TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXIII. číslo 4/2014* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Epochální archeologický nález
v Toužimi: městský zpravodaj
z roku 1469!
Jak se na samém počátku tohoto měsíce našemu zvláštnímu
zpravodaji A.P. Rüellovi jako jedinému podařilo zjistit, došlo při
čištění středověké studny na Toužimském náměstí
k archeologickému nálezu až neuvěřitelného významu. Byla
tam nalezena a posléze vyzvednuta krabice z měděného
plechu o rozměrech 648 x 456 x 228 mm.
Krabice byla velmi pečlivě a fortelně zaletována a jak se dalším
prozkoumáváním zjistilo, byla takto uzavřena již podruhé. Byly
totiž na ní nalezeny stopy klempířské pájky zcela odlišného
složení, kterou byla zřejmě krabice zaletována poprvé. Je velmi
pravděpodobné, že byla původně uzavřena již ve starověku,
protože pájka svým složením odpovídá standardu z doby
starověkého Řecka. Tuto domněnku dotvrzují i rozměry krabice.
Přepočteme-li uvedené rozměry v milimetrech na starověké
délkové měrné jednotky "daktylos" dostaneme se k celým
číslům 36 x 24 x 12 těchto jednotek.
pokračování na straně 11

20 let

Dechového orchestru Základní umělecké školy v Toužimi
Výroční koncert se koná 12. dubna v 17.00 hodin v Sokolovně
srdečně vás zveme
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zdravím vás v prvním dubnovém týdnu, kdy nám k běžným
starostem přibyla ještě nutnost srovnat se s časovým posunem. Zase jsme o krok (hodinu) blíže k jaru. Pomyslnou
tečku za zimou můžeme udělat za tři týdny. Letošní velikonoční
svátky připadají na 21. dubna. Ačkoliv nebo možná právě
proto, že jsou Velikonoce nejvýznamnějším křestˇanským
svátkem, jsou také pevně ukotvené v kalendáři nevěřících. A
to prostřednictvím krásných tradic zdobení vajíček, pletení
pomlázek, kočiček ve váze nebo různých variací na velikonoční
koledy.
Tyto jarní svátky se však slaví po celém světě a jistě stojí
za zmíňku jak. Někdy jde o z hlediska našich poměrů
a zvyklostí o skutečné kuriozity. Vyberu pro vás Norsko, které
pojímá velikonoční svátky velmi svérázně. Tam je kromě
lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd.
Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní
příběhy, jako je například Hercule Poirot nebo příběhy
od Agathy Christie. Také noviny otiskují články, ze kterých
mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě
také
vychází
mnoho
knih.
Dokonce
i
krabice
od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami.
Krásné jaro vám přeje Kateřina Kolářová
a celý tým Toužimských novin.

FORD FIŠER,
Plzeňská 576 (areál Ford a STK)
nyní přichází s novými službami:

SERVIS všech značek vozidel
za bezkonkurenční ceny + další výhody
pro stálé zákazníky
TECHNICKÁ PROHLÍDKA + MĚŘENÍ EMISÍ
včetně prohlídky
vozu ZDARMA
Benzínová auta……………….1.390,- Kč
Naftová auta………………….1.690,- Kč
NEPLAŤTE VÍC, NEŽ MUSÍTE A PŘIJEĎTE SI
VYZKOUŠET SLUŽBY AUTORIZOVANÉHO
SERVISU ZA CENY NEZNAČKOVÉHO…
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Zastupitelstvo schválilo prodej movitého majetku města,
nevyužívaného požárního vozidla Tatra 815 – CAS 32, KVA 23
– 41 , obci Bezvěrov. Město Toužim v loňském roce získalo
novější požární vozidlo od HZS Karlovarského kraje, a proto
původní vozidlo nabídlo k prodeji.

Z jednání Rady a Zastupitelstva
města Toužim

Zastupitelstvo schválilo uzavření smluv na poskytnutí dotací –
příspěvků na činnost v roce 2014 spolkům, sdružením
a neziskovým organizacím v celkové výši 236 100 Kč.

Rada schválila umístění 2 ks kontejnerů na použité oděvy
a textil od společnosti REVENGE, a.s., Boskovice. Jeden kontejner o objemu 2 m bude umístěn na Sídlišti u č.p. 453
a druhý kontejner bude umístěn v Plzeňské ulici u č.p. 313.

Zastupitelstvo schválilo využít finanční podporu z Programu regenerace městských památkových zón v roce 2014 ve výši
650 tis. takto:
a) Na opravu fasády kostele Narození Panny Marie v Toužimi
použít z Programu regenerace MPZ částku 50 tis. Kč
s příspěvkem města Toužim ve výši 10 tis. Kč.
b) Na opravu střešní konstrukce Horního hradu v areálu zámku
v Toužimi použít z Programu regenerace MPZ částku 600 tis.
Kč se spoluúčastí města Toužim ve výši 620 tis. Kč.

Rada projednala plán oprav a investičních akcí připravených
k realizaci v letošním roce. Z větších oprav se bude realizovat
úprava návsi v Políkně, oprava cesty na Luhov, orientační systém ve městě, oprava schodiště u ZŠ a autobusového nádraží,
rybník Políkno a opravy v budově městského úřadu.
Z investičních akcí to bude střecha na ZŠ, rozšíření hřbitova,
parkoviště Sídliště, Plzeňská a u ZŠ, pokračování v opravě bývalého pivovaru, Horního hradu a komunikace na Krásný Hrad.
Rada schválila kladné vyjádření k licenčnímu řízení na autobusovou linku č. 421 445 Toužim – Teplá – Mariánské Lázně
a linku č. 421 391 Karlovy Vary – Bochov – Toužim – Bečov –
Karlovy Vary, kterým bude na těchto linkách zavedena autobusová zastávka Toužim – Malé náměstí.

Za MěÚ Toužim Ing. Jan Šimonovský

Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10 tis. Kč
společnosti MAS Vladař na úhradu části provozních nákladů
v roce 2014. Důvodem je pomalejší start reálného čerpání
dotačních prostředků v novém programovém období 2014 –
2020. Město Toužim je členem MAS Vladař a každoročně
využívá dotační prostředky poskytované prostřednictvím
MAS Vladař.

