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Toužimský informační občasník

ÚVODNÍK
Novoroční konání toužimské
Vážení čtenáři, jistě jste užili pohodových svátečních dní a zvu
vás hned na začátku nového
roku 4. ledna v 17 hodin ohřát
se do Botswany v Africe. A to
díky našemu seriálu pro zimní
podvečery
Cestování
v bačkorách.
Příroda u nás v tomto období
odpočívá stejně jