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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
naše město slaví v tomto roce výročí 545 let od udělení
městských práv. Připomínat si tuto událost budeme už tento
měsíc výstavou Toužim v proměnách času v Infocentru.
Samotný Týden oslav 545. výročí založení města začne
v neděli 22. června v 15.00 hodin na náměstí. Zde se bude
konat křest monografie o Jiřím z Poděbrad.
Na poslední straně našich novin určitě nepřehlédněte podrobný program celého slavnostního týdne.
Děkujeme všem, kteří se do přípravy oslav zapojili, nesmíme
zapomenout ani na naše mateřské školy, či místní hudební
skupiny. Věříme, že vás program osloví a najdete si během
týdne aspoň chvilku času a některou z nabízených akcí
navštívíte.
Kateřina Kolářová, šéfredaktorka TN

Dětský den v Toužimi
Stalo se už asi pravidlem, že nám v době her a soutěží
připravovaných pro naše nejmenší k jejich svátku, počasí nijak
zvláštˇ nepřeje. Nejinak tomu bylo i letos. V pátek 30. května
byla ráno nejprve zima a dopoledne nás postrašily občasné
přeháňky. Některé děti ovšem zase měly to štěstí, že viděly
nad rybníkem Karasák krásnou mlhu.
Stateční žáčci se svými učitelkami však vyrazili na připravená
stanoviště vybaveni pláštěnkami a teple oblečeni. Pak už
mohla začít zábava. Děti skákaly panáka, skládaly obrázky,
poznávaly se poslepu věci, házely míček do klaunovy otevřené
pusy, skákaly v pytlích a podobně. Asi nejlepší zábavou pro
malé prcky bylo malování na obličej. Od „malířek“ odcházeli
štˇastní Spidermani, kočičky, pejskové a jiné roztomilé
postavičky.
Žáci osmých a devátých tříd místní základní školy opět připravili
pro své nejmenší spolužáky i dětičky ze školek mnoho pěkných
a zajímavých soutěží a atrakcí. Patří jim za to dík, stejně jako
p. učitelkám, které je v přípravách motivovaly a pomáhaly s
celkovou realizací. Domů si děti odnesly pytlíček sladkostí, aby
měly na svůj sváteční den pěkné vzpomínky.
BP,LH

Poděkování
I letos se na naší škole uskutečnil dětský den. Žáci mohly projít dvě trasy. Jedna od školy směrem na Krásný Hrad nebo na
ulici Na Zámecké. Byly pro ně připraveny různé disciplíny:
skákání v pytli, přetahování lana, hody míčkem a různé poznávací soutěže. Všichni žáci byli odměněni sladkými cenami.
Velmi děkujeme paní učitelce Váňové, Keplové, paní vychovatelce Schramkové, žákům 8. B, 9. A a 9. B za krásně prožitý
den plný soutěží v rámci MDD na naší škole.
Žáci a učitelky 1. st. ZŠ Toužim
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INFOCENTRUM

VÝLET ZA HUMNA,
slovem i obrazem.
V sobotu 17. května 2014 se uskutečnil v pořadí již 2. letošní
výlet za humna organizačně zajištˇovaný INFOCENTREM Toužim.
Tentokráte bylo cílem výletníků severní Plzeňsko. Pro mnohé
účastníky byl jistě společný výlet také kulturně vzdělávací akcí,
zvláště pro studenty VU3V, tedy virtuální univerzity třetího věku,
zajištˇované rovněž Infocentrem Toužim. Protože opakování je
matka
moudrosti,
byl
výlet
do Mariánské Týnice a Plas upevněním vědomostí
ze závěrečného semestrálního testu. Třetím cílem celodenního
výletu, byl hrad Krakovec, někdy také nazývaný zámek. Ani
zatažené obloha neodradila téměř padesátku účastníků
k absolvování autobusového výletu na severní Plzeňsko. Díky
prozíravosti a znalosti místopisu vedoucího výpravy se podařilo
zvládnout všechna naplánovaná místa. Děkujeme!
Foto: autor článku:
Jaroslav Hráský – poutník po cestách i necestách
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Hledá nový domov !!!

14. ročník přehlídky a soutěže
„Stavby Karlovarského kraje“

Již několik týdnů je v areálu TSM Toužim umístěn nalezený pejsek. Jedná se o voříška, střední velikosti, barva černá, pohlaví
pes, stáří cca 3 roky.
Pejsek je zdravý, hodný, přítulný, hravý, má rád lidi.
Je čistotný, možná žil i v bytě. Bude vděčný za nový domov
a lásku, kterou moc potřebuje. Miluje vodu a aportování.
Pokud by se nepodařilo pejska umístit v nové rodině, musel
by být převezen do útulku.
Případný zájemce může zavolat na tel. číslo 354 224 500
(MěÚ Toužim) nebo na tel. 730 195 884 p. Fišerová.
Popřípadě osobně na Technické služby města Toužim nebo
Městský úřad Toužim.

Regionální stavební sdružení Karlovy Vary vyhlásilo 14. ročník
přehlídky a soutěže „Stavby Karlovarského kraje“. V letošním
roce 2014 bylo opět možné přihlásit do soutěže nejen realizace staveb, ale i projekty a architektonické studie, tzn.,
že přehlídka i soutěž je rozdělena na dvě části: – realizace
a projekty. Toto rozdělení na „Co se postavilo...“ a „Co se
bude stavět…“ zvyšuje zájem o soutěž.
Do letošního 14. ročníku o nejlepší stavby a projekty
Karlovarského kraje se přihlásilo celkem 27 staveb a 6
projektů.
Rekonstrukce toužimského náměstí Jiřího z Poděbrad je
v soutěži pod číslem S23.
O titul Stavba roku budou soutěžit stavby i rekonstrukce
z celého Karlovarského kraje. Jsou přihlášeny bytové domy,
hotely, stavby občanské vybavenosti, představí se stavby pro
stravování, relaxaci, služby, vzdělání, sport, průmyslové stavby,
stavby dopravní. Soutěží i rozhledna a kaple. Zastoupeny jsou
i stavby z menších měst a obcí - Boží Dar, Kyselka, Jáchymov,
Nejdek.
V přehlídce projektů uvidíme rekonstrukce - Národního domu
a Prvního českého gymnázia a projekt haly pro míčové sporty
v Karlových Varech, revitalizaci náměstí v Sokolově, v Chebu
Městské lázně a areál TJ Lokomotiva.
Na internetu jsou k prohlédnutí letos opět památky zachráněné památky - z Karlových Varů, Kyselky, Klínovce,
Horní Blatné, Salajny a Sokolova - pro které může veřejnost
hlasovat.
Materiály do soutěže jsou graficky zpracovány a jsou vystaveny
na webových stránkách www.stavbykarlovarska.cz.
Přihlášené stavby a projekty bude posuzovat odborná porota i
laická veřejnost, přičemž veřejnost může vybírat dle svého
uvážení na internetu nejlepší stavbu a projekt podle sebe.
Hlasování veřejnosti je na internetu od 12. května
do 6. června do 16:00 hodin, pokyny pro hlasování jsou
uvedeny na webových stránkách. Všichni, kteří se zúčastní
hlasování, budou zařazeni do slosování o 3 hodnotné ceny
od Hotelu Imperial.
Nejlepší stavby a projekty budou vyhlášeny v rámci „Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2014“ na slavnostním večeru v Městském divadle v Karlových Varech dne 6.
června.
Z přihlášených staveb bude v letošním roce vybrán i nejlepší
projektant, který projektoval a nejlepší stavbyvedoucí, který realizoval některou z prezentovaných staveb.
Samostatnou cenu v soutěži udělí hejtman Karlovarského kraje
PaedDr. Josef Novotný a primátor města Karlovy Vary Ing. Petr
Kulhánek, pod jejichž záštitou celá akce probíhá.
Cenu udělí také šéfredaktor celostátního časopisu Stavebnictví
Mgr. Jan Táborský.