BŘEZEN – Měsíc požární ochrany

Když zazní siréna:
Zkušební nepřerušovaný tón sirény:
Každou 1. středu v měsíci je prováděna periodická celostátní
zkouška funkčnosti sirén, vždy v 12:00 hodin po dobu 140
vteřin.

Rada schválila žádost p. Tomáše Havla, nájemce restaurace v
Sokolovně, o souhlas s provedením tří úprav před Sokolovnou,
které hodlá provést na vlastní náklady. Jedná se o:
1. Opravu a natření opěrné zdi před Sokolovnou.
2. Umístění stojanu na kola před restaurací pro potřeby
návštěvníků restaurace a hřiště.
3. Přistavení dřevěné zahrádky, dekorativního krytu, otevřené
strany venkovního posezení před restaurací.

Požární poplach přerušovaný tón sirény:
Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu
1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin
trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární
ochrany.

Zastupitelstvo schválilo zadat zpracování evidence veřejně
přístupných cest, stezek a pěšin formou digitálního
a mapového výstupu, který budou moci využít zájemci
o turistiku a cykloturistiku, firmě Žaket.

Všeobecná výstraha kolísavý tón sirény:
Tento varovný signál je vyhlašován kolísavým tónem po dobu
140 vteřin, může být vysílán po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožením
mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.
Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace
v hromadných sdělovacích prostředcích.

Zastupitelstvo schválilo hospodaření města Toužim za rok
2013 a závěrečný účet města za rok 2013.
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KULTURA

st
23.4. 18.00 hod.
HLEDÁNÍ – SVĚT ČAJE
Neformální setkávání lidí, hledajících smysl života. I pití
určitých čajů může zcela změnit náš náhled na svět. Přednáška
o čajích a jejich účincích spojená s degustací. Příspěvek 50,Kč.
Infocentrum
čt
24.4. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Čarodějnice.
Infocentrum
út
29.4. 18.00 hod.
HAVAJSKÉ OSTROVY
Cestopisný pořad Petra Nazarova z dvanáctiměsíčního pobytu
a putování po ostrovech Oahu, Maui, Lanai, Molakai, Kauai a
Big Island. Vyprávění spojené s videoprojekcí o krásách
ostrovů, místních zvycích, tanci Hula Hula, šamanismu a
léčitelství. Vstupné dobrovolné.
Infocentrum

PROGRAM NA DUBEN 2014
VÝSTAVA – KŘÍŽKY Fotografie Jana Boreckého.
Infocentrum
čt
3.4.
9.00 hod.
Virtuální univerzita 3. věku
– Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
10.00 hod.
Virtuální univerzita 3. věku
– Život a dílo Michelangela Buonarroti
Infocentrum
čt
3.4.
15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Velikonoční věnec.
Infocentrum
pá
4.4.
18.00 hod. KINOKAVÁRNA – NOVÝ SVĚT
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. Vstup zdarma.
Infocentrum
so
5.4.
20.00 hod.
MILOŠ DODO DOLEŽAL & REBELFEST 4
Blackmailers – Cheb, Attacus – Cheb. Vstupné 200,- Kč.
Sokolovna
čt
10.4. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Velikonoční zápich.
Infocentrum
so
11.4. 20.00 hod.
JAMES COLE , LA4 BOY, MAAT, DJ POETA
Další hiphopová akce. Můžete se těšit na super spojení těchto
dvou raperů, kteří už na scéně působí od začátků a budou až
dokonce ;) Dále vystoupí MAAT a DJ večera nebude nikdo jiný
než Ladislav Poeta Zeman. Vstupné 200,- Kč.
Sokolovna
so
12.4. 9.30 hod.
VÝLET ZA HUMNA
DAVIDOVA STEZKA
A.M. David je významný vědec Čech na přelomu 18. a 19. století. Průkopník aplikované vědy. Jeho hlavní obor byla astronomie a matematika. Věnoval se také fenologii a
meteorologii. Přednáška bude zaměřena na astronomii a putovat budeme s Davidem po naučné stezce, která vede po
místech spojených se životem A.M. Davida v jeho rodném kraji,
po zaniklých vesnicích a sopečných kopcích. Nutná rezervace
v Infocentru Toužim.
Nám. J. z Poděbrad
út
15.4. 18.00 hod.
MAROKO
Ing. František Krejčí s cestopisným pořadem.
Infocentrum
čt
17.4. 9.00 hod.
Virtuální univerzita 3. věku
– Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
10.00 hod.
Virtuální univerzita 3. věku
– Život a dílo Michelangela Buonarroti
Infocentrum
čt
17.4. 15.00 hod.
TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Velikonoční perníčky.
Infocentrum
čt
17.4. 16.30 hod.
DÁMSKÝ KLUB
Rukodělné práce v ženském kruhu.
Infocentrum
pá
18.4. 20.00 hod. TITANIC + S.B.I. & POROROCA
Titanic vyplouvá s novým CD DOUBLE TIME. Role předkapely
se ujme Ostrovská talentovaná smečka okolo kytarového
čaroděje Patrika Sošky - POROROCA a Karlovarská rocková
parta ostřílených bardů - S.B.I.. Vstupné 200,- Kč.
Sokolovna

