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NOVINKY Z INFOCENTRA
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Doufám, že se vám vydařily Velikonoce, užili jste si den
volna navíc a stihli jste se včas přizpůsobit změně času.
My v infocentrum jsme hlavně rádi, že se nám naplno
rozjíždí jaro a můžeme s dobrou náladou společně s vámi
zavzpomínat na březnové události.
Někdo by si možná myslel, že slavit mezinárodní den žen
je přežitek. Podle mého názoru je to naopak jeden
z nejhezčích svátků. Svátek žen se v kalendářích poprvé
objevil v roce 1909 a to 28. února. Tak jej vyhlásila
Americká socialistická strana. Jako mezinárodní svátek jej
prosadila německá socialistka Klára Zetkinová. Tento svátek
byl od roku 1911 využíván například k prosazování
volebního práva žen. Na 8. března se svátek ustálil po druhé
světové válce a od roku 1975 byl připomínán jako den
mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost,
mír a rozvoj.
Politicky si tento den půjčoval kdekdo. Jeho původ je ale
v připomínce výročí stávky newyorských švadlen, která se
konala 8. března 1908. Dělnice požadovaly zákaz práce
dětí, zlepšení pracovních podmínek, zkrácení pracovní doby
a rovné hlasovací právo. Mnohé ženy byly za toto
vystoupení vyhozeny z práce.
Čili jde rozhodně o svátek, který stojí za to slavit a tak jsme
pro vás pozvali do Toužimi Hudební divadlo Hnedle vedle.
Jako host komponovaného večera přijela česká herečka
Jana Šulcová. Děkujeme všem, kteří (které) se přišli pobavit.
Ač nemůžeme mluvit o vyprodaném sále, účast se dala
počítat v desítkách a to nám jako pořadatelkám udělalo
upřímnou radost a bylo to pro nás skvělým dárkem k MDŽ.

4/2016

Koncem měsíce jsme si vyrazili do novorolské porcelánky
Thun na exkurzi. Tento Výlet za humna byl vyprodán
rychlostí světla a my jsme rádi, že se vám návštěva
tradičního provozu líbila. Na duben chystáme návštěvu dolu
Jeroným, zaniklé vesničky Litterbach a Krásenské rozhledny.
Tak se přijd´te včas přihlásit!
A na co si dát pozor tento měsíc? V Infocentru pro vás
budeme mít novou výstavu, která připomene, jak to ještě
docela nedávno žilo na našem zámku, 9. dubna můžete
přijít na výroční koncert toužimské dechovky a chystáme
pro vás také přednášku o tréninku paměti.
Kateřina
Foto z Výletu za humna do Nové Role.

KULTURNÍ PROGRAM
st 13. 4. 17. 00 Hrozí nám digitální demence?
Výstava: Toužimský zámek se pomalu začíná probouzet
k životu. A tak si prostřednictvím dubnové výstavy Život na
zámku připomeneme, jak to na zámku žilo na sklonku
minulého století. Přijd´te si u fotek zavzpomínat na letní
kina a koncerty, které se ještě před pár lety na nádvoří
zámku pravidelně konaly.

So 2. 4. 14. 00 Brigáda na zámku

Infocentrum – malý sál

st 6. 4. 17. 00 Vernisáž výstavy Život na zámku

Infocentrum

čt 7. 4. 15. 00 Tvořeníčko – Jarní dekorace do vázy

Infocentrum – malý sál

so 9. 4. 17.00 Výroční koncert Dechového orchestru
ZUŠ Toužim

Toužimská dechovka letos slaví 22. výročí svého založení.
Sokolovna Toužim

út 12. 4. 14. 00 Mažoretky

čt 14. 4. 15. 00 Tvořeníčko – Textilní technika - tupování

Infocentrum – malý sál

Zveme vás na další brigádu na zámku, kde se dále budeme
snažit o úpravu nádvoří, zabezpečení, bednění do dveří,
čištění hlediště, pálení ořezaných větví atd.
S sebou: pracovní oblečení, domácí občerstvení pro sebe
i ostatní, pily, křovinořezy, lopatky, kolečka, hrábě,
krumpáč, co kdo má. Snad nám bude počasí přát.
Kdo chce, může si přinést i něco na zub co si opeče na
ohni. :-)
Zámek Toužim

út 5. 4. 14. 00 Mažoretky

Jak se může dlouhodobé používání digitálních médií projevit na naší paměti? O tom bude přednášet certifikovaná
trenérka paměti II. stupně, členka České společnosti pro
trénování paměti a mozkový jogging, lektorka kurzů
trénování paměti s desetiletou praxí Jitka Tichá.
Infocentrum – malý sál

so 16. 4. 20. 00 Doga – Komunál – Hand Grenade

Koncert rockových kapel. Vstupenky jsou k dispozici v
Sokolovně nebo na http://vstupenky.karlovyvary.cz/.
Sokolovna Toužim

ne 17. 4. 9. 00 Výlet za humna – Důl Jeroným,
Litterbach, Krásenská rozhledna

Podrobnosti o výletu sledujte na webu infocentra, města
Toužim a na plakátech. Odjezd bude v 9.00 z náměstí v
Toužimi.
Nám. Jiřího z Poděbrad

út 19. 4. 14. 00 Mažoretky
út 26. 4. 14. 00 Mažoretky

Infocentrum – malý sál
Infocentrum – malý sál

čt 28. 4. 15. 00 Tvořeníčko – Něco dobrého na zub

Infocentrum – malý sál

čt. 28. 4. 17. 00 Taneční odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu zahraje Pavel Bízek.

Sokolovna Toužim

Infocentrum – malý sál

Vycházky s Klubem českých turistů

Infocentrum – malý sál

čt 21. 4. 15. 00 Tvořeníčko – Kouzelná váza

Neděle 17. dubna 2016
Jarní vycházka po toužimských mlýnech

10:00 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad, před
infocentrem
Sraz:

Odbor Klubu českých turistů TJ Sokol Toužim ve spolupráci
se spolkem Pod střechou pořádá v dubnu jarní vycházky
okolím Toužimi.

Sobota 2. dubna 2016
Obcházení hranice

Sraz: 10:00 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad před Info-

centrem.

Délka trasy: 6 km (Toužim-les Obora a zpět).
Vycházka oživuje zajímavou historickou právní tradici
z období středověku a bude spojena s výkladem
k dochovaným hraničním památkám. Po skončení akce
doporučujeme návštěvu toužimského zámku.

Neděle 3. dubna 2016
Jarní vycházka po mlýnech na Střele

9:00 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad před Infocentrem.
Sraz:

Délka trasy: 17 km (z Toužimi po toku Střely až
do Lachovic).
Celodenní vycházka bude spojena s výkladem k historii
desítky navštívených mlýnů. Doporučujeme vhodnou obuv
do terénu, dostatečné zásoby jídla a pití (též něco
k opečení na ohni). Návrat z Radyně autobusem (příjezd
do Toužimi v 17:00 hodin).
POZOR! V případě deštivého počasí se termín akce
přesouvá na 24. dubna.

Délka trasy: 4 km. Vycházka bude spojena s výkladem k
historii zdejších mlýnů.

Pozvánka na koncert Společná věc 2016

Společná věc, který se
uskuteční v Toužimi 4.5.2016, v Sokolovně v 19:00 hod.
Přijměte pozvání na koncert

Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon vytváří jedinečné
souznění hráče a nástroje, tvoříc tak neopakovatelný
umělecký zážitek. Návštěvníci koncertu uvidí výjimečný
multimediální projekt spojující historický nástroj Vodnářský
zvon s unikátní velkoplošnou parabolickou projekcí.
Filmový doprovod – příběh pro jednotlivé skladby koncertu
je inspirován každodenním životem. V tónech tohoto
nástroje – Vodnářského zvonu lze prožít hloubky rezonance, která dle odkazu dávných mistrů kladně působí na
celou bytost i prostor. Na závěr koncertu budete mít
možnost vidět Vodnářský zvon zblízka a pozorovat krásu
vodní hladiny, která při fortissimech levituje v tisících
kapičkách, nebo vytváří rezonanční obrazce. Chcete-li zažít
jedinečný kulturní zážitek, jste srdečně zváni na koncerty
Společná věc.
Předprodej vstupenek: e-shop, www.dub.cz, Restaurace
Sokolovna, Plzeňská 334, tel.:604 782 468 a Infocentrum
Toužim, nám. Jiřího z Poděbrad 35, tel.: 353 226 431, info:
tel: 723 312 964

MĚSTO TOUŽIM
Z jednání Rady města Toužim
1) Rada projednala zprávu o stavu veřejného pořádku
ve služebním obvodu OO-PČR Toužim za rok 2015.
Ve služebním obvodu, který tvoří město Toužim, město
Krásné Údolí a obec Útvina, byly za rok 2015 spáchány tyto
trestné činy:
celkem spácháno
92 trestných činů
z toho objasněno
67 %
Objasněné trestné činy:
obecná kriminalita
28 trestných činů
násilná kriminalita
14 trestných činů
krádeže a krádeže vloupáním 20 trestných činů
Dále bylo za rok 2015 spácháno 79 přestupků proti majetku, přestupků na úseku občanského soužití a přestupků
na úseku veřejného pořádku. Bylo také řešeno celkem 205
dopravních přestupků, které byly řešeny blokově ve výši
pokut 42 800,- Kč.
2) Rada schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města
Toužim na činnost v roce 2016:
SK Toužim – oddíl stolního tenisu
5 000,- Kč
SK Toužim – fotbalový oddíl
50 000,- Kč
TJ Sokol Toužim
35 000,- Kč
Jezdecký klub Toužim
5 000,- Kč
Aeroklub Toužim
5 000,- Kč
Tenis Club Toužim
5 000,- Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Toužim
13 000,- Kč
Přátelé toužimské mládežnické dechovky
30 000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Toužim
16 000,- Kč
Raná péče KuK, z.ú., Plzeň
12 000,- Kč
Centrum pro zdravotně postižené KK o.p.s.
4 000,- Kč

