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Kraj živých vod
Kraj ţivých vod není jen názvem tohoto článku, ale je rovněţ subjektem zabývajícím se záchranou a revitalizací
minerálních pramenů našeho regionu, za podpory subjektů Náš region, Slavkovský les a Karlovarský kraj. Kraj
ţivých vod byl také pracovním názvem sobotní odpolední akce pořádané dne 16.4.2011 Informačním centrem
Cesty z města o.s. Součástí této akce byla rovněţ přednáška ing. Šindeláře z Teplé, který účastníky seznámil
s historií a současností některých minerálních pramenů Tepelské vrchoviny.
Podle některých zdrojů se na tomto území nacházelo 200 vývěrů minerálních vod. První seznam pramenů pochází
jiţ z roku 1609. Jezuitský kněz, historik, pedagog a český literát Bohuslav Balbín popsal ve svém díle kyselky
Tepelska. Dílo vycházelo postupně v letech 1679-1687. V roce 2008 byl vydán Průvodce po minerálních
pramenech, II. Minerální prameny Tepelska od autorů Jiřího Miloty a Jaromíra Bartoše. V roce 2009 prováděl
průzkum vývěrů minerálních vod kolektiv studentů soukromého reálného gymnázia Přírodní škola o.p.s. Praha.
Po absolvování teoretické přípravy se vydává 34 účastníků k jiţ
přistavenému autobusu a odjíţdí k pramenům kyselek. První
zastávkou na tomto putování je Posečská kyselka, jímaná do tří
betonových skruţí. Skruţe zde byly umístěny v rámci prováděných
melioračních prací, které vývěr znehodnotily. Podle pamětníků byla
tato kyselka chutnější neţ Horní Otročínský pramen. Horní
Otročínský pramen je jímán v dutém kmeni, nachází se uprostřed
krásného altánu, ke kterému vede lávka. Pod touto kyselkou
směrem k obci Otročín se nacházel další pramen, který se dnes jiţ
nedá dohledat. Další kyselkou je Mlýnská Otročínská kyselka,
nacházející se za ţelezničním přejezdem vpravo od potůčku.
V pořadí jiţ třetí zastávkou na naší pouti je Kyselka Oriona u
Jankovic. Kyselka je přivedena do altánu u silnice hadicí z betonové
skruţe, nacházející se o něco výše, v místech bývalé stáčírny, která vyhořela. Původně byla kyselka občany čerpána
do lahví ve sklepě této stáčírny. Ve stěnách sklepa bylo 6 trubek, ze kterých se kyselka odebírala do lahví. Později
byly všechny vývěry svedeny do betonové skruţe, ze které byly přivedeny do sklepa dvěma trubkami většího
průměru. Počátkem 80. let byl sklep zasypán a kyselka přivedena k silnici. Těmito úpravami byla kyselka
znehodnocena. Vývěry z 6 trubek se lišily chutí i obsahem oxidu uhličitého.
Přímo v Teplé se za školou nacházela II. sirnatá kyselka, nazývaná místními Smraďoch. Kyselka byla jímána
v kameninové skruţi. Dnes tuto kyselku ukrývá hladina rybníka Nad městem. Předposledním zastavením na naší
pouti je Křepkovická kyselka jímaná v dutém kmeni uprostřed nově vybudovaného altánu, ke kterému vede
dřevěný chodníček. V okolí Křepkovického mlýna se podle pamětníků nacházelo 5 vývěrů kyselek. Poslední a také
nejvýznamnější kyselka na naší pouti byl Reitenbergerův pramen u obce Úterý.
Jaroslav Hráský

Voda z pramene Střely poputuje
do španělské Granady
V sobotu 26. března proběhl
v Prachometech u Touţimi, v
rámci akce Klubu českých
turistů "Voda ze střechy
Evropy", slavnostní odběr
vody z pramene říčky Střely,
která bude v rámci letošního celoevropského setkání turistů
EURORANDO ve španělské Granadě společně s dalšími 209 vzorky
vod českých řek a pramenů reprezentovat přírodní bohatství ČR.
Odběr provedli turisté z KČT Slovan Karlovy Vary pod vedením
RNDr. Františka Wohlmutha.
J. Schierl
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Náš zámek aneb co s ním?
Program aktivit komunitního plánování k záchraně a revitalizaci
touţimského zámeckého areálu. Původně plánovaný termín aktivit
byl z organizačních důvodů přesunut z února na měsíc květen.
Pátek 6.5. od 18:00 hod. - Touţimský zámek - exkurze a
přednáška ke stavebnímu a historickému vývoji areálu.
Sobota 14.5. od 10:00 hod. - opakování programu z 6.5.
Středa 18.5. od 18:00 hod. - Co s ním? - komunitní plánování
k areálu zámku.
Sobota 21.5. od 10:00 hod. - opakování programu z 8.5.
Všechny akce se konají v konferenčním sále KICu (stará radnice na
náměstí J. z Poděbrad 35). Cílem komunitního plánování je zapojení
nejširší veřejnosti do řešení aktuální problematiky záchrany a
revitalizace areálu zámku v našem městě. První kolo setkání je
věnováno základnímu seznámení se s řešeným areálem a jeho
hodnotami a problémy. Další kolo je pak věnováno vlastnímu
procesu komunitního plánování, kdy se občané aktivně podílejí na
tvoření strategie záchrany a revitalizace této památky v majetku
obce.
Obyvatelé Touţmi tak po dlouhé době budou mít moţnost aktivně
ovlivnit dění ve své obci, plníme tak další z našich tzv. předvolebních
planých slibů a "blábolů".
Jiří Schierl, člen zastupitelstva města Touţimi za SNK Změna pro Touţim

Oznámení o konání pouti ve Skocích
Dne 1. května 2011 se uskuteční tradiční pouť ve Skocích u Ţlutic. Začátek akce je v 10:00 hodin procesím,
v 11:00 hod. pokračuje mší svatou (hl. celebrant Mons. Dr. Robert Falkenauer, gen. vikář). Po celý den kostel
otevřen k prohlídkám, odpoledne posezení s občerstvením, trh.

Velikonoční sportovní klání – projekt Toužim – Breitenbrunn
V úterý 19.4.2011 se uskutečnil další projekt mezi školami Touţim a Breitenbrunn. Jednalo se o velikonoční projekt.
Naši školu navštívilo 22 ţáků a 2 učitelky ze spřátelené školy v tomto německém městečku.
Němečtí přátelé si pro nás připravili krátký kulturní program, který se
skládal z mluveného slova, písní, tanců a hry na housle. Projekt
pokračoval sportovním kláním mezi oběma školami. Po dohodě jsme
vytvořili čtyři 11-ti členná smíšená druţstva, která mezi sebou
soutěţila v různých štafetových hrách. Podle počtu získaných bodů
byla vytvořena pořadí
druţstev.
Kaţdé
druţstvo získalo za
odměnu
diplom
a
drobnou cenu.
Po sportovním výkonu
následoval dobrý oběd.
Z oběda jsme se přesunuli do učebny výtvarné výchovy, kde nás
čekal poslední bod programu, a to výroba velikonočních ozdob. Všem
dětem se výrobky povedly. Závěrem byli ještě ţáci odměněni
čokoládovým zajícem.
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Poděkování patří všem zúčastněným ţákům 5. tříd (Marcele Ďuráčové,
Leoně Karabové, Barboře Řezáčové, Daniele Matějkové, Kristýně
Reichelové, Tomáši Jelínkovi, Matěji Strakovi, Filipu Burdovi, Petru
Rešlovi, Tomáši Moravcovi, Josefu Břicháčkovi, Andree Matějkové,
Lucii
Míškové,
Monice
Osvaldové, Tereze Janičové,
Natálii Staňkové, Veronice
Široké, Patriku Janouškovi,
Robertu Kolenovi, Františku
Hazovi,
Janu
Polívkovi,
Ladislavu
Lipavskému),
pomocníkům z 9.A (Brigitě
Plaché, Heidi Hanzákové,
Filipovi Strolenému a Karlu Daňkovi). Zvláštní poděkování patří paní
učitelce Renatě Leheňové za tlumočení, sekretářce Zitě Hejnové za
pomoc s cenami a květinami a paní Kotleškové za přípravu oběda.
Fotografie vám přiblíţí atmosféru krásně proţitého dne.
Lenka Matoušová, učitelka ZŠ