Děkujeme.

Máme tu dalšího zatoulaného psa
Přidal se ke mě při páteční procházce na Branišovský vrch a
už mě neopustil....je to pes, poslušný, mírný, milý, chodí při
noze a nevzdaluje se v nedohledno. Pokud se přihlásí majitel,
budu ráda, jinak jsme se spřátelili na první pohled.....děkuji
Čapková, Nežichov 1, tel. 737 218 300.
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KULTURA

čt 26.6. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Sladká tečka.
Infocentrum
čt 26.6. 20.00 hod. MAWSON
Koncert kapely u příležitosti oslav výročí města.
pá 27.6. 20.00 hod. JÁ JEŠTĚ NEVÍM
Koncert kapely u příležitosti oslav výročí města.
so 28.6. 10.00 hod. MŠE SVATÁ
Společná mše s německými rodáky.
Kostel Narození Panny Marie
so 28.6. 13.00 hod.
FESTIVAL MLÁDEŽNICKÝCH DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
1. ročník přátelského setkání dechových orchestrů. Představí
se Dechový orchestr Juvenka ZUŠ Bezdružice, Jazz Combo AD
ZUŠ Ant. Dvořáka Karlovy Vary, Dechový orchestr ZUŠ Toužim
a Dechový orchestr ZUŠ Sokolov. Moderuje Miroslav „Dědek“
Zábranský.
so 28.6. 19.30 hod. IMODIUM
Koncert kapely u příležitosti oslav výročí města.
so 28.6. 21.00 hod. NEW AGE OF SMOKIE
Koncert kapely u příležitosti oslav výročí města.
ne 29.6. 12.00 hod. MŠE SVATÁ
Ukončení týdne oslav k výročí města.
Kostel Narození Panny Marie

PROGRAM NA ČERVEN 2014
VÝSTAVA – TOUŽIM V PROMĚNÁCH ČASU
U příležitosti oslav 545. výročí založení města.
Infocentrum
čt
5.6. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Mýdlo s rozmanitými vzory a kozím mlékem.
Infocentrum
pá 6.6. 18.00 hod. KINOKAVÁRNA
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji.
Infocentrum
čt 12.6. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Motýli - závěs
Infocentrum
čt 12.6. 16.30 hod. DÁMSKÝ KLUB
Rukodělné práce v ženském kruhu.
Infocentrum
st 18.6. 18.00 hod. HLEDÁNÍ
Neformální setkávání lidí, hledajících smysl života.
Infocentrum
čt 19.6. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Taška k domalování.
Infocentrum
so 21.6. 11.00 hod. SETKÁNÍ U PRAMENE STŘELY
Již 3. ročník oblíbeného setkání s posezením, bohatým
občerstvením a živou muzikou. Letos opět s country kapelou
Kdo přijde.
Prachomety
so 21.6. 14.00 hod. TOUŽIMSKÝ TRIATLON
IV. ročník Toužimského triatlonu. Prezentace 10.00 – 13.00
hod. fotbalové hřiště. Start 14.00 koupaliště, cíl - fotbalové
hřiště Toužim. Předprodej Květiny Darula. Přihlášky z webu:
touzimsky-triatlon.cz
Koupaliště

TÝDEN OSLAV 545. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA

Pokud není uvedeno jinak, akce se konají na náměstí Jiřího
z Poděbrad, kde bude po celý týden umístěno pódium.
ne 22.6. 11.00 hod. BOŽÍ TĚLO
Svátek Božího těla s průvodem z kostela na náměstí,
k mariánskému sloupu a zpět. Kostel narození Panny Marie
ne 22.6. 15.00 hod. JIŘÍ Z PODĚBRAD
- SLAVNOSTNÍ KŘEST
Křest monografie o Jiřím z Poděbrad. Akce, která je zároveň
pokusem zapsat se do České databanky rekordů. Mělo by se
jednat o největší počet míst, kde bude pokřtěna kniha o Jiřím
z Poděbrad v jeden den během jedné hodiny. Vystoupí Dechový
orchestr ZUŠ Toužim.
Náměstí J. z Poděbrad
po 23.6. 16.30 hod. MŠ SLUNÍČKO
– TENKRÁT NA ZÁPADĚ - TITANIC
Vystoupení dětí z MŠ.
po 23.6. 20.00 hod. WEST COUNTY
Koncert kapely u příležitosti oslav výročí města.
st 25.6. 16.00 hod. ZŠP A MŠ TOUŽIM
– TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY
Vystoupení dětí ze Základní školy praktické a mateřské školy.
st 25.6. 20.00 hod. KDO PŘIJDE
Koncert kapely u příležitosti oslav výročí města.
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KALENDÁR

20. června najdeme v kalendáři jméno, ze kterého je cítit vůně
květů - Květa , což je zkrácenou verzí jména Květoslava.
Nositelky jména jsou doslova květinové ženy, voňavé
a přitažlivé jako neodolatelné květy. Jde o slovanské jméno,
které vzniklo překladem původně latinského jména Flora (Florentia). Některé teorie původu ho spojují také se srbským
jménem Cvetislava. Stejně jako jméno Flora se i jméno
Květoslava, také zkráceně Květa, překládá jako „kvetoucí“,
„květinová“, „květinami oslavovaná“ nebo „ta, která oslavuje
květ“.
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24. 6. slaví Jan, toto jméno u nás nosí skoro 300 tisíc mužů.
Jméno Jan znamená Bůh je milostivý; Bohem daný; milostivý
dar Boží a je to jméno původem hebrejské.
27. červen patří Ladislavům - Jméno Ladislav znamená slavný
vládce, slavný vládou; ladný a je to jméno původem slovanské.
29. června slaví opět dvě jména, a to Petr a Pavel. Jméno Petr
znamená kámen, skála (z řec. petros - kámen) a je to jméno
původem řecké. Jméno Pavel znamená malý; přeneseně
skromný, nepatrný a je to jméno původem latinské.

Adriana Ladislav Lubomír Petr, Pavel

30
Šárka

Všem čtenářům TN, atˇ už mají jakékoliv křestní jméno, přeje
krásné dny Lenka Hudečková

1. 6. má svátek Laura, jméno docela nezvyklé, ale hezké.
Jméno Laura znamená vítězná, triumfující (od lat. laurus vavřín) a je to jméno původem latinské.