Pták roku 2014

Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2014 čápa bílého
a čápa černého.
Čáp bílý (Ciconia Ciconia) je tažný brodivý pták, kterého lidé
dobře znají, nebotˇ často hnízdí v jejich okolí. Každoročně
odlétá na zimoviště v rovníkové a Jižní Africe, odkud
se koncem března až začátkem dubna vrací na hnízdiště
zpátky. Táhne ve dne. Jeho cesta vede především nad pevninou, kde může využívat stoupající vzdušné proudy ohřátého vzduchu. Ty, když se opřou do velké plochy jeho křídel a vynesou
ho do výše, usnadní mu přesun do velké vzdálenosti a čáp
ušetří mnoho energie.
Život čápů je ovlivňován lidmi. Čápi žijí v pestré zemědělské
krajině, kde jsou rybníky, mokřady, louky a pole. Taková krajina
jim poskytuje pestrou potravu. Loví různé obratlovce, žáby i bezobratlé živočichy.
Čáp je ohrožený druh. Lidé někdy pomáhají, jindy ho svojí
činností ohrožují. Doufám, že čápi budou i nadále nad námi
létat a nepadnou za obětˇ zásahu do krajiny, která by zničila
jejich životní prostředí.
Obdobně si počíná i čáp černý, ale s tím rozdílem, že nehnízdí
poblíž lidského obydlí, ale v lese na stromech, někdy hluboko
v lesním porostu. Těžko se hnízdiště v přírodě nachází, protože
čáp černý je plachý pták.
V současné době očekáváme netrpělivě přílet našich čápů na
hnízdiště. Poznámka redakce: článek byl psán za začátku
března).
Jaroslav Řehák, ornitolog České společnosti
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TURISTIKA

KALENDÁR

Značkománie zachvacuje Toužim

Původ jmen

1) Odstartovali jsme něco nového a netradičního. Můžeš se
zúčastnit i ty. Stačí, abys patřil mezi lidi, kteří rádi cestují,
poznávají zajímavá místa, fotí se a soutěží. Můžeš se přidat
kdykoliv. Podmínkou je jediné, navštívit webové stránky
www.znackomanie.cz Tvým úkolem bude zaregistrovat se
a pak se sám či s přáteli fotit u značek vjezdu do města,
městysu či obce. Fotky nahraješ na web a můžeš soutěžit. Ten
nejlepší se bude snažit navštívit všech více jak šest tisíc obcí
v České republice. I za méně obcí jsou ale odměny, a to nejen
virtuální, ale i reálné. Kromě toho na tebe čekají zábavné hry
o ceny, statistiky a mnoho dalšího.
2) Chceš poznávat zajímavá místa v České republice? Víš, kde
najdeš Felbabku, Šišmu nebo Mrlínek? Pak navštiv www.znackomanie.cz. Kromě jiného zjistíš, že můžeš cestovat do Mnichova, Vídně či Benátek, aniž bys překročil naše hranice. Ukáže
se, že v Úklidu netřeba zametat a Králíkách je spousta dalších
zvířat. Řadu dalších netradičních názvů i těch všedních najdeš v
databázi obcí. Naše motto je: Od Řitˇky po Onen svět.
3) Už jen minuty do startu honby „Značkomaniaků“
Nový turistický webový portál s výstižným názvem Značkomanie
bude spuštěn na jaře letošního roku na českém internetu. Za
projektem nejen pro mladé lidi stojí Tomáš Ptáčník. Tento
dvacetiletý mladík není ve vodách zábavy pro mladé lidi žádnou
novinkou. Za sebou má už dva ročníky brněnské obdoby The
Amazing Race. Jak se z názvu nového projektu dá usoudit,
půjde o značky.
„Jak bys stručně značkománii přiblížil?“
Jedná se o web pro lidi, kteří rádi cestují, fotí se, soutěží
a vyhrávají. Na věku nezáleží. Ti, kdo se na stránkách
www.znackomanie.cz zaregistrují, se budou následně fotit
u dopravních značek označujících vjezd do obce či města.
Fotku pak nahrají na web a budou si ji moci nechat ohodnotit,
diskutovat o ní a především se zúčastnit soutěže.
„Soutěžit o co?“
Cílem je odměna za fotku u značky všech obcí v republice. Je
jich 6.248. Ceny budou už i za méně navštívených obcí. Bude
také možné vyhrávat v týdenních hrách. Ve vybraných infocentrech si lidé navíc koupí do alba samolepku vyobrazující značku
s vjezdem do obce. Odměny budou virtuální i reálné.
Každopádně se lidé dostanou do míst se zajímavým názvem.
Příkladem je Šišma, Mrlínek, Felbabka či Řitka a Onen svět.
„Něco podobného na internetu neexistuje. Co stálo u zrodu
této myšlenky?“
Značkomanii jsem nosil v hlavě asi 5 let. Každý se někdy fotil
u těchto značek. No a tak mě napadlo, dát značkomaniaky,
jak nám říkám, dohromady.
„Sice startujete, ale co plánuješ do budoucna?“
V té nejbližší bude samotný start 1. dubna. Chceme, aby projekt byl dlouhodobý a uchytil se. Nicméně už dnes vím, že bychom rádi expandovali do zahraničí. Prvně na Slovensko. No a
kdo ví, třeba o mě časem uslyšíte od koal na Novém Zélandu.
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Vlastislav Robert Blahoslav

4. dubna slaví svátek Ivana, jejíž jméno znamená Bůh
je milostivý a je to jméno původem slovanské.
6. duben připadá Vendule, která znamená více slavná.
9. 4. má svátek Dušan a znamená ten, kdo má duši.
13. najdeme jméno Aleš, což znamená záštita, pomoc a je to
jméno původem staročeské.
17. dubna slaví Rudolf - znamená slavný vlk a je to jméno
původem staroněmecké.
20. dubna najdeme v kalendáři jméno Marcela a znamená
malá bojovnice a je to jméno původem latinské.
24. 4. vylézají hadi a štíři, ale taky slaví Jiří, jehož jméno,
původem řecké znamená zemědělec, rolník (z řec. geórgos).
27. duben slavíme jaro se jménem Jaroslav, údajně slavný
silou, bujností a je to jméno původem staroslovanské.
29. 4. Jméno Robert znamená slávou ozářený, skvělé pověsti.