Z jednání Zastupitelstva města
Toužim:
1) Zastupitelstvo projednalo návrh člena Zastupitelstva
města Toužim p. Petra Vlčka a občana Jiřího Schierla na
zrušení usnesení z minulého zasedání zastupitelstva,
kterým byla schválena nabídka Biskupství plzeňského, na
bezúplatný převod kostela Narození Panny Marie v Toužimi
do majetku města Toužim s tím, že církev nebude dále
požadovat navrácení historického církevního majetku,
pozemků v k.ú. Komárov, Toužim a Útvina, které jsou
evidované jako vlastnictví města Toužim. Zastupitelstvo po
dramatické diskuzi návrh nového usnesení neschválilo.
2) Zastupitelstvo schválilo zprávu o hospodaření
společnosti Městské lesy Toužim s.r.o., která dle nájemní
smlouvy přispěla v roce 2015 do rozpočtu města Toužim
částkou 5 868 500,- Kč.
3) Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace na rok 2016
ve výši 250 tis. Kč pro Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje, stanice Toužim na investiční
a neinvestiční výdaje a dotaci ve výši 90 tis. Kč pro Sbor
dobrovolných hasičů Toužim, na uspořádání mezinárodního setkání mladých hasičů v Toužimi.
4) Zastupitelstvo schválilo zakoupení pozemku v sousedství nákupního střediska COOP Jednota v Toužimi, kde má
město záměr vybudovat cca 50 parkovacích míst.
Za MěÚ Toužim, Ing. Jan Šimonovský

OBJEV V TOUŽIMI
Dokumenty z toužimské studny – nová zjištění.
Přesně před dvěma roky jsme, jako jediní, otiskli zprávu
o vskutku epochálním nálezu ve středověké studni na toužimském
náměstí při jejím čištění. Vzhledem k tomu, že se v naší redakci
hromadí dotazy na to, jak pokračuje zkoumání oněch archivních
výtisků v dávné době zde vycházejících novin, znovu jsme toto
téma otevřeli. Ujal se toho a podotýkáme, že s vervou jemu vlastní,
opět náš zvláštní zpravodaj a pro obdobná témata osvědčený,
fundovaný zpravodaj pan A. P. Rüell. A my jsme rádi, že toto
můžeme zveřejnit. S hrdostí dodáváme. Jako první!
I přes to že celý výzkum vzhledem ke své výjimečnosti probíhá
v režimu nejvyššího utajení, náš spolupracovník se dobral,
ba přímo dodral mnohého a věřte, toho podstatného a interesantního. Předně pak toho, že celé to, po všech stránkách neobyčejně
složité a komplikované zkoumání bylo na určitou dobu přerušeno.
Důvod byl prostý. V řadách odborníků v žurnalistice, ale i politice
a politologii vznikly pochybnosti o tom, zda nejsou nalezené
archiválie padělky. Na způsob těch co vířily ovzduší devatenáctého
a začátku dvacátého století a to rukopisů nalezených ve Dvoře
Králové a na Hoře Zelené. Bez zajímavosti pak zde jistě není,
že jako v devatenáctém a začátkem dvacátého století proti těm
rukopisům se vší zarputilostí brojil profesor Masaryk, tak zde tak
činí, vlastně činila, další osobnost známá svým, až chorobným
smyslem pro pravdu. Je to inženýr Zeman. I jemu zde jde pouze
a pouze o to dopídit se pravdy, jako ostatně vždycky! Jde mu o to,
aby nějakým podvrhem nebylo na náš národ pohlíženo jako na
lidi schopné podvádět, prostě na lidi beze cti a studu, Bohužel
i zde je napadán svými odpůrci a jeho poctivé a čisté úsilí opět
znevažováno.
A bohužel jim k tomu slouží právě ony archiválie nalezené
v té studni. Konkrétně pak číslo vyšlé o jedno století po tom,
ze kterého jsme čerpali před těmi dvěma léty. Někdo z vědeckého
týmu ač opět porušil přísný režim utajení a výtisk okopíroval
a zřejmě se zištnými úmysly předal členům tak zvané „pražské
kavárny“, která již i zakládá své filiálky a to ve všech krajích. Těmto
špiničům dobrého jména pak i přišla opět vhod jedna
z reportážních kreseb. Je na ní zobrazen mordýř, lapka, násilník,
ale hlavně sňatkový podvodník a rafinovaný svůdce, který se
dopouštěl i dalších klamů a podvodů všeho druhu. Tak jak byl zobrazen na zatykači vylepeném v širokém okolí. Pocházel z bohaté
kupecké židovské rodiny ze sousedního Bochova, kterou však
svým rozmařilým životem přivedl zcela na žebrotu. Jmenoval se
Izak Jajteles, ale při svých podvodech všeho druhu používal desítky
jiných jmen a ta nezněla ani zdaleka židovsky. A to ještě aby
klamané ženy ohromil, nikdy neopomněl přidati nějaký ten
šlechtický titul. Proto se mu začalo říkat Zeman a tato přezdívka se
zde zcela vžila. Náš reportér pak v těch starých tiskovinách objevil
i několik zajímavostí. Tak například že tento zhýralec připravil dceru
toužimského rychtáře nejen o čest, ale také o celé a to velice tučné
věno. Navíc pak ji i zanechal v požehnaném stavu, což vlastně pro
ní žádným požehnáním nebylo. Zde pak, jak zjistil náš reportér,
bylo takto postižených dívek a to i velice mladičkých, na tucty. Ale
i zralých žen. A tak ze studia těch novin vyšel najevo i původ nehezkého synonyma výrazu přivést do jiného stavu. Tehdy bylo
oficiální pojmenování města Bochov, Bochum, což se v místním
nářečí vyslovovalo Bouchum. No, a protože ten zlosyn právě z toho
Bochova pocházel, tak se začalo říkat, že ta děvčata i ty ženy jsou
zbouchnuté. A to se prostě vžilo.
No a na té podobence ti špiniči údajně našli několik
podobných rysů onoho zločince, jež již dosáhl kalibr těch
nejtěžších a inženýra Zemana, čemuž pak ještě nahrála
ta přezdívka. Dokonce pak ještě zašli ve svých pomluvách tak
daleko, že jej začali napadat a obviňovat, že to je ten hlavní důvod
proč ty archivované výtisky tak vehementně prohlašuje za falzifikáty.