NOVINKY Z OKOLÍ

4. 6. je sváteční den pro Dalibora. Dalibor je mužským
křestním jménem slovanského původu. Jméno se skládá
ze dvou slov. První „dali“ je slovanský tvar dnešního příslovce
„dál, dále“, převedený do rozkazovací formy. Znamená tedy
„oddaluj“. Druhá část pochází ze slovanského slova „bor´ba“
ve významu „boj“ („boriti“ se ze staroslovanštiny překládá jako
„bojovat“, „přemáhat“. Výklad jména Dalibor je tedy „ten, kdo
se snaží oddálit boj“ nebo potažmo v moderním pojetí i
„vyjednavač“. Stejný význam pak má i řecké jméno Telemachos („telé“ z řečtiny „daleko“, „maché“ - boj“).

Komunitní centrum Kašpar
Projekt Regionální centra setkávání u Kašpara probíhá již
od loňského roku ve Vidžíně u Úterý. Realizátorem projektu
je MAS Náš region a letos je kromě stavebních prací také
naplánovaný pilotní cyklus akcí pro veřejnost, které probíhají
již od dubna 2014 a pozvánky na ně najdete na stránkách
www.nas-region.cz v sekci aktuálně.
V dubnu proběhla přednáška a výlet po stopách A.M. Davida,
kterého se někteří z vás také zúčastnili, v květnu to byl
rukodělný keramický kurz a v červnu pojedou děti z úterské
a bezvěrovské ZŠ za prameny živých vod. Během léta potom
budou organizovány další řemeslné kurzy.

7. černa najdeme v kalendáři dvě jména, a to Iveta a Slavoj.
Jméno Iveta znamená tisový luk a je to jméno původem francouzské. Slavoj je mužské jméno slovanského původu, jeho
význam je obvykle vykládán jako „slavný“ nebo konkrétněji
„slavný vojevůdce“. Zatímco obliba Slavoje jako křestního
jména je spíše na ústupu, přetrvává toto jméno v názvech
mnoha sportovních klubů. Nejznámější Slavoj je z knihy Eduarda Štorcha - Hrdina Nik.

Program na Vidžíně - léto 2014:
13.6. 2014
Prameny živých vod - pro školy
20.7. 2014
umělecko-řemeslný kurz "Linoryt"
- pro širokou veřejnost
3.8. 2014
kurz "Ze starého nové"
- pro širokou veřejnost
17.8. 2014
kurz "Můj dům, můj hrad"
- pro širokou veřejnost
17.10. 2014
podzimní workshop "Den stromů"

13. 6. vidíme jméno Antonín, které znamená přední, čelní,
vynikající (z lat. ante - před) a je to jméno původem latinské.
Nosí jej celkem velké množství lidí, a to 59.896 obyvatel
České republiky. Antonínům říkáme většinou Toník, Tonda
a ekvivalentem ženského jména je Antonie, nebo-li Tonička,
která slaví svátek den předem, tzn. 12.6.
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Pranostiky našich předků

KNIHOVNA

PRANOSTIKY – ČERVEN

Knižní novinky na červen 2014
Knihy z Edice Tajemství

w Hřmí-li když měsíc v Raku stojí,
tu rolník velkých such se bojí.
w Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opoždˇují.
w O svatém Fortunátu (1.6) kapka deště má cenu dukátu.
w O svatém Norbertu (6.6) chladno je k čertu.
w Jaký čas bude na svatého Medarda (8.6)
takové bude po čtyřicet dní pořád.
w Déštˇ o Letnicích, slunce na Boží tělo.
w O svatém Barnabáši (11.6) bouřky často straší.
w Prší-li o Janu Křtiteli (24.6) nebo schyluje-li se k dešti,
znamená to deštivé žně.
w Déštˇ na Ladislava, sedm neděl trvá.
w V červnu rolník ví, jaké asi bude posvícení,
zda bohaté, či chudé.
w Není-li svatojánské mušky do sv. Jana viděti,
budeme v chladu a dešti doma seděti.
w Netřeba v červnu o déštˇ prositi, přijde hned,
jak začneš kositi.
Pro čtenáře TN vybíral: Jaroslav Hráský

Däniken, Erich von
Däniken, Erich von
Däniken, Erich von
Buttlar, Johane
Fosar, Grazyna
Bürgin, Luc
Looser, Gabriel
Chossudovsky, Michael
Kubler-Ross, Elisabeth

Druhá strana archeologie
Tajemný dávnověk
Omyly v zemi Mayů
Skrze prostor a čas
Svět nad propastí
Neplatné fyzikální zákony
Kam odchází duše
Dobytí světa
Přežít svou smrt

Pro ženy
Jakoubková, Alena

Manžel v domě není pro mě

Pro muže
Enger, Thomas
Smith, Wilbur
Nesbo, Jo
Galbraith, Robert
Patterson, James
Vašíček, Arnošt

TURISTIKA

Květnové postřehy poutníka
putujícího po cestách i necestách
Mariánskou krajinou našeho regionu.

Instinkt dravce
Šelma
Červenka
Volání kukačky
Soukromá pravidla
Zajatci dˇáblova chřtánu

Pro děti a mládež
Houck, Colleen
Meadows, Daisy
Meadows, Daisy
Meadows, Daisy

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích:
Česko – Německá poutní mše svatá 1. 5. 2014 za účasti více
než 150 poutníků z domova i ze zahraničí.

Tygrův osud
Slávka, radovánková víla
Chloe, víla topasového kamene
Skarlet, víla granátového kamene

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové
Lenka Hudečková

Kaple Panny Marie, Prostřednice všech milostí: Poutní mše
svaté u kapličky na návrší u vesničky Mostec, která se
uskutečnila ve čtvrtek 8. 5. 2014, bylo přítomno téměř 30
poutníků.
Poutní kostel Navštívení Panny Marie v poutních Skocích: Svatojánské poutní mše svaté 18. 5. 2014 bylo přítomno 34
poutníků z blízka i z daleka.
Poděkování náleží všem, kteří se podílejí na obnově poutních
tradic a duchovního rozměru poutí. Děkujeme rovněž všem
dobrodincům a dobrovolníkům za přípravu občerstvení pro
poutníky, tedy i našim brigádníkům.
Jaroslav Hráský

Česko – Německá poutní mše svatá 1. 5. 2014 ve Skocích.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Škola pro život
CZ.1.07/1.1.18/01.0007

Botanická zahrada v Bečově
nad Teplou znovu ožívá
– z exkurze žáků ZŠ Toužim

Trestní rejstřík, výpis, opis, trestní
zodpovědnost..atd…
Takováto slova a plno jim dosud neznámých pojmů slyšeli žáci
8. ročníků od PhDr. Z. Papežové, okresní koordinátorky v oblasti
primární prevence.
Pravidelné návštěvy preventistky PČ K. Vary se staly již tradicí
na naší škole, a tak si žáci již dopředu připravili zvídavé dotazy
z oblasti prevence kriminality. Ovšem také je zajímalo, jak se zjištˇuji
stopy nelegálních látek v lidském těle. I na takové otázky jim bylo
zodpovězeno, a tak jako vždy, žáky zajímaly i případy z její dlouholeté
praxe, které přednášející uváděla jako příklady ze života. Dotazů bylo
plno, ale vzhledem k časové tísni se další setkání bude konat
v dohledné době a tentokráte na hodně aktuální téma - kyberšikana.
ZŠ Toužim – J. Váňová

V pátek 9. května jsme tentokrát se žáky 8. a 9. tříd navštívili v rámci
projektu „Škola pro život“ Zahradu Teplá, kde právě probíhaly dny
otevřených dveří, a Botanickou zahradu v Bečově. Exkurzí jsme chtěli
žákům přiblížit, jak se mohou jako absolventi některých
přírodovědných oborů uplatnit v praxi (např. učební obor zahradník,
studijní obory krajinářství, ekologie, ochrana životního prostředí
a další).