Krásné a slunečné jaro čtenářům TN
přeje Lenka Hudečková
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Pranostiky našich předků

KNIHOVNA

PRANOSTIKY – DUBEN

Knižní novinky na duben 2014
Pro ženy

w V březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato.
w Březen suchý, duben mokrý a květen větrný, pytle obilím a
sudy vínem naplní.
w Suchý březen, studený duben, mokrý máj bude v stodole ráj.
w Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.
w Na mokrý duben, suchý červen.
w Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.
w Když v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
w Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde.
w Když je Zelený čtvrtek bílý – bude léto teplé.
w Velký pátek deštivý, dělá rok žíznivý.
w Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
w Když prší do Božího hrobu, bude žíznivý rok.
w Když prší o velikonočním Hodu,
bude v létě nouze o vodu.
Pranostiky vybral a připravil: Jaroslav Hráský

Ashworth Adele
Boučková Tereza
Černá Jaroslava
Gabaldon Diana
Green Jane
Erskine Barbara
Janečková Klára
Kubátová Táňa
Lowell Elizabeth
Müllerová Lucie
Pilcher Rosamunde
Thomas Rosie
Steel Danielle
Steel Danielle
Stone Tamara
Strayed Cher

...

Hříšný vévoda
Indiánský běh, Křepelice
Sedmého sedmý
Hořící kříž
Místo v mém srdci
Řeka osudu
Manželské okovy
Obětovaná
Nech minulost spát
Nevěrná
Jarní vánice
Kašmírový šál
Milost
Všechny matčiny hříchy
Čas mezi námi
Divočina

Pro muže

Prezentace činnosti archeologické
komise Karlovarského kraje
v roce 2013.

Egeland Tom
Gerritsen Tess
Giordano Paolo
Kepler Lars
King Stephen
Lustig Arnošt
Marklund Liz
McCullough Colleen
Redondo Dolores
Smith Wilbur
Stevens Taylor

V atriu Městské knihovny v Lokti se uskutečnila 25. února
2014 od 16 hodin prezentace činnosti archeologické komise,
které se zúčastnili rovněž dva zástupci z Toužimi. Přítomným
byla představena činnost jednotlivých regionálních archeologických komisí Karlovarského kraje a to včetně
nejzajímavějších archeologických nálezů v roce 2013. Velká
pozornost byla mimo jiné věnována vzorovému archeologickému průzkumu v Tepelském klášteře premonstrátů, hradu
Bečov, zámku Valeč a Kynžvart. Velký zájem o tuto prezentaci
regionálních komisí Karlovarského kraje je patrný rovněž z
přiložené fotodokumentace.
Jaroslav Hráský

Nostradamova závětˇ
Poslední na řadě
Tělo
Písečný muž
Lunapark
Zloděj kufrů
Exploze
Vražedná hra
Neviditelný strážce
Bludný kruh
Lovkyně informací

Pro děti a mládež
Collins Suzanne
Matysová Veronika

Hunger Games 3
Míša v síti

Různé (historické, autobiografické, cestopisné, myslivecké)
Hrdlička Pavel
Křivánek Jiří
Matušková Olga
Toušlová Iveta
Děkuji za spolupráci pracovnicím
Městské knihovny v Toužimi
6

Smrt nosí rudé škorně
Lovecká ohlédnutí
Waldemar a Olga Zákulisí našeho života
Toulavá kamera 17

Lenka Hudečková

SKOKY

Postní poutní mše
svatá
V bazilice Navštívení Panny
Marie v poutních Skocích se
uskutečnila mše 9. března
za účast 40 poutníků, které
vylákalo do těchto míst příznivé
jarní počasí. Mši svatou celebroval P. Vladimír Slámečka a
službu u oltáře vykonával řeholní
bratr
Norbert
z
kanonie
premonstrátů v Teplé. Postní
poutní mše svatá byla spojena s
udělením popelce. Mše svatá
byla konána v doprovodu chrámového
sboru
baziliky
Navštívení Panny Marie.
Sluncem zalité poutní Skoky
přilákaly rovněž další příznivce
jarního toulání zdejší krásnou
krajinou.

Jarní brigády
ve Skocích
Letošní zima byla nejteplejší
zimou za posledních 80 let.
Nezvykle příznivé jarní počasí
přilákalo do poutních Skoků
příznivce kostelního společenství k jarnímu úklidu okolí baziliky Navštívení Panny Marie
od náletových dřevin, jejichž
kořenový systém narušoval základy tohoto barokního chrámu
a zvyšoval vlhkost pronikající do
základů stavby. Náletové dřeviny rovněž nepřispívaly ke kulturnosti prostředí poutního místa.
Víkendové brigády kostelního
společenství budou pokračovat i
nadále, takže každá pomoc je
vítána. Děkujeme!
Foto: archiv kostelního
společenství Skoků.
Jaroslav Hráský, poutník
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Exponáty zde vystavované jsou zapůjčené z libereckého IQ
parku a budou zde k vidění až do 6. dubna 2014.

Bezpečně na silnici i při sportu
Jak se chovat v silničním provozu, jak správně přecházet, jak
se správně pohybovat na kolečkových bruslích, na skateboardu
a řadu jiných právních předpisů, tak toto vše bylo tématem
besedy žáků 4. a 5. ročníků se strážníky Městské policie v
Toužimi.
Beseda se konala v závěru měsíce března 2014, a protože se
blíží duben, který je všeobecně známý jako měsíc bezpečného
chování v silničním provozu, tak i naše téma jsme hlavně
směřovali k bezpečnému chování dětí v silničním provozu.
Vždytˇ na našich silnicích umírá tolik dětí, proto je zapotřebí
věnovat této problematice velký prostor. V dubnu se zúčastní
někteří žáci dopravní soutěže v Karlových Varech, a tak
i beseda byla jedním z přípravných kroků na vědomostní
soutěž.