Nakonec však stejně pravda, jako vždy, vyšla najevo. A díky
právě těm novinám, ale především našemu zvláštnímu zpravodajovi, který se do jejich studia ponořil, až přímo s buldočí vervou.
On v nich totiž nalezl i podrobné zpravodajství o koncích života,
jež byl vydlážděn neštěstím druhých, toho zlosyna co byl zcela
bez citu a jakýchkoliv zábran. Ten konec měl svůj začátek
na zámku Bezdružice a to tím, že jej zde lapili biřici horního
města Stříbra. Přímo při činu, při přebírání věna poslední své
oběti, dcery zámeckého pána, komtesy Julie. Pak už události
nabraly rychlého spádu. Výslechy a souzení. Zde není bez zajímavosti, že všechny ty zmrhané, opuštěné a okradené příslušnice
něžného pohlaví, co byly jako svědkyně předvolány, svědčily
nejprve v jeho prospěch. Pravdivě začaly vypovídat až poté, když
jim bylo sděleno, jaké tresty hrozí křivopřísežníkům. A ty v té době
byly skutečně kruté. Nejmírnějším bylo uříznutí půlky jazyka
tupým nožem. Ortel co postihl dopadeného, byl velice přísný
a krutý. Zněl: „ trest smrti hladem a žízní.“ Měl býti zazděn na
hradě Krasíkov, kde se celý proces konal. Leč všechny
ty postižené ženy uspořádaly mohutnou manifestaci, které
se účastnily i mnohé stovky dalších žen z celého okolí. Za jeho
osvobození! Proto byl odsouzený v tajnosti převezen na hrad
Hartenštejn v blízkosti Bochova a tam zaživa zazděn. Místo kde
se exekuce uskutečnila, bylo po třech létech přesně popsáno
a to i s nákresem v toužimském zpravodaji. Náš zvláštní zpravodaj
toto objevil, a s odborníky přes historii se jal ono chmurné místo,
kde byla vykonána tenkrát ona spravedlnost hledat. Napomohlo
jim i to, že ten stísněný prostor, kde vypustil svou černou duši
onen zlotřilec, bylo odvětráno, jak je v novinách uvedeno.
To proto, aby se neudusil a všechno to zadostiučinění za to co
spáchal, si prožil náležitě dlouho. A tak jim dopomohlo to, že
v kamenné stěně objevili dva, rafinovaně maskované větrací
otvory a přístrojem pak za nimi dutinu. Opatrně začali zdivo rozebírat, a když tam bylo možno posvítit a pohlédnout, strnuli
v němém úžasu. Nebyly tam pouze kosterní pozůstatky, jak
předpokládali, ale mumifikované lidské tělo ve zkroucené poloze.
Zřejmě ke smrti došlo v křeči způsobené nesnesitelným hladem
a nedostatkem tekutin. Ta mumifikace byla později vysvětlena
právě tím dokonalým odvětráváním.
Ten nález se tudíž i stal nesporným důkazem toho, že ty
archivní výtisky nalezené v té toužimské studni nemohou být
žádné falzifikáty. Tuto skutečnost přijal i dosud jeden z největších
kritiků pravosti těch novin a to inženýr Zeman. A jako čestný
člověk, se vší férovostí se ke svému mýlení se i přiznal a čelem
se k tomu postavil. Pravost oněch archiválií uznal, i když to pro
něho znamenalo i to, říci to bé a podrobit se testu genetické
příbuznosti s tou nalezenou mumií. Ale pro inženýra Zemana byla
vždy hlavní zásada jeho života „ cti pravdu, braň pravdu a bojuj
za pravdu až do konce“ tím zásadním a stěžejním, a proto
za přítomnosti státního dozoru a notáře byl odebrán vzorek jeho
slin k tomu porovnání. A výsledek byl zcela jednoznačný. Ani
v jednom porovnávaném znaku nebyla shoda. Což znamenalo,
že inženýr Zeman není ani potomkem v řadě přímé, ale ani není
v pokrevním příbuzenstvu s předky toho, k té hrozné smrti
odsouzeného vyvrhele. Což pochopitelně zcela zaskočilo jeho
odpůrce zejména pak z té karlovarské filiálky „pražské kavárny“.
Prostě do krámu se jim to nepasovalo, protože na sto procent
počítali, že tomu bude právě naopak. A tak se část z nich stáhla
do pozadí; došly jim argumenty! Naopak ta jejich část druhá
vysoce ocenila jeho, pro něj tak charakteristický smysl pro přímé
jednaní, upřímnost a až obdivuhodnou snahu, ba přímo potřebu,
dobrat se pravdy a jen pravdy. Tedy džentlmenství nejvyššího
řádu! A protože se tak stalo, shodou okolností právě v době kdy
měl inženýr Zeman navštívit Bochov, narychlo připravili transparenty, na kterých toto zdůraznili a přišli mu tam vzdát svůj hold.
Bohužel naše media, silně proti zemanovský nabuzená, vše
náležitě a až hystericky překrouceně zdeformovala a proti němu
obrátila. Dokonce pak z její strany bylo podáno lživé oznámení
policii ČR, jejíž příslušníci provedli perlustraci demonstrujících
a záběry z této byly opět náležitě využité, ve skutečnosti zneužité.