Slavnostní banket v Mariánských Lázních.
Co si vezmu na sebe, jak se správně chovat na slavnostním obědě,
jakou vidličku použít k danému pokrmu, tak takovéto otázky
zaměstnávaly žáky osmých tříd téměř měsíc předem, než jsme
se vydali na návštěvu Střední hotelové školy v Mariánských Lázních.
S našimi třídními učitelkami jsme vyrazili v půlce května 2014 do SHŠ
v Mariánských Lázních na slavnostní banket. Součástí exkurze byla i
prohlídka mariánskolázeňské kolonády a její proslulé Zpívající fontány.
Po prohlídce kolonády jsme se přesunuli do prostor hotelové školy,
kde nás studenti provedli školou, podívali jsme se do odborných
učeben, navštívili restaurační zařízení, kde se studenti učí praktickému výcviku a obsluze hostů. Dále nás seznámili s možností studia
a pracovními možnostmi po absolvování školy.
Slavnostní banket, který na nás čekal, byl opravdu výborný. Skládal
se z pětichodového menu a naše prázdné talíře mluvily za vše. Během
výkladu si někteří z nás vyzkoušeli i prakticky některé činnosti, které
musí žák prvního ročníku ovládat - míchání nápojů
a skládání talířů na ruku. Poznatky z oblasti společenského chování,

Bečovská botanická zahrada žáky zaujala už tím, že kromě volné
prohlídky nabízí také řadu nevšedních zážitků: projížďku na lodičkách
po Korunním rybníku, využití dětských interaktivních prvků, využití
sportoviště a víceúčelového hřiště, využití 1. české bioferraty, komentované prohlídky areálu zahrady, příležitostné vzdělávací akce a výtvarné dílny a další volnočasové aktivity.
Především jsme se ale dověděli zajímavé informace o historii
a současném stavu botanické zahrady. Sbírková zahrada byla založena za posledního majitele panství Jindřicha z Beaufort – Spontin
a jeho ženy Marie. Zadání se úspěšně zhostil zahradník Johann
Kodítek. V roce 1931 již v zahradě rostlo 321 rostlinných rodů
v 1005 druzích. Od 2. světové války do roku 2005 však nebyla
zahrada udržována a z původního bohatství bylin se zachovalo jen
minimum. Do obnovy zahrady se zapojila Základní organizace ČSOP
Berkut. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni,
Správou státního hradu a zámku v Bečově, Městem Bečov, Správou
CHKO Slavkovský les i Lesů ČR byla zahájena rekonstrukce zahrady.
Ochranáři chtějí v areálu vysázet více než tři tisíce nových rostlin
a dřevin. Většina prací je zde vykonávána dobrovolnicky nadšenci
z ČSOP a účastníky prázdninových mezinárodních workcampů.
Postupně se snaží obnovit krásu těchto míst a umožnit jejich využití
pro odpočinek, poučení i turistický rozvoj oblasti.

etikety a správného stolování jsou velkým přínosem pro náš další
život.
I když nám počasí moc nepřálo, přesto se nám akce líbila a my všichni
jsme odjížděli spokojeni a plni dojmů z celého dne.
ZŠ Toužim – žáci 8.A, 8.B

Mgr. Píbalová Marie
Váňová Jaroslava
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Pomocí vosku si každý vyzkoušel vytvořit vlastní svíčku.
Jeden den si děti prohlédly v Annabergu evangelický kostel, Krušnohorské muzeum, Manufakturu snů, Frohnauer Hammer a také
Muzeum Adama Riese.
Odpoledne si s chutí zaplavaly v bazénu.
Závěr týdne se nesl v přípravě na prezentaci společné práce. Celá
třicetičlenná skupina byla v pátek, 9.5. přijata paní ředitelkou
základní školy v Breitenbrunnu a všichni se odebrali do nově zrekonstruovaného kulturního centra vedle místní radnice, kde každá
skupina předvedla, co se naučila, co společně vyrobila a co nového
se dozvěděla. Celou akci kladně zhodnotil i starosta Breitenbrunnu,
pan Fischer.
Jestli se dětem líbilo? Stačilo vidět slzičky při loučení a nemusíme
složitě hledat odpověď. Rozhodně nevadilo, že děti spolu nemohly
m l u v i t
německy, i když
je to škoda. Ke
komunikaci
využily
své
z n a l o s t i
angličtiny,
komu nestačily
znalosti,
tak
„ruce a nohy“.
Věříme, že si
děti
týden
dostatečně
užily,
našly
nové přátele a naučily se něco nového, s čím se
v běžném životě nepotkají.
Děkujeme vedení města Toužim za poskytnutí drobných upomínkových předmětů pro německé děti a těšíme se na další
společná pracovní setkání.
ZŠ Toužim – Mgr. P.Princl

Exkurze do Plzeňského Prazdroje
V polovině dubna se žáci 8. ročníků ZŠ v Toužimi zúčastnili exkurze v
Plzni, kde navštívili Pivovarské muzeum i samotný pivovar Plzeňský
Prazdroj. Exkurze byla pro nás všechny moc zajímavá. Dozvěděli jsme
se o tom, jak lidé s výrobou piva začínali, jak a z čeho se pivo dříve
vyrábělo i jakými změnami výroba prošla. Kromě prohlídky prostorů i
exponátů muzea jsme shlédli krátký film o výrobě sudů. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavostí, například jakým způsobem
v minulosti testovali kvalitu piva. Pivo vylili na stůl, lidé si pak na stůl
lehli, a když se lepili, bylo pivo v pořádku. Po prohlídce muzea jsme
přejeli autobusem do Plzeňského Prazdroje. Nejednoho žáka zaujal
obrovský výtah pro 72 osob, který nás vyvezl do malého kruhového
kina, kde jsme byli seznámeni s výrobou piva, jako skladováním
i stáčením. Téměř všichni jsme využili možnosti ochutnat slad, který
se k výrobě piva používá. Prohlédli jsme si také podzemí, kde pivo
dozrává, i místo, kde býval uchováván led k jeho chlazení
a zachování té správné chuti. Zasmáli jsme se, když jsme se pokoušeli prolézt úzkým otvorem ve víku sudu, tak jak to dělají ti, co sudy
zevnitř čistí. Přestože jsme nemohli vzhledem k našemu nízkému věku
vzorky
piva
ochutnat,
stal
se
pro
nás
výlet
nezapomenutelným zážitkem.
Žáci 8.B ZŠ v Toužimi