Výstava se nese v duchu velkého učitele J. A. Komenského
a jeho myšlenka, učení hrou, se zde v plné míře potvrzuje. Výstava se žákům moc líbila a navíc, krásné počasí, které nám
ten den přálo, podtrhlo celkový dojem z celého dne na sto procent.
ZŠ Toužim- J. Váňová, Š. Vodrlintová

Škola pro život
CZ.1.07/1.1.18/01.0007
18.2.2014 jsme uskutečnili v rámci projektu „Škola pro život“
další exkurzi a navštívili jsme tentokrát firmu S. a W. Automobily s.r.o. v Jenišově u Karlových Varů. Exkurze se zúčastnili
chlapci z 8. a 9. tříd, kteří projevili zájem
o technické obory, především o obor mechanik opravář motorových vozidel.
Společnost S. a W. Automobily s.r.o. byla založena v roce
1996 jako autorizovaný prodejce a opravce vozů Mercedes
Benz, Chrysler, Jeep, Dodge a Mitsubishi Fuso. V novém moderním areálu v Jenišově sídlí od roku 2005 a pobočku má v
Ústí nad Labem. Prodávají se tu osobní, dodávkové i ná-kladní
vozy Mercedes Benz, servisní haly jsou vybaveny nejmodernější
technikou, veřejnosti slouží 24-hodinová nonstop pohotovostní
servisní linka.
Po příjezdu nás přivítal Mistr dílny, příjmu a klempírny pan
Miroslav Eret, který se nám věnoval po celou dobu exkurze.
V krátkosti nám představil firmu a poté nás provedl prodejním prostorem a servisními halami. Chlapci viděli jak typy
vyráběných vozidel, tak i ukázku servisu osobního vozu
a vybavení jednotlivých pracovištˇ. Především ale viděli
a slyšeli, co všechno musí automechanik zvládnout a jak
je dnes tato práce náročná (proškolování, seznámení
s novými technologiemi, typy vozidel, specializace
zaměstnanců, přesná a pečlivá práce, atd…), a tím byl také
splněn jeden z hlavních cílů naší exkurze.
Na závěr jsme mohli ještě chvíli obdivovat nejnovější vystavené typy vozů, protože i soudobé Mercedesy jsou symbolem kvality, výkonu, luxusu a pohodlného cestování.
Mgr. Píbalová Marie
Váňová Jaroslava

V závěru besedy si žáci připravili pro strážníky zajímavé
a někdy až kuriozní dotazy, na které jim ochotně odpověděli.
Děkujeme městským strážníkům za aktivní přípravu besedy
a budeme se těšit na další setkání s nimi, tentokráte přímo
v terénu.
ZŠ Toužim, J. Váňová

Poznávej se – interaktivní výstava v
Karlových Varech.
13. března 2014 jsme společně se žáky
7. a 8. třídy navštívili interaktivní výstavu pod názvem Poznávej se, která se
konala v karlovarském muzeu na Nové
louce.
Návštěvníci všech věkových kategorií si
na vlastní kůži vyzkouší smysl některých
přírodních a fyzikálních jevů, dále si
mohou
zkusit
pohotovost
a rychlost svých reakcí, řešení matematických
úkolů,
optické
a zvukové klamy i řešení hlavolamů.
8
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DOBRÁ VODA

DOŠLO DO REDAKCE

Děti z Dobré Vody měly během
jarních prázdnin plné ruce práce

Maškarní bál v Kosmové
V Kosmové, dne 15.03.2014 jsme mohli zrealizovat maškarní
bál pro děti, vnoučata, které mají své kořeny
v Kosmové. Toto maškarní bylo zrealizováno za pomoci
hlavních organizátorů pana Tupějeva, Ilony Struhárové a Evy
Struhárové, kteří naplánovali a zorganizovali tuto akci. Velké
díky také patří všem, kteří dali drobné finanční příspěvky.
Pan František Sekáč nám také přispěl, tudíž bychom mu chtěli
touto cestou také poděkovat. Velké díky také patří panu
Tupějevovi, který zajistil v Kosmové prostory, které mohly být
využívány a také za příspěvek v podobě nápojů a občerstvení
pro děti.

Co se děje v Dobré Vodě, když mají děti jarní prázdniny?
Rozhodně se tady holky a kluci nenudí. Dokonce za nimi přijely
na návštěvu děti z Nové Farmy a místní děti jim na uvítanou
upekly buchtu. Společně pak vyráběly masky na masopust, ve
kterých se pak prošly vesnicí v masopustním průvodu. Učily se
také tancovat nebo nacvičovaly divadlo. Večer si vařily dohromady večeři a promítaly pohádky. Vyzkoušely si také tiskání
barvami na látku, když si zdobily vlastní polštářky, a naučily se
šít látkové panenky. Díky pěknému počasí došlo také na vaření
na ohni v kotlíku a svůj plavecký styl si před sezónou mohly
procvičit
v
bazénu
v Mariánských Lázních. Cílem těchto aktivit je, aby se děti
naučily vždy něco nového a smysluplně trávily svůj volný čas.

Všem mockrát děkujeme, kteří se aktivně podíleli na přípravě
a na realizaci. Věříme, že akce byla úspěšná a děti se velmi
bavily.
Aktuální informace o aktivitách Českého západu je možné
sledovat na:
internetových stránkách www.cesky-zapad.cz/aktuality nebo
Facebooku www.facebook.com/Ceskyzapad