Po onom nálezu té mumie už na archivní, středověké výtisky
toužimských novin, jako na falza, nepohlížel téměř nikdo. Až
na několik zarputilců, jejichž hlavním argumentem bylo, že kvalita
tisku byla na tehdejší dobu neuvěřitelně vysoká. O čemž jsme
psali i před těmi dvěma léty. Tento argument však jim a to velice
jednoduše smetl adjutant a mluvčí inženýra Zemana, fundovaný
novinář Pasáček. Za pomoci svého německého kolegy totiž
objevil v historickém zpravodaji z té doby, vydávaném
ve Strasburgu knihtiskařem Guttenbergem, rozsáhlé zpravodajství
o soudním sporu o autorská práva k vynálezu knihtisku. Mezi
jmenovaným a vydavatelstvím, no posa te se – těch novin v době
dávné vydávaných v Toužimi. Čímž byla potvrzena jejich existence
a s konečnou platností uzavřena ústa těch co dokazovali, že jsou
něčím obdobným jako ony dva zmiňované rukopisy. Leč mluvčí
Pasáček pátrá dále a jak se k nám dostalo, určitě ještě budeme
ohromeni dalším, k čemu dospěje.
No, a když už pravost těch archivních tiskovin je nezpochybnitelná, uvedeme ještě jednu zajímavost z té doby, což je období
kdy Toužim vlastnili Lobkovicové z Hasištejna uvést. Jak je tam
napsáno a jak se podařilo našemu zpravodaji A. P. Rüellovi přes
všechny překážky se k tomu dostat. Jak pak vyčetl z těch zajisté
interesantních tiskovin, nebylo to zrovna období klidných
a spořádaných sousedských vztahů. Možná to bylo způsobeno
i masivní rekatolizací, kdy část zdejších obyvatel již opět přijala
vzývání Pána Boha pouze pod jedním způsobem a druhá
se tomu dosud vehementně bránila. A toto se zákonitě přenášelo
i do ostatních sfér.
Značné rozpory byly i mezi konšelstvem. Opozice velice ostře
vystupovala zejména pak proti rychtáři. Byl kritizován za vše.
Hlavní kritikové byli tři. V jejich čele stál a kritické projevy
pronášel, jak je uvedeno, především Heřman z domu pod
ohnutým smrkem. Jemu dále sekundovali místní provozovatel
povoznictví Hubert a trhovec Maxmilián ze samoty pod panským
lesem. Ti dva měli hlavně úkol zajiš ovat dostatek kompromitujícího materiálu. Takže, z toho co zatím náš zvláštní zpravodaj
dosud stačil prostudovat, tak bylo rychtáři a koaličním konšelům
předhazováno především například to, že v Toužimi zavedli
povinnou školní docházku. O více než dvě stě let dříve než tato
byla zavedena celostátně Marií – Terezií.(pozn. red.). Nejvíce pak
to, že dítka z chudých rodin zde dostávala zdarma svačiny.
Zdůrazňovali přitom své snahy šetřit městskou kasu. Dále poukazovali na zbytečnost protipožárních žňových hlídek, ledabylou
kontrolu městských biřiců, údajnou korupci a protekci
při zadávání městských zakázek a na všechno možné další.
I ty vzpomínané městské noviny nebyly ušetřeny kritice. I když,
jak měl náš redaktor možnost posoudit, jejich obsah byl vždy
velice objektivní a seriózní. Při kritizování rychtáře používali
i různá invektiva a nikdy neopomněli dodat poznámku, jak může
řídit celé město, když nedokázal vychovat k mravnosti vlastní
dceru a uhlídati ji aby nepřišla domů zbouchnutá tím Židem.
Čtení v těch dávných listech je velice zajímavé a možno říci
i poučné. Leč jejich obsah je uvolňován pro zveřejnění velice
omezeně a pomalu. To jejich vědecké zkoumání je velice
náročné. Leč my vám vše, co náš zvláštní reportér, s pílí a taktikou
jemu vlastní, zjistí, ihned neprodleně předáme. Vzhledem
ke komplikovanosti to ale zřejmě dříve než tak za rok nebude.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kaspiho žonglérská show
V pátek 18.března 2016 zavítal do naší školy student
plzeňské pedagogické fakulty – obor Tělesná výchova,
Kašpar Klepal ,který se již několik let věnuje žonglérskému
umění.