Okresní kolo dopravní soutěže
mladých cyklistů v Karlových Varech
V posledním dubnovém týdnu se zúčastnili žáci 5. a 7. tříd ZŠ Toužim
soutěže mladých cyklistů, která se konala v areálu dopravního hřiště
v K. Varech .
Jízda zručnosti, poskytování první pomoci, jízda podle pravidel
silničního provozu a písemné testy z dopravní výchovy – disciplíny,
které absolvovali všichni žáci okresního kola soutěže. Jak se říká,
těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Letošní přípravu na soutěž jsme
vůbec nepodcenili a naše snaha se nám vyplatila. Žáci, kteří soutěžili
za starší kategorii, se umístili na čtvrtém místě a naši mladší
spolužáci obsadili ve svojí kategorii sedmé místo. Poděkování za
p
ř
í
p
r
a
v
u
v oblasti zdravovědy si zaslouží i p. A. Duspivová, která nám pomohla
s procvičením
poskytování
první pomoci,
jízdu zručnosti
jsme
zase
trénovali
v hodinách TV.
Všichni
žáci,
kteří
se
zúčastnili
soutěže, si zaslouží pochvalu
za
vzornou
reprezentaci školy.
Flender V. /5.A/, Zikmund L. /5.A/, Velhartická L. /5.A/, Kollarová
M. /5.A/
Kratochvíl T. /7.A/, Šimek D. /7.A/, Plachá E. /7.A/, Mrázková L.
/7.A/, Odehnalová N. /7.A/
ZŠ Toužim – Tomáš Kratochvíl, /7.A/, Odehnalová N. /7.A/

Trojúhelník přátelství-Toužim-Breitenbrunn-Nattheim
Po stopách středověkých řemesel v Krušnohoří se vydalo v pondělí
5.května třicet sedmáků. Skupina byla různorodá, deset jich přijelo
ze základní školy v Nattheimu/Badensko- Würtenbersko /, deset ze
ZŠ
Toužim
a
deset
z
pořádající
základní
školy
z Breitenbrunnu/Sasko/. Všichni byli ubytováni v krásném přírodním
prostředí v městečku Dörfel, nedaleko Annaberg-Buchholz.
Setkání sedmáků těchto spřátelených škol nebylo vůbec nahodilé.
Každoročně, již dvacet let, se žáci ze všech tří škol setkávají
na projektovém týdnu, v jehož organizaci se školy pravidelně střídají.
Projekt se nese vždy v duchu předem zvoleného motta.
Letošní téma bylo „Po stopách středověkých řemesel Krušnými horami“
Děti byly ubytovány v budově ochránců přírody a po celý týden pracovaly ve třech smíšených česko-německých skupinách pod vedením
vedoucího. Na práci se dřevem se většinou přihlásili chlapci a
dokázali vyrobit vodní kola, která byla ve středověku používána hojně
jako zdroj energie. O čemž se mohli sami přesvědčit při exkurzi do
Frohnau, kde viděli, jak se takové vodní kolo využívalo v kovárně k pohonu nadměrných kladiv.
Jiná skupina pletla košíky z pedigu a také opracováním ovčí vlny – filcováním, vyrobila různé předměty.
Třetí skupina se seznámila se způsobem barvení textilu přírodními
barvami. Děti si kombinací různých barev a batikové techniky obarvily
bílá trička.
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Soutěž je tříkolová, skládá se ze školního, krajského a celostátního
kola. Budoucí autoopravář junior musí prokázat nejen své znalosti
v části teoretické a poznávací, ale i dovednosti v části praktické, kdy
by měl být schopen diagnostikovat a následně odstranit závady motorového vozidla.
Finálového klání se zúčastnilo 30 nejlepších žáků z celé České republiky, kteří se do finále probojovali z krajských kol. Karlovarský kraj
reprezentovali žáci z SPŠ Ostrov a SOU Toužim, kteří se jako jediní
zástupci našeho kraje pravidelně zúčastňují této odborné soutěže.
Většina
účastníků
byli
studenti
SOŠ
nebo
VOŠ
s automobilním zaměřením. V rámci středních odborných učilišť
se umístil nejlépe žák 3. ročníku SOU Toužim Aleš Koškovský.
Z celkového počtu cca 4000 žáků, kteří se do soutěže zapojili, se
zařadil mezi 30 nejlepších.
Věříme, že i v dalších kolech této prestižní soutěže se najdou pro
tento obor zapálení jedinci, kteří půjdou ve šlépějích svých vrstevníků,
dnes již úspěšných absolventů naší školy.

Borská vařečka
Ve středu 14. května se uskutečnil v Boru u Tachova 4. ročník
soutěže odborných dovedností. SOU Toužim reprezentovali žáci
3. ročníku obor kuchař-číšník Karin Nováková a Jan Obermajer.
Soutěže se letos zúčastnilo 10 středních škol a učiliš . Jeden žák
z dvoučlenného družstva plnil vždy teoretické úkoly a druhý žák
praktické.
Výsledky v kuchyni
byly velmi vyrovnané.
Karin
si
„vyvařila“
svou
Hovězí pečení po
burgundsku s krupicovými noky z 30-ti
možných bodů krásných 26.
Honza, který absolvoval
velký
poznávací
test
koření, vědomostní
test z odborných
znalostí,
výpočet
kalkulace a test
z hygienického minima se umístil na 6.
místě. Celkově to
tentokrát bohužel
na stupínky vítězů
nestačilo.

Rallye Šumava Klatovy 2014
Dne 16. 5. jsme
podnikli
motoristický výlet do centra jihozápad-ních
Čech,
Klatov
a jejich okolí. Konal
se tam již 23.
ročník Historic Vltava Rallye a 49.
ročník Rallye Šumava Klatovy.
Automobilové
skvosty z celé Evropy startující v Historic Vltava Rallye byly ozdobou
závodů. Na úzkých a nebezpečných cestách Šumavy jsme měli
možnost vidět 57 posádek historických a 33 nejmodernějších závodních aut. Po prohlídce servisní zóny a technického zázemí jednotlivých
týmů (a patřičného posilnění některých jedinců), jsme se přesunuli
na RZ 2,4 - Buková - Kdyně, která měřila 15,26 km. Konec této
rychlostní zkoušky byl především při nočním průjezdu velmi
nebezpečný. Klikaté lesní cestičky byly obleženy přihlížejícími
a povrch cest vzhledem k houstnoucímu dešti se stával velice kluzký.
Noční průjezdy s rozžhavenými brzdovými kotouči a výfuky závodních
aut jsou vždy nezapomenutelným zážitkem pro všechny příznivce motoristického sportu.