NOC KOSTELŮ 2011 aneb nebojte se kostela
V pátek 27. května se uskuteční celostátní Noc kostelů, akce, která si
klade za cíl přiblíţit tyto církevní objekty nejširší veřejnosti a představit
je jako významný prvek dějin i současnosti v našich obcích. Akce tedy
není jen pro věřící jednotlivých církví, ale pro kaţdého, kdo se se chce
seznámit se základy naší středoevropské kultury a historie, dozvědět se
něco z dějin své obce či se seznámit s tajemstvím víry i fungováním
církví. Chce přiblíţit kostely nejen jako modlitební prostory, ale i jako
významné kulturní a historické památky budované celá staletí našimi
předky. Zejména v malých obcích jsou bohatě zdobené a
uměleckořemeslně vybavené římskokatolické kostely jedinečnými muzejními a galerijními expozicemi,
dokumentujícími minulost dané obce.
Kostely tak mají zvláštní význam pro kaţdého kulturního člověka, nejen tedy pro věřícího. V letošním roce se do
Noci kostelů zapojují čtyři kostely: Touţimský, Branišovský, Údrčský a Skocký. Na organizaci se podílí jak
římskokatolická církev - farnosti v Touţimi a Bochově, tak občanská sdruţení Pod střechou, Cesta z města a města
Touţim a Bochov. V kaţdém z kostelů je pro Vás připraven zajímavý noční program, který najdete také na
plakátech a s dalšími informacemi i na webu www.nockostelu.cz .
Tyto a další kostely na Manětínsku a ve Ţluticích mají pro návštěvníky, kteří chtějí navštívit více kostelů,
přichystané i tzv. návštěvnické pasy.
Branišov, zřícenina kaple sv. Blažeje
18:00 hod. - Zahájení, "Svatoblaţejské malování" (kreslení nejen pro děti, výtvory budou vystaveny během večera
na místě).
19:00 hod. - Prezentace "Sv. Blaţej a jeho sousedé" (představení kostelů a dalších zajímavostí v okolí).
Po celý večer moţnost opékání na ohni, stylový zpěv náboţenských písní.
Toužim, farní děkanský kostel Narození Panny Marie
19:00-24:00 hod. - Viz pozvánka
Skoky u Žlutic, poutní kostel Navštívení Panny Marie
19:00-24:00 hod. - Prohlídky kostela kaţdou celou hodinu s výkladem
20:45 hod. - Z Údrče - "Průvod světel" z Údrče do Skoků ("lampiónový" průvod, 4 km)
21:45 hod. - Rozsvícení kostela doneseným světlem a promítání filmů o Skocích, poté prohlídka s výkladem.
Po celou noc, po prohlídce kostela, pro věřící moţnost modlitby u kopie obrazu Panny Marie Pomocnice ze Skoků známého milostného obrazu "Panenky Skákavé", moţnost občerstvení u ohně, výstavka o záchraně a historii
kostela.
Z Bochova do Údrče bude vypraven autobus, odjezd ve 20:00 hod. z náměstí, zpět do Bochova pojede ze Skoků ve
22:30 hod.
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Údrč, filiální kostel sv. Linharta
19:00-21:00 hod. - Prohlídka kostela a výstavky o jeho záchraně a obnově.
20:45 hod. - "Průvod světel" z Údrče do Skoků ("lampiónový" průvod, 4 km)
Všichni organizátoři Vás srdečně zvou k návštěvě i "Vašeho" kostela.

Pozvání na NOC KOSTELŮ v Toužimi
Římskokatolická farnost Touţim zve dne 27.5.2011 od 19:00 hod. všechny občany k návštěvě touţimského kostela
Narození Panny Marie, kde mohou účastnit se tohoto programu:
19:00
19:15
19:45
20:15
21:00
21:15
22:00
22:30
23:00
23:30
24:00

-

Zahájení, přivítání
Komentovaná prohlídka kostela
Přednáška: Touţim a "panenka skákavá" (audiovizuální prezentace o původu známého rčení)
Bohosluţba slova (varhanní doprovod)
Světlo pro kostel (přinášení a rozsvěcení svíček)
Čtení z bible (štafetové čtení návštěvníků, prokládané hrou na varhany)
Komentovaná výstava ornátů a liturgických potřeb
Zamyšlení nad smyslem ţivota a radostí ze ţivota
Diskuse a dotazy k celému večeru nebo dle zájmu
Přednáška: Touţimské kostely (audiovizuální prezentace)
Závěr, rozloučení
V. Günzel, Římskokatolická farnost Touţim