Jeho jízda na žonglérském kolečku, žonglování s kužely,
talíři, nadhazování klobouku, cvičení s diabolem a řada
dalších kousků, to vše vykouzlilo na dětských tvářích úsměv
a zároveň i úžas nad tím, co se všechno dá naučit poctivým
několikaletým tréninkem. V průběhu jeho artistických
ukázek jej děti živě podporovaly potleskem a bouřlivým
jásotem. A že to není žádná legrace, podat takový
sportovní výkon, dokazovaly i jeho propocené košile, které
několikrát vyměnil v průběhu svého vystoupení.
Kašpar Klepal patří mezi nekorunované krále v tomto
oboru, nebot´ se již několikráte zúčastnil různých soutěží,
kde dosáhl na bednu vítězství. Svoje umění předvádí nejen
na školách,ale i na společenských plesích, sportovních
akcích a v neposlední řadě se pochlubil tím, co umí,
i v dalekých arabských státech.
Pro děti bylo největším zážitkem to, že si mohly prakticky
vyzkoušet jednotlivá nářadí a zkusit svojí zručnost
i šikovnost. A nutno podotknout, že některým se i zadařilo,
ale většina z nich se shodla, že to dá hodně práce a času,
než se takovýmto kouskům naučí.
Jak je vidět, volný čas je možné trávit různým způsobem,
někteří prosedí celé hodiny u svých počítačů a tabletů, ale
najdou se i tací, kteří si dovedou najít čas na svoje koníčky,
sportovní aktivity a jiné volnočasové zábavy.
J. Váňová – metodik primární prevence

Hroznatova akademie –centrum kultury a vzdělání
Kulturně vzdělávací centrum Hroznatova akademie zřízené
Kanonií premonstrátů Teplá působí v prostorách jižního
křídla kláštera, které v letech 2012 – 2015 prodělalo
rozsáhlou rekonstrukci. Cílem centra je prezentovat široké
veřejnosti, školám a ostatním institucím toto nezapomenutelné místo, jeho historii a zároveň nabídnout i zajímavé volnočasové aktivity.

Této možnosti využili žáci 7. a 8. ročníků ZŠ Toužim
a společně se svými vyučujícími se vydali po stopách
historie vzniku a života v barokním klášteře.
K čemu sloužily kláštery, kdo byl opat, jaký život zde
řeholníci vedli, co dělali a spoustu jiných zajímavostí se žáci
dozvěděli z poutavého vyprávění našeho výborného
průvodce Cyrila.
Při jeho výkladu v Modrém salonku zaujali žáci polohu
vleže, kde pozorovali nad svojí hlavou nádherné nástropní
fresky a snažili se odhalit tajemství těchto výjevů
a artefaktů. V průběhu prohlídek jsme byli rozděleni do
dvou pracovních skupin, které navštívily zajímavá místa
kláštera. V čele jídelny je umístěn překrásný obraz Poslední
večeře Ježíše Krista a zde žáci hledali podle nápovědy
a indícií zakladatele premonstrátského kláštera Hroznatu.
Díky pozornému naslouchání ho téměř všichni žáci
bezpečně našli na levé straně refektáře podle příznačných
atributů. Součástí vzdělávacího programu jsou i tvořivé
dílny, ve kterých žáci pracují na skupinové práci pod

vedením zkušených lektorů. A co říci závěrem? Všichni žáci
se velice aktivně zapojili do práce, nikdo nestál stranou,
každý měl svůj úkol a společně vytvořili krásné dílo, které
bude zdobit klášterní stěny. Propojení teorie s praxí je pro
žáky tím nejlepším způsobem, jak si ověřit svoje znalosti
ze školy, popřípadě si rozšířit svoje vědomosti. Návštěva
barokního kláštera určitě stojí za to!
J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

MĚSTO TOUŽIM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Knižní novinky na měsíc březen 2016
Pro ženy

Becková Karolína
Beverley Jo
Cartland Barbara
Fielding Joy
Green John
Hunter Jillian
Kubešová Blanka
Pospíšilová Jarmila
Riley Lucinda
Roberts Nora
Scott Amanda

Láska mluví francouzsky
Dáma v ohrožení
Milenci v Londýně
Povídej, co vidíš
Sněží, sněží...,
Hraběnčino přiznání
Kapky štěstí a naděje
Pod hvězdou bláznů
Levandulová zahrada
Náhlá vzplanutí
Svatba z donucení