FINÁLE CELOSTÁTNÍHO KOLA
AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2014
Finále republikového kola soutěže Autoopravář Junior se uskutečnilo
ve školicím středisku Škoda Auto v Mladé Boleslavi – Kosmonosích
ve dnech 28. – 30. 4. 2014.
Soutěž vyhlašuje MŠMT ve spolupráci se Svazem prodejců
a opravářů motorových vozidel ČR.
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TIP NA VÝLET

DOŠLO DO REDAKCE

Javor, úplně jinak /tip na letní výlet/

Výlet za humna - Mariánská Týnice – Krakovec - Plasy.
V sobotu 17. 5. 2014 jsme opět vyjeli na výlet za humna. Nejprve jsme navštívili Mariánskou Týnici, kde se mi moc líbily
všechny expozice a také sociální zařízení, které bylo moderní
a čisté. Byla škoda, že jsem neměla po ruce samolepku
památkového inspektora, s radostí bych jim udělila zlatou. Tuto
památku vřele doporučuji navštívit. Také jsme se fotili u značky
obce a poté jsme se přemístili na hrad Krakovec, kde pan
průvodce zkoušel děti ze znalosti pohádek. Mně se povedlo
vyhrát pohled Krakovce. Až dosud bylo počasí přiměřené na
výletování,
ale
během
přesunu
do Plas začalo pršet. V prostorách, které jsme procházeli, byla
zima, ale to se dá u památek předpokládat. Jinak se mi výlet
líbil a těším se na další. Děkujeme panu Prchalovi
za organizaci výletu.

Javor /acer/ – strom, který v našich zeměpisných šířkách tvoří
krásné aleje, zdobí nejednu zahradu, nejednu náves
a mírumilovně stíní lavičky v parcích. Chci však představit název
tohoto stromu v úplně, /ale úplně/ jiném světle. Tak od
začátku:
Už dlouhá léta jezdíme s rodinou – dříve se všemi třemi dětmi,
dnes se spoustou vnoučat – do Borovna, malé a vylidněné
vesničky regionu Plzeň – jih, na západním začátku Brd.
O každých /z těch více než třiceti/ letních prázdninách
prožíváme až fanatickou radost z úlovků hub a borůvek. Je to
ona krajina, kde byly v minulém desetiletí přechodně uloženy
ostatky několika tisíc německých vojáků z druhé světové války,
a také krajina, v níž se před lety vedly až dost hysterické boje
o existenci či neexistenci amerického radaru. Mimochodem:
fakt, že Američané své plány změnili, znamená, že naše vesnice
dodnes nemá vodovod, přesto, že po sovětské armádě tam v
lese trčí vedle chátrajících paneláků i chátrající a určitě funkční
vodárna... ale to je jiná /česká/ epizoda.

Zapsala čtenářka TN Dáša Procházková

Vítěz soutěže MÁ VLAST

Od sedmdesátých let minulého století jsme si zvykli chodit
na houby podél vysokého ostnatého plotu, za nímž na nás civěl
šikmooký chudáček-vojáček s ostře nabitým kalašnikovem.
Podle zákona schválnosti za tím plotem rostly největší hřiby a
křemenáče. Všichni jsme věděli, že za plotem jsou ti „dočasně
přišedší“, ba co víc: tušili jsme, že tam jsou těžké atomové
rakety, které míří na západní imperialisty.
V současné době už víme přesně, jak to všechno bylo. Navštívili
jsme místa, která byla dříve tabu nejen pro laika, ale údajně i
pro oficiální bafuňáře různých ústředních orgánů tehdy vládnoucí partaje.

Soutěž MÁ VLAST cestami proměn
2014
Letos se v pořadí již po páté otevřely brány staroslavného
Vyšehradu národní putovní výstavě „Má vlast cestami
proměn“. Vernisáž výstavy, tradiční Slavnostní setkání krajů
a vyhlášení vítěze soutěže zde proběhlo v sobotu 11. května v
11 hodin.
V hlasování o nejlepší proměně roku 2013 vyhrála Bečovská
botanická zahrada. BLAHOPŘEJEME!
V celostátní konkurenci více než stovky “proměn” je vítězství
zahrady ohromným úspěchem, kterým se může chlubit celý region.

„Javor 51“ je oficiální název vojenského depotu sovětských
jaderných raket umístěných v prostoru Borovno - Míšov. Zásluhou několika zanícených dobrovolníků vzniklo „Muzeum
Železné opony“, které zve zájemce do atomového bunkru, kde
mohou vidět všechno, co po okupantech zbylo. Dvacet metrů
silná betonová podlaha, několik tun vážící železobetonová
vrata, úložiště jaderných hlavic a další a další artefakty
připomínající pobyt našich „spasitelů“... a dojem?
Otřesné, obludné – ten pocit, že jste celou dobu žili s těmito
monstry „pod zadkem“ - 500 metrů od obýváku – no neber to, že?
Závěrem pár návodných rad pro zájemce:
- Borovno – na trase Spálené Poříčí – Rožmitál pod Třemšínem
- na internetu: Javor 51
- kniha: Milan Syrůček – Záhady brdských lesů
- exkurze: nutno se předem zaregistrovat v hotelu Ve Dvoře,
Spálené Poříčí
P.S.: až tam pojedete, stavte se na kafe.
J. a J. Štolfovi
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MĚSTO TOUŽIM

Projekt „Obce sobě“ v Toužimi
Na konci měsíce června se bude v našem městě konat
1. oficiální setkání představitelů měst a obcí v ORP Karlovy
Vary v rámci projektu Svazu měst a obcí, který nese název
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností”.
Pod tímto složitým pojmenováním rozumějme projekt, jehož
cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní
spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují,
že
spojení
sil
umožní
zkvalitnit
a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další
finanční prostředky pro jejich rozvoj.
Starostové budou debatovat o možnostech spolupráce hned v
několika oblastech. Zaměří se na rozvoj meziobecní splupráce
v sociální oblasti, školství a odpadového hospodářství. Cílem
tohoto prvního jednání je výběr konkrétních postupů
spolupráce. Jako podklad pro toto jednání bude sloužit analýza
zmíněných oblastí, na kterých realizační tým pracuje od ledna
letošního roku.
Podrobnosti o projektu je možné najít na www.obcesobe.cz.