Karel Pacula

TURISTIKA

Jarní toulání historickými místy vidžínského újezdu
Jarní toulání krajinou i historii začínáme v obci Úterý, toto starobylé městečko bylo patrně střediskem historického vidžínského
újezdu. Starobylé městečko Úterý je dnes propojeno prostřednictvím značených turistických tras, na které navazuje celá
sítˇpoutních a naučných stezek a rovněž značených cyklostezek, atˇ již krajského, tak i místního významu, kterými je celá krajina
tzv. vidžínského újezdu spojena. V loňském roce bylo dokončeno značení 2. etapy naučné stezky A. M. Davida, významného
učence, astronoma a také člena premonstrátského řádu. Výchova a vzdělání A. M. Davida je úzce spojeno s Tepelským klášterem
premonstrátů, kde vystudoval s výtečným prospěchem klášterní gymnázium i s obcí Vidžín, kde byla malému Martinovi dána základní průprava na cestu učence a člena premonstrátského řádu u zdejšího duchovního správce farnosti Vidžín. V roce 2013 byl
tedy dokončen a také uzavřen celý okruh značené Davidovy naučné stezky, takže 1. etapa má svůj začátek stezky
v Tepelském klášteře premonstrátů a 2. etapa naučné stezky A. M. Davida zde také končí. Autorem projektu i značení Davidovy
naučné stezky je pan Jiří Schierl, předseda o. s. Pod Střechou.
Zpracoval: Jaroslav Hráský - poutník
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Jak náš zvláštní zpravodaj ale dále zjistil, tak socha krále Jiřího
na toužimském náměstí je nesporně zhotovená dle té kresby.
Shoduje se s ní do nejmenších detailů. Vyvstává zde proto
otázka zda některý z členů vědecké komise, která nalezené,
zcela nedocenitelné archiválie zkoumá a je vázána přísnou
mlčenlivostí se nenechal zkorumpovat a dokumentární kresbu
ofotografoval a foto sochařům za úplatek přenechal. Pro
Toužim je to ale dobře, protože málokteré město se tak věrným
zdokumentováním dávné skutečnosti může pochlubit. A ti
dnešní kritici co tvrdí, že socha vladaře musí stát na piedestalu
si časem zvyknou. Prostě to bylo takhle!
Po předání listiny se král ještě nakrátko vzdálil k nedalekému
oplocení vykonat svou malou tělesnou potřebu, aby se už
někde nemusel zdržovat. Přitom se mu ale stala nepříjemná
příhoda. K tomu oplocení se totiž chodilo k vykonání tělesných
potřeb z přilehlého šenku a on, jak je doslova v tom starém
zpravodaji uvedeno, "vstuopil v huovno" Neztratil však svůj
smysl pro optimismus a toužimskému mistru ševcovskému,
který byl u toho plotu za stejným účelem s úsměvem pravil:
"to mně v tom Řezně jistě přinese štěstí". Po nepříliš
důkladném očištění svého střevíce o trávník, nasedl do kočáru
a spolu se svým doprovodem odjel.
Po jeho odjezdu spadl, tedˇ už oficiálnímu rychtáři, kámen ze
srdce. Vlastně dva. První, že už tím rychtářem je a tudíž už mu
opoziční konšelé nebudou moci nic předhazovat a vyčítat,
a ten druhý, že se král se svým doprovodem zastavil jen na
tak krátkou chvíli. Věděl totiž dobře co zejména ti ozbrojenci
dokáží ve spižírnách a sklepech za hrůzy napáchat. I jakým by
byli hrozným nebezpečím pro místní ctné panny i počestné
paní. Co na to ony mravně ohrožené, o tom se v listě nepíše.
(poz. red. )
O tom na jak vysoké úrovni byl tehdejší, v Toužimi vydávaný
měsíčník, svědčí i to, že jeho stálý zpravodaj byl akreditovaný
i na tom sumitu v Řezně. Od něho pak byla v dalším čísle listu
zveřejněna obsáhlá reportáž i s komuniké. V něm se uvádí, že
jednání proběhlo v přátelské atmosféře, vzájemném
porozumění a všichni zúčastnění panovníci se jednomyslně
shodli na tom, že v dalším jednání je potřebné pokračovat
poté, až proběhnou předběžné bilaterální rozhovory.
Král Jiří byl s výsledky jednání velice spokojen, dle něho Evropa
ke svému sjednocení postoupila o notný kus cesty vpřed. A
tak v radostném rozmaru, když mu mladá, krásná cikánka
nabídla předpovězení osudu, svolil. V té věštbě bylo
i to, že s tím sjednocováním to tak moc rychle zase pokračovat
nebude, že k prvnímu opravdovému vytvoření nadnárodního
celku dojde, téměř přesně, až po půl tisíciletí. Země jimž vládl
u toho však nebudou. Ty vstoupí do toho mohutného spolku
až po čtyřiceti létech. A tak krásná, stověžatá matička měst Praha, se hlavním jeho městem už nebude moci stát. Tím už
bude bohužel definitivně sídelní město Království flámského.
Podle té cikánky už ani jím tak milované Čechy, Morava a
Slezsko o jejichž rozkvět se tak výrazně zasloužil ani
královstvím nebudou. Nebudou však ani vévodstvím či
knížectvím. Jeho sídlo, všem Čechům tak posvátné, posléze i
obsadí pouze nižší šlechtic, který se bude vyznačovat notným
apetitem a neutuchající žízní. Jeho osoba pak bude neustále
zahalena záhadným dýmem prazvláštního aromatu. Mocný,
moudrý král se tomu proroctví shovívavě usmál a vtipně jej
znevážil.

Epochální archeologický nález
v Toužimi: městský zpravodaj
z roku 1469!
pokračování ze strany 1
Plechová krabice, jak bylo po jejím odborném otevření zjištěno
obsahovala uzavřenou dřevěnou bedničku, která byla celá
olaminována (dle současné terminologie) konopnou tkaninou
jednoduché vazby. Jako pojiva bylo použito včelího vosku
smíchaného s další hmotou, jejíž složení se zkoumá
v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Dejvicích. Hmota zřejmě sloužila ke stabilizaci pojiva a jeho
odolnosti proti vlivům vlhka, působení mikroorganizmů, oxidaci
atp.
Po odstranění laminátu a otevření bedničky strnuli přítomní
několik minut v němém úžasu. Byla totiž zcela zaplněna
potištěnými listy papíru tzv. ruční výroby. Jak se po pro-zkoumání zjistilo jedná se o archivní exempláře toužimského
středověkého měsíčníku a my hrdě prohlašujeme - předchůdce
současných, námi vydávaných novin. Experty přitom nejvíce zaujala kvalita tisku. Úroveň tehdejší toužimské tiskárny byla
nesporně špičková. K tomu nutno podotknout, že knihtisk byl
vynalezen pouhých dvacet let před tím co archivované výtisky
vyšly. Jak náš zpravodaj dále zjistil, předmětem výzkumu je i
to, zda nebyla tato tiskařská technologie používána v Toužimi
dříve než ve Strasbourgu tiskařem Gutenbergem.
Náš zpravodaj měl možnost i několik exemplářů pročíst. Zde
jej nejvíce zaujalo zvláštní vydání z července roku 1469, vyšlé
v den Svaté Markéty. Je v něm podrobně popsáno povýšení
Toužimi na město. Je zde uvedeno, že dnů pět před vydáním
král Jiří cestoval do města Řezna na jednání, které bychom
dnes nazvali sumitem. Měla se jej účastnit většina evropských
panovníků a na jeho programu bylo jediné - sjednocení evropských monarchií v jeden celek.
Největší angažovanost v onon sjednocovacím procesu projevoval právě Český král a dále pak král Flámský. Oba proto činili
všemožné kroky k tomu, aby sídelní města jejich zemí se stala
hlavním městem té, de facto, Unie.
Proto Český vladař na tu sesi i velmi spěchal. Pouze nakrátko
se se svým doprovodem zastavil nedaleko vrchu Vladař na oddych. Zde se zasnil o chrabrých časech husitských a přitom se
jeho hradní ceremoniář zmínil, že asi za jednu hodinu pojedou
přes obec Toužim, jejíž představitelé již řadu měsíců čekají na
vyřízení své ponížené žádosti a to o její povýšení na město a
udělení k tomu náležejících práv. Král Jiří v tu chvíli projevil,
pro něho tak typické, organizační schopnosti a smysl pro operativní rozhodování. Nerozmýšlel se a zavelel: " písař, pergamen, psací náčiní, duběnkový inkoust, pečetidlo, pečetní vosk
". Příprava k vyhotovení listiny trvala necelé dvě minuty, přesto
se král zatvářil nevrle nad pomalou reakcí pracovníků jeho
kanceláře. Přitom vyslal rychlého posla do Toužimi, aby se
vrchní představitel nachystal k převzetí té významné listiny.
Když pak král se svým doprovodem dospěl do obce, čekal její
představitel, který se neoprávněně nechával titulovat jako
rychtář, i když tento titul náležel pouze představitelům měst,
před svým domem. Král hbitě vystoupil z kočáru a se slovem
" ná " mu tu tolik očekávanou listinu předal. Toto předání je
i ve zpravodaji zobrazeno na velmi zdařilé reportážní kresbě.