Dán Dominik
Slaughter Karin
Stevens Taylor

Popel všechny zarovná
Krásný holky
Úlovek

Flood Ciara
Kahoun Jiří
Schlegl-Koflerová Katharina
Vašut Eilert-Overbeck Brigitte
Weglerová Monika
Wilke Hartmut

Ti otravní králíci
Kamarádi v kožíšku
Štěně - Jak na to
Kočka - Jak na to
Králík - Jak na to
Želvy - Jak na to

Pro muže
Pro děti

Zajímavosti

Dvořák Otomar

Tajemné stezky Po stopách čarodějů podél říčky Střely
Pohlreich Zdeněk
Grilování
Temple Mary Beth
Pleteme bez jehlic
Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové

Lenka Hudečková

INFORMACE MATRIČNÍHO ÚŘADU
TOUŽIM
Počet obyvatel Toužimi a částí:
Celkem z toho:
- k 31.12.2014 3718
- k 31.12.2015 3696
- k 14.03.2016 3661

muži
1862
1848
1834

ženy
1856
1848
1827

K tomuto datu trvale bydlí v jednotlivých částech města:
Bezděkov 38, Branišov 6, Dobrá Voda 100, Kojšovice 59,
Komárov 65, Kosmová 173, Luhov 7, Nežichov 32, Políkno
35, Prachomety 53, Radyně 51, Smilov 14, Toužim 2918 a
Třebouň 108 obyvatel.
Pohyb obyvatel: ROK 2015
Celkem z toho:
- nově přistěhovaní:
178
- odstěhovaní:
95
- narození:
43
- úmrtí:
41

muži
88
40
20
25

ženy
90
55
23
16

- průměrný věk obyvatel: 41 let; muži: 43 let; ženy: 42 let
- nejstarší občan Toužimi – věk 95 let - žena
věk 94 let - 1 muž a 1 žena
Údaje zpracovala dne 14.03.2016
Blanka Čevelová – matrikářka, Matriční úřad, Městský úřad
Toužim

Tradice a zvyky velikonočních svátků
v zemích EU
Velikonoce – nejvýznamnější křest´anské svátky,
připomínající smrt a vzkříšení Ježíše Krista.
Svoje znalosti si rozšířili o nové poznatky žáci 6.-8. ročníků
z vyprávění p. Mgr. K. Čermáka, který přijel
z karlovarského Eurocentra, aby žáky seznámil s tradicemi
svátků nejen u nás v Česku, ale i v ostatních členských
zemích EU. Výklad doplňovala velmi pěkně zpracovaná
přehledná prezentace.
A jaká jsou tradiční velikonoční jídla u nás? To, že pečeme
beránky a mazance,vědělo dost žáků, ale co je pučálka,
jáhly a jidáše, už téměř nikdo nevěděl a někteří ani
neslyšeli tento název pro velikonoční postní jídlo.
A jak se slaví Velikonoce někde jinde ve světě? Např.
v Anglii se pořádá palačinkový běh, jehož výtěžek jde
na charitu, ve Španělsku chodí lidé v bílých hábitech
připomínajících KU – KLUX klany, v Litvě chodí lidé
převlečeni za čarodějnice, v německy mluvících zemích
se zdobí stromy barevnými vajíčky a do trávy se schovávají
čokoládová vajíčka, která děti hledají. Každá země má
svoje zvyklosti, které nám někdy připadají až zvláštní.
V závěrečné části se žáci seznámili se sídlem papeže Vatikán, kde každoročně papež přednáší svojí řeč na
svatopetrském náměstí na Hod Boží velikonoční. Tohoto
kázání se zúčastňuje velké množství věřících z celého světa
a také u nás je přenáší v přímém přenosu veřejnosprávní
televize.
Velikonoce máme za dveřmi, tak hupky dupky na vrbové
proutí,aby se nám s ním dobře vyšlehala děvčata a byla po
celý rok po pomlázce krásná a zdravá.
J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

TURISTIKA - 3 DNY ZA HUMNY
Naši milí turisté,
V zimě jsme měli spoustu času přemýšlet, jaký turistický
bonbonek bychom si pro vás mohli na letošní jaro
připravit. Nakonec jsme se rozhodli přistoupit k tradičním
Výletům za humna netradičně. A proto vás vezmeme
v květnu na pořádný zájezd. Cílem naší třídenní cesty bude
Národní geopark Kraj blanických rytířů.
Podrobnosti o zájezdu se dozvíte v infocentru. Přihlašovat
se můžete už tedˇ a uzávěrka přihlášek je stanovena
na 29. dubna.

Program
1.
DEN

Odjezd z Toužimi 7.00

Příjezd do Vlašimi cca 10.00
http://www.parazoo.cz/
11.00 – 14.00 Oběd a trocha osobního volna
14.00 Prohlídka zámeckého parku ve Vlašimi
s průvodcem. Okruh po přírodě a památkách unikátního
zámeckého parku, který byl ve své době označován
za jeden z nejkrásnějších ve Střední Evropě.
17.00 Odjezd do hotelu – Trhový Štěpánov
18.00 Večeře
Návštěva Muzea v Trhovém Štěpánově

Návštěva parazoo

2.