REALIZACE PROJEKTU
OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽP – BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
V TOUŽIMI A SPÁDOVÝCH OBCÍCH
Město Toužim ve spolupráci s Technickou službou města
Toužim zavádí nově pro občany systém odděleného sběru
biologicky rozložitelných komunálních odpadů do nádob
o velikosti 1200 l, jež budou během měsíce června letošního
roku umístěny po městě i spádových obcí. Po předložení zpracované žádosti o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně
spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR
a státního rozpočtu ČR, oblasti podpory 4.1 - zkvalitnění
nakládání s odpady a následné přidělení dotace z OPŽP, nám
byly uvolněny finanční prostředky na realizaci projektu BRKO,
který dosud nebyl v našem městě separován či vyčíslen
v tunách.
Dlouhé dojezdové vzdálenosti a struktura odpadu jsou závažné
důvody vysokých nákladů na provoz odpadového hospodářství
a vzhledem k faktu, že nelze omezit svoz odpadů, rozhodla se
TSM Toužim, příspěvková organizace spolu se svým
zřizovatelem městem Toužim, vyřešit vysoké náklady snížením
množství směsného komunálního odpadu, který je ukládán na
skládku. Zavedením svozu BRKO, který je obsažen ve
směsném
komunálním
odpadu
až
40%,
dojde
ke snížení množství SKO, nicméně nižší provozní náklady jsou
očekávány až v následujících letech, nikoliv v prvním roce zavedení.
Přesný rozpis stanovištˇ a četnost svozů bude k dispozici na
stránkách města Toužim a v kanceláři oddělení životního
prostředí.
Nádoby na bio odpad budou sloužit k ukládání:
1)
Kompostovatelný odpad z údržby zeleně (tráva, větve
do Φ 3 cm, listí, opadané ovoce, zelenina )
Katalogové číslo odpadu 20 02 01
2)
Organický kompostovatelný kuchyňský odpad pouze
neživočišného původu, tedy jen rostlinný (zbytky ovoce
a zeleniny, čajových sáčků, kávové sedliny, skořápek vajec)
Katalogové číslo odpadu 20 01 08
Zavedením tohoto projektu očekáváme zvýšení množství
tříděné složky odpadů, snížení množství směsného komunálního odpadu likvidovaného na skládce a tím i snížení
provozních nákladů. Zároveň bude zvýšen komfort občanů při
ukládání odpadů.
Finanční prostředky z Evropské unie a rozpočtů ČR budou tímto
efektivně využity.

Kateřina Kolářová
Koordinátor meziobecní spolupráce v ORP Karlovy Vary

OZNÁMENÍ
Červen, měsíc preventivní
péče o pejsky
Již v předešlém vydání Toužimských novin jsme Vás, vážení
spoluobčané, informovali o možnosti nechat si naočkovat
svého psa proti vzteklině přímo v obci. Očkování bude provádět
MVDr. Karel Soběslavský na návsi (u zastávky), cena za
vakcínu činí 150,- Kč, kombinace 350,- Kč s možností zakoupení antiparazitických přípravků. Využijte proto této možnosti
v následujících termínech:
Sobota 14.6.2014
Kosmová
Prachomety
Dobrá Voda
Políkno

15.00
15.30
16.00
16.45

až
až
až
až

15.15
15.45
16.15
17.00

hod
hod
hod
hod

Neděle 8.6.2014
Kojšovice
10.00 až 10.15 hod
Radyně
10.30 až 10.45 hod
Komárov
11.00 až 11.15 hod
Třebouň
11.30 až 11.45 hod
Nežichov
12.00 až 12.15 hod

MěÚ Toužim –OŽP Michalová

MěÚ Toužim - OŽP
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Čeština veselá, záhadná ...i zrádná /?/
/J.Štolfa/
Cyklus dvanácti zastavení nad tím, jak mluvíme.

Chutˇovka červnová:
„Zatloukat, zatloukat,...“ umí čeština dokonale.
Máj – měsíc citu, který předznamenával vždy lidské vztahy – měsíc lásky. Rada dr. Plzáka, která tvoří nadpis naší jazykové
chutˇovky, je v této oblasti lidských vztahů poměrně dost frekventovaná a jistě ji zná - a použil/a - nejeden/nejedna
z nás.
Čeština je doslova mistryní v zapírání. Ona totiž - jako snad žádný jazyk - umí hromadit zápory.
Jak? Třeba dvojí zápor používáme běžně: Nikdo nepřišel. Nic jsem neslyšel. Nikam nejdu.
Při hlubším logickém zamyšlení zjistíme, že by úplně měla stačit jedna záporka: Nikdo přišel. Slyšel jsem nic. Jdu nikam.
Dalším unikátem je skutečnost, že / podobně jako v matematice dvakrát mínus dává plus/ dva zápory vedle sebe dávají
v souhrnu klad: Nebudˇ netrpělivá /!/ přeci znamená Budˇ trpělivá.
Odpovídám-li na otázku: „Neruším?“ slůvkem „Ne.“, pak tedy vlastně ruším!
Řeč našich zákonodárců chce být vždy diplomaticky učesaná, proto např.: „...zákon nesmí nezahrnovat to a to...“ vlastně
říká, že „...zákon musí zahrnovat ...“.
Úplnou českou „peckou“ je pak zápor vícenásobný:
Např.:
Není pravda, že nikdo nikomu nikdy nic nevěří.
Přeloženo: Je pravda, že někdo někomu někdy něco věří.
A stejně jako v lásce se člověk - rád a celý – ztrácí, umí se ztratit i v českých větných záporech. Myslíte, že rozluštíte pravý
smysl následujících tvrzení...apropos jsou všechna logicky správná?
Nikdo nepopírá, že nynější stav není neuspokojivý.
Ne každá lahůdka není zdravá. /?/
Ne všichni nebyli nezkušení neodborníci. /?/
Nemohl se nepochlubit nevydařeným neúspěchem. /?/
Nikdy nikde nikomu nijak neříkej nikdy.
Nic není nemožné.
...a Post Scriptum: Nechtějme nikdy s nikým neskutečně neprožít máj či červen plný lásky.
što

AUTOŠKOLA HEJHAL s.r.o. KARLOVY VARY

výuka předpisů a praktický výcvik sk. „B“ ,
kondiční jízdy
nově v Toužimi
předem nutná telefonická domluva na čísle