Vladimír Grosser
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Z ornitologického zápisníku

STŘÍPKY Z HISTORIE

Chraňme naše ptactvo

Albrecht z Valdštejna, uznávaný
a také zavrhovaný vojevůdce,
aneb konec ganeralissima zrady.

Stalo se, že 4. 12. 2013 byl zlikvidován dvojstrom smrkový,
který neměl žádnou hnilobu ani usychající větve. Závadou bylo,
že strom vyrůstal jako dvojstrom a stačilo málo a mohl být zachován. Kdyby oba vršky stromu byly uřezány tak, aby rostly
jenom větve. Strom, který se nacházel v parku před Městským
úřadem, byl naprosto zdravý od vrchu až po kořeny. Mohl stát
ještě mnoho let.
Byl jsem šokován a nejen já, ale i celá řada občanů z likvidace
tak hustého a zdravého stromu, kam se schovávala celá hejna
drobného ptactva. Hlavně v zimě v nepříznivých podmínkách.
Bylo
zvykem
okolo
stromu
odstraňovat
závěje
a poskytovat tam pro ptactvo potravu - semena slunečnic, suchou strouhanku a obilí.
Nemám žádných připomínek k likvidaci stromů, které ohrožují
zřícením nebo vývratem, protože mají poškozené kořeny
a jsou nebezpečné pro občany i veřejnou dopravu. Domnívám
se ale, že likvidací zdravých stromů je porušován zákon na
ochranu ptactva. Je všeobecně známo, že byla zlikvidována
celá řada hnízdištˇ pro ptactvo, které se vrací ze zimovištˇ. Týká
se hlavně rorýsů, aby mohli zahnízdit a vyvést mládˇata. Jedná
se o domy č. 493, 494 a 497. V prvním případě jde
o novou zateplenou fasádu a v druhém případě je znemožněn
rorýsům jejich vlet do štěrbin fasády. Jedná se o šest hnízdištˇ!
A takto bych mohl dále pokračovat. Prvotní snahou je vždy zachování stávajících hnízdištˇ v co možná nejméně pozměněné
podobě. Jen je třeba dobré vůle všech zúčastněných. Zachování existujících otvorů a dutin bývá navíc i nejjednodušší
a nejlevnější.
V tomto roce, dle pokynů ČSO, bude probíhat registr všech
hnízdištˇ rorýsů ve městě a připojených vesnicích a osadách.
Je třeba provést soupis, který by měl obsahovat číslo popisné,
místo, hnízdiště ve střešních dutinách a fasádních skulinách
apod.
Obracím se na milovníky přírody a osadní výbory v celém městě
Toužim. Jednoduchý soupis prosím předejte do poštovní
schránky na jméno Jaroslav Řehák, Na Zámecké 495. Za
spolupráci všem děkuji.
Závěrem: nebylo by pro pochopení občanů lepší informovat
veřejnost o záměru likvidace vzrostlých a zdravých stromů
předem v tomto měsíčníku města Toužim? (pozn. Redakce – v
Toužimských novinách). Předešlo by se nedorozumění
a různým dohadům. Jsme součástí přírody tak jako všech
živočichů a ptactva. Chceme se i nadále vyjadřovat
k životnímu prostředí už i proto, že na Toužimsku žijeme již celá
desetiletí.
J. Ř. - ornitolog