DEN

7.00 Snídaně 8.00 Odjezd směr Blaník
12 – 13 Oběd v Louňovicích pod Blaníkem
14.00 Roudný
Historie dolování nerostných surovin na Podblanicku I za zlatem do Roudného. Návštěva jedné z nejbohatších
lokalit zlata v Evropě a seznámení s historií dolování tohoto
kovu na Podblanicku.

Farní muzeum Kondrac

17.00 Odjezd do hotelu – Trhový Štěpánov
18.00 Večeře

3.

DEN

7.00 Snídaně a opuštění hotelu
8.30 Ratměřice
Park a stezka Ratměřice
Ratměřický zámek byl zbudován na počátku 18. století
hrabětem J. A. Kořenským z Terešova, dnešní
novorenesanční podobu dostal až za vlastnictví Chotků,
kteří jej koupili v polovině 19. století. Součástí zámeckého
areálu je také původně románský kostel sv. Havla. Doba
založení zdejšího zámeckého parku není známa, ale
ovocný a okrasný sad v těchto místech existoval již v 18.
století. Základní parkové úpravy a výsadby byly provedeny
za Chotků v polovině 19. století. Z té doby se zachovaly
i nejpozoruhodnější stromy tohoto parku – dva Sekvojovce
obrovské, které s výškou přes 40 metrů a obvodem
5 metrů patří mezi největší v Čechách. V ratměřickém
parku se nachází celkem 29 jehličnatých a 60 druhů listnatých stromů nebo keřů. V současnosti je zámek a park
v majetku rodiny Kabešových.
Ratměřicemi prochází okružní naučná stezka, která vás
seznámí originální formou s příběhem místního sedláka
Oneše a jeho nelehkým životem v době bitvy u Jankova,
jejíž dramatický průběh si můžete přiblížit návaznou
stezkou okolo Jankova.
10.00 Zruč nad Sázavou
Zámek - První dochovaná písemná zmínka o Zruči nad

Sázavou pochází z roku 1328, je však zcela jisté, že
nejstarší osídlení je mnohem starší. Možná již templářští
rytíři vybudovali na skále nad řekou Sázavou hrad střežící
důležitou obchodní stezku. Původní dřevěnou tvrz časem
nahradila kamenná stavba, která se později přeměnila
z hradu na zámek. Do jeho historie se zapsalo několik
významných rodů – mocní a výbojní Kolowratové, Kalenicové, jejichž rodový erb tvoří, městský znak, Löwenthalové,
kteří zřídili první zámecký park, a především Schebkové,
kteří provedli přestavbu zručského zámku do dnešní
podoby – architektonický klenot pozdního romantismu.
V roce 1948 byl zámek zkonfiskován a po roce 1989
vrácen potomkům posledního majitele, od roku 2003
je ve vlastnictví města. V letech 2006–2010 byl za pomoci
evropských fondů nákladně rekonstruován a zpřístupněn
veřejnosti.

Muzea – Království panenek
- Vodácké muzeum - Od verpánku k Bat´ovi
13 – 14 hodin oběd v pivovaru Kácov

Pokud Vás na pivovaru nezajímá pouze finální produkt, ale
i cesta jakou se k němu dospěje, neváhejte a objednejte
si exkurzi v pivovaru Kácov. Kromě návštěvy malebného
údolí Sázavy se seznámíte s tradiční výrobou piva českého
typu v malém pivovaru a naše sličné průvodkyně Vám rády
odpovědí na jakýkoliv dotaz. Každou exkurzi je nutné
předem objednat, abychom Vám mohli věnovat dostatek
času, a lze ji kromě ochutnávky piva spojit i s příjemným
posezením v pivovarské restauraci.
18 – 19 předpokládaný příjezd do Toužimi

Co je Kraj blanických rytířů?

Kraj blanických rytířů, Podblanicko, je místem oplývajícím
přírodními krásami a bohatou minulostí. V jeho srdci tyčí
se zalesněné dvojvrší Velkého a Malého Blaníku, které dalo
celému kraji jméno. Na vrcholku Velkého Blaníku,
v místech kde dnes stojí rozhledna, která skýtá
návštěvníkům romantický pohled na zdejší krajinu, jsou
pozůstatky keltského hradiště, jehož historie sahá až do
5. století před naším letopočtem. Velký Blaník je však znám
především díky pověsti o spícím vojsku, jejíž kořeny sahají
do 15. století. V 19. století se stala tato pověst i hora Blaník
jedním z českých národních symbolů.

Co je to geopark?

Termín geopark označuje území, které poskytuje obraz
o geologickém vývoji Země a ukazuje vliv místního
přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj
společnosti. Vzniká v regionu, jehož geologická stavba
umožňuje zajímavou interpretaci geologických procesů
a kde se vytvoří funkční infrastruktura z místních skupin,
podporující tradiční i nové geoturistické aktivity. Geopark
vzniká jako iniciativa místní komunity a může být na její
popud podporován odbornými pracovišti.
Bližší informace získáte v Infocentru v Toužimi.
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