773 057 708
Karlovy Vary, Havlíčkova 5
výuka a výcvik pro všechny skupiny
tel. +420 732 421 329
+420 602 445 030
e-mail : info@ashejhal.cz napište nám a my Vám sami zavoláme
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JIŘÍ z PODĚBRAD
* 23. 4. 1420 Poděbrady,
+ 22. 3. 1471 Praha
český král
Jiří z Poděbrad bývá často označován jako husitský král. Je to
především zásluhou díla A. Jiráska, ale rozhodně to není
představa přesná. Jiří nereprezentuje vlastní husitské hnutí,
ale to, co řadu let po bitvě u Lipan bylo jeho nejvýraznějším výdobytkem, totiž přijímání pod obojí - kališnictví - které král považoval spíše za záležitost politickou než náboženskou
(v náboženských problémech své doby se příliš nevyznal).
Jiří - obratný diplomat a politik, ale také člověk bez zbytečných
ohledů - pocházel z rodu pánů z Kunštátu. Jeho příbuzní se
přidali k Janu Žižkovi a vynikli v husitských válkách. Jiříkův otec
Viktorin Boček z Kunštátu se hlásil k sirotkům, zemřel však už
roku 1427. Nově nabytý majetek umožnil pánům
z Kunštátu získat nebývalou politickou moc, jaké dosáhlo vedle
panovníka jen několik nejvýznamnějších šlechtických rodů. Na
vzestup jejich politického vlivu ukazuje skutečnost, že Jiří mohl
sáhnout i po královské koruně. To byl případ
v českých dějinách naprosto ojedinělý. Nikdy předtím ani
potom neseděl na českém trůnu panovník, který by pocházel
z domácí šlechty. Jiříkova cesta ke královskému titulu však
nebyla jednoduchá a fakt, že byl jen jedním z českých pánů,
který se dokázal povýšit nad sobě rovné, mu situaci značně
komplikoval.
Politicky začal mladý dědic kunštátského majetku vystupovat
v roce 1437, kdy se stal plnoletým a mohl se ujmout svých
statků. Ovšem už předtím se účastnil bitvy u Lipan na straně
panské jednoty. Když po smrti císaře Zikmunda zůstaly české
země bez panovníka, staly se kolbištěm, na němž se svářili
katolíci s kališníky i šlechta s městy. Jiří z Poděbrad byl roku
1452 vybrán sněmem za zemského správce. Tuto funkci
vykonával i poté, co byl za krále přijat nezletilý Ladislav
Pohrobek. S mladým králem nevycházel Jiří příliš přátelsky,
neboť více než jeho radám popřával Ladislav sluchu pomluvám
nepřátel. Přesto během pěti let trvajícího správcovství se Jiřímu
podařilo stabilizovat poměry uvnitř země a upevnit mezinárodní
postavení českého státu. Přirozeným důsledkem jeho úspěchů
byla pak volba českým králem, ke které došlo v březnu 1458
po předčasné smrti Ladislava.
Od samého počátku král tušil, že jednou dojde k jeho střetu s
papežem, a snažil se proto předejít případné izolaci kališnických Čech v katolické Evropě a zajistit si spojence. Jeho diplomatická aktivita vyvrcholila po roce 1462, kdy Pius II. zrušil
basilejská kompaktáta, která povolovala Čechům přijímat z
kalicha. Jak se prohlubovalo nepřátelství mezi českým králem
a papežem, začala narůstat také vnitřní opo-zice. Katolické
panstvo se roku 1465 spojilo pod vedením Zdeňka ze Šternberka do Zelenohorské jednoty, jíž se dostalo požehnání od
nového
papeže
Pavla
II.,
a
zahájilo
spolu
s katolickými městy proti králi odboj. A když papež prohlásil
roku 1466 Jiřího za kacíře, vyobcoval jej z církve a vypověděl
proti němu křížové tažení, chopil se příležitosti uherský král
Matyáš, a jako vykonavatel papežovy vůle se postavil roku
1468 do čela válečné výpravy. Pustošivá válka vyčerpala obě
strany a počátkem roku 1471 se objevily naděje na smír.
V březnu však král Jiří nečekaně zemřel.

HISTORIE MĚSTA
Samotná historie Toužimi sahá ještě zhruba 200 let před
okamžik, kdy se stala městem. Místo bylo osídleno
pravděpodobně na přelomu 12. a 13. století, při kolonizaci
horního povodí Střely. První písemná zmínka je z roku 1354,
kdy je zde připomínáno proboštství s kostelem sv. Jana Křtitele
v majetku milevských premonstrátů. Opevněného proboštství
se za husitských válek zmocnili kolem 1429 a pak i zástavně
drželi (1437 - 1488) kališničtí rytíři z Vřesovic,
ti proboštství přeměnili na gotický hrad. U hradu byla v roce
1469 útvinskými měšťany založena osada a na ní privilegiem
panovníka 8. července 1469 přenesena městská práva tehdy
zaniklé Útviny. Nové město získalo i právo hradeb a bylo
opevněno. Město získali do zástavy (1489) a posléze od
milevského kláštera do dědičné držby (1538 - 1565) katoličtí
páni z Plavna. Ti dali hrad přebudovat na renesanční zámek,
Toužim stala jejich hlavní venkovskou rezidencí a centrem
správy rozsáhlého majetku (roku 1560 zahrnovalo 32 vsí,
města Toužim a Krásné Údolí, a městečko Útvina). Také
rozšířili městská práva, roku 1500 o nový znak a pečetění
červeným voskem, vybírání cla a druhý výroční trh, v roce 1536
o pivovárečný monopol. Za Lobkoviců z Hasištějna (15651623) se rozvoj města utlumoval, panství s městem bylo
Lobkovicům dočasně zkonfiskováno, v roce 1623 pak nuceně
odprodáno katolickému císařskému vojevůdci, sasko-lauenburskému vévodovi Juliovi Jindřichovi. Ten městu sice odpíral
některá práva, ale ochránil jej před drancováním
za třicetileté války. Vévodský dvůr podnítil rozvoj umění
a uměleckých řemesel. Po přenesení rezidence
a vrchnostenské správy do Ostrova začal úpadek města,
oživení za vlády markrabat bádenských (1689 - 1789). Dále
bylo panství s městem v držení panovníka, v roce 1837 jej vydražili vévodové Beaufort-Spontini. Po skončení feudalismu se
město nestalo sídlem státních orgánů. Obyvatelé města se
živili řemesly a obchodem, většina z nich však současně provozovala i zemědělství. Obchodovalo se na tržišti - náměstí, při
týdenních a výročních trzích. V 19. století se
rozvinulo obuvnictví, na které navázaly dvě malé obuvnické
továrny. Železnice zde byla vybudovaná v roce 1898
a podpořila tak další rozvoj menšího průmyslu (parní pivovar,
pila, mlýn, kamenolom).
Po roce 1945 došlo, podobně jako jinde v českém pohraničí,
k výměně německého obyvatelstva. V roce 1949-1960 byla
Toužim sídlem okresu (nejmenší okresní město
v Československu). To přispělo k rozvoji města a jeho růstu,
vybudovány nové průmyslové podniky (STS, OZAP, Triola),
rozšířena byla také pila. Toužim se stala sídlem spotřebního
družstva JEDNOTA s velkoskladem. Zemědělskou velkovýrobu
rozvíjel místní státní statek. Pro zaměstnance nových podniků
bylo severně od historického jádra vybudováno panelové
sídliště s občanskou vybaveností.
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DOŠLO DO REDAKCE

Vandalismus na Podzámecké
Jsem občan z Toužimi a rád chodím do lesa směrem
na Karasák na procházky. Pokaždé tam ale vidím samé pet
lahve, krabice od vína a dalšího alkoholu, krabičky od cigaret,
sáčky od brambůrků a další nepořádek, který tam odhazují
místní vandalové. Není to jen kolem laviček, neboli
odpočívadel, ale také u informačních tabulí, které jsou
zde docela nové. Je to smutný pohled, ale ještě více mě trápí,
že si tam nemůžeme ani odpočinout a posedět.
A nejen my se ženou a s pejskem, ale třeba ani maminky
s kočárky nebo starší lidé, kteří si při procházce potřebují
na chvíli sednout.
Dále tu chybí odpadkové koše, do kterých bychom mohli
odhodit nebo sebrat případně odpadky. Když se tam někdy objeví igelitové pytle, brzy je nejspíš ti samí vandalové zničí
a odpadky lítají všude po lese a po cestě.
Měl bych přání, aby se tato skutečnost zlepšila, aby byla
Podzámecká stezka útulnější, mohli jsme si v klidu posedět
v přírodě, sledovat okolí a poslouchat ptačí štěbetání.
Promiňte, ale své jméno nechci zveřejňovat, přeji si zůstat
v anonymitě.
(pozn.redakce: redakce autora dopisu zná. Rukopis je
k nahlédnutí v IC Toužim)
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