Již 380 let uplynulo od zavraždění Albrechta Valdštejna
v Chebu, přesněji 25. února 1634. Zda se Albrecht
z Valdštejna stal obětí intrik svých velitelů, které vedly k jeho
odvolání z velení císařských vojsk a následnému zavraždění na
banketu v Chebu se různí. Podle některých Valdštejn uvažoval
přejit s celým svým vojskem na stranu nepřítele. Více snad
napoví stručný chronologický přehled událostí osudného roku
1634, jehož předzvěstí byl již konec roku 1633, kdy bylo ve
Vídni rozhodnuto Albrechta Valdštejna odstranit. Jeho dvojí hra
byla prohlédnuta. Proto zástupci císařského dvora Fardinanda
II.
jednají
s
Valdštejnovými
generály: Piccolomini, Gallas. Po chvilce váhání a zatím tajně
se na stranu císaře přiklonil i generál Colloredo.
9. leden 1634: Valdštejnův důvěrník hrabě Vilém Kinský
se vrací z Dráždˇan do Plzně, kde Valdštejn sídlí, aby ho informoval o jednání s protestantským táborem. Zdá se, že tábor
nepřítele začíná Valdštejnovi věřit.
11. leden 1634: V Plzni se schází porada všech velitelů, kterou svolává generalissimus, tedy všech 42 velících generálů,
mimo těch, kteří byli se svými vojsky příliš daleko ve Slezsku,
generála Colorada a Gallase a Andringena, který musel zůstat
u svých vojsk v Bavorsku. Projednávalo se zimní tažení
z příkazu Vídně do Bavorska, tedy již bez přítomnosti Valdštejna a za řízení Valdštejnova důvěrníka generála Hova. Většina
přítomných se postavila proti požadavku císařského dvora.
Odpor přítomných se dal očekávat. Proto měl, Hov,
z jeho příkazu připraven dokument, který měli podepsat všichni
přítomní. Šlo vlastně o vyjádření věrnosti Valdštejnovi. Z
Valdštejnova příkazu odjíždí Piccolomini za Andringenem, který
se odmítl podřídit. Tajně však o tomto dokumentu posílá
zprávu k císařskému dvoru do Vídně. Nutno dodat, že dokument potvrzující věrnost Valdštejnovi, podepsali všichni a to
včetně těch, kteří se již předtím přiklonili na stranu císaře.
24. leden 1634: Císař zbavuje všechny velitele podřízenosti
Valdštejnovi a jmenuje vrchním velitelem Gallase. Gallas je
v Plzni a bojí se Valdštejna, který stále nic neví.
21. únor 1634: Valdštejn očekávající složitost situace
a obávající se zůstat za hradbami Plzně. Odjíždí se svými
třinácti sty muži a svými nejvěrnějšími do Chebu.
24. únor 1634: V této době již velitelé zdejší posádky vědí
o sesazení Valdštejna a při noční poradě bylo rozhodnuto
o provedení akce následujícího dne.
25. únor 1634: Na slavnostní banket byli rovněž pozváni
Valdštejnovi věrní generálové Kinský, Hova, Trčka a sekretář
dr. Niemann. Po krátkém boji byli všichni Valdštejnovi věrní
povražděni a smrtelnou ránou sudlicí byl zavražděn
i Valdštejn.
Pro čtenáře TN vybral a zpracoval: Jaroslav Hráský
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Čeština veselá, záhadná ...i zrádná /?/
/J.Štolfa/
Cyklus dvanácti zastavení nad tím, jak mluvíme.

Chutˇovka dubnová:
Chvála pro pana Pavla Eisnera a taky o milování /jazyka/
cit.: „ /Moje/ kniha „ Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině“ /vyd. Odeon, Praha 1992/ vznikla z přemýšlení
o jazyce... jedno potřebné pro češtinu našich dob jsou čeští lidé, kteří by ji vnímali opravdu a do hlubin – jinými slovy:
nechybí vytříbenost češtině, ale chybí českým lidem vytříbená jazyková kultura...“
P. Eisner /1889 – 1958/
Tolik – už před více než šedesáti lety – citát velkého guru češtiny. Je bez komentáře, protože k němu není co dodat.
A mně dovolte otázku: Milujeme svou mateřštinu, milujete češtinu? Ne tu školní, nudnou, pitvanou různými větnými a
jinými rozbory – ale tu „normální“, denní, různou, obyčejnou, veselou, sprostou,... ? Jistě nebudete protestovat, když za
vás řeknu ANO, vždytˇ je to řeč mé matky, které vděčím za svůj život - a i kdyby pro nic jiného, je to má morální povinnost.
A pak je na řadě další otázka: Umíme česky?
Dovolte parafrázovat příklad z knihy Pavla Eisnera: Děti v jedné pražské rodině vychovávala
rodilá mluvčí z Anglie. Angličtina pro ně byla
druhou mateřštinou, odmalička plynule anglicky mluvily, konverzovaly. Ve škole dostaly
anglickou čítanku – a... ani si neškrtly, nepoznaly ani, že je to napsané anglicky! Uměly tyto
děti anglicky?
Odpovědˇ zní ano, protože „...jazyk je soustava faktů akustických, a nikoliv soustava
grafických znaků...“ /P. Eisner, Rady Čechům,
jak..., str. 16/.
Proto velká útěcha pro nás všechny –
a z pohledu /bývalého/ češtináře také útěcha
pro ty, kterým diktáty a jazykové rozbory
...no, řekněme zrovna moooc nešly: ANO,
všichni umíme česky!, jenom nevíme, jak se
česky mluví, jak mluvíme sami...?
No ano, mluvíme například takhle:
...potˇte, vy dvje dífky, ze svjetlem kemně,
fokně se něgdo pořát schání pokytaře, řve jako
lef fpasti azatim jeto jeho spjef...

Noneni tokrása... heskýden.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra
hnědá a Dominant–černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří : 15-20 týdnů.
Cena 149 -185,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme
malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze
našeho chovu !
Prodej se uskuteční:

V úterý 6. května a 3. června 2014
Toužim - vlak.nádraží – 16.15 hod.
…………………………………………….
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek
cena dle poptávky
Případné bližší informace:
po-pá 9.00-16.00hod ,
tel. 601576270, 606550204, 728605840

Zdarma poradím a pomohu
s hypotékou či úvěrem.

PRODÁM BYT 3+1 v OV
Na Zámecké ulici

Ing. Jaromír Břehový, bankovní specialista
ve výslužbě, Žlutice.
Na zavolání rád přijedu.
Tel.: 606 735 078

Cena 590.000,- Kč
Mobil 602 352 588

Nežichovská mlékárna
přijme

pracovníka do faremní
minimlékárny
v Nežichově č.p. 8
Informace na tel.:
602 501 538
14
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Milí čtenáři, milé čtenářky, pokud vás článek o archeologickém nálezu šokoval a začali jste se dmout
pýchou nad svým městem, vězte, že jste nám "skočili na špek". Je přeci apríl! Ale kdo ví, možná se
TIRÁŽ
jednou v našem starém městě najde schránka se svědectvím dávných dob...
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