200
zaměstnanců, převážně žen
V roce 2006 bylo v Toužimi rozhodnutím ředitele VZP v Karlových Varech zrušeno plicní
oddělení
Ve Žlutické ulici město v roce 2004 připravilo pozemek pro individuální výstavbu 19 garáží,
nákladem 180 tis. Kč zajistilo elektrickou přípojku a úpravu komunikace
Dne 1. února 2008 se v sokolovně konal I.reprezentační ples Infocentra na který v roce 2012
navázal Reprezentační ples města
Dne 13.11.2008 byl starostovi a tajemníkovi města v
Poslanecké sněmovně PČR předán
Dekret o udělení vlajky městu Toužim
Zastupitelstvo města 11.12.2008 schválilo „Strategický plán města na léta 2008 – 2013“,
ve kterém řeší akce, které je třeba ve městě a spádových obcí udělat
V roce 2007 slavila Základní škola praktická 40 let od svého založení, Mateřská škola, v roce
2008 rovněž 40 let od založení a Základní škola 50 let od otevření nového areálu v Plzeňské
ulici v roce 2013
V letech 2008 – 2009 město provedlo výměnu oken a zateplení na budovách MŠ nákladem
6,22 mil. Kč (dotace činila 2,96 mil. Kč) a na budovách ZŠ nákladem 18,2 mil. Kč (dotace činila
9,44 mil. Kč)
V roce 2009 město oslavilo 540 let od svého založení, ve dnech 19.6. – 21.6. uspořádalo
velkolepé letní slavnosti s ohňostrojem
V květnu 2012 byla dokončena stavba nového Domu s pečovatelskou službou s 8 bytovými
jednotkami ve Školní ulici
V rámci Programu začleňování sociálně vyloučených skupin lidí, se město zabývalo výstavbou
sociálního centra v Toužimi, to však nemělo podporu občanů, město proto 7.9.2012
uspořádalo referendum, kterého se zúčastnilo 1 213 občanů (39,2 % oprávněných voličů),
1 113 se vyslovilo proti, výsledky referenda tak byly pro město závazné a výstavba sociálního
centra se neuskutečnila
Zastupitelstvo města na jednání 8.12.2011 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města o zřízení
Městské policie k 1.5.2012 v rozsahu dvou strážníků
Dne 8.12.2011 schválilo zastupitelstvo založení obchodní společnosti Městské lesy Toužim
s.r.o., ta převzala hospodaření v městských lesích o rozloze 1 032 ha po Lesní společnosti
Teplá. Jednateli společnosti byli jmenováni starosta města Alexandr Žák a místostarosta města
Roman Straka, odborným lesním hospodářem byl na základě výběrového řízení jmenován Ing.
Daniel Smysl ze Žlutic
Zastupitelstvo města 24.10.2013 schválilo nový Územní plán města, který řeší rozvojové
plochy pro bytovou a průmyslovou výstavbu
Za pomoci dotačních titulů byla vybudována dětská hřiště ve městě, v Radyni, Kosmové a
Třebouni, opraveny kapličky v Kosmové, Třebouni, Lachovicích, Kojšovicích a Luhově,
vybudovány nové zastávky v Kosmové a Prachometech, opraveny komunikace na Krásný Hrad
a v Dobré Vodě, vyčištěn byl rybník v Komárově
Ve městě byly opraveny chodníky na Sídlišti, na Malém náměstí a v Plzeňské ulici, s pomocí
dotace z ROP Severozápad byla v roce 2015 provedena rozsáhlá rekonstrukce vozovek a
chodníků na Sídlišti, v Plzeňské ulici a na propojce Tepelské a Plzeňské ulice
Každým rokem město přispívalo na opravu kostela Narození Panny Marie v Toužimi z Programu
regenerace městských památkových zón

V dalším období čeká město řada úkolů: vypracovat Strategický plán města na další léta,
připravit pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě za Mlýnským rybníkem, realizovat
vybudování vodovodu do Kojšovic, pokračovat v opravě pivovaru, řešit budoucnost zámku
v Toužimi a další akce k rozvoji města a spádových obcí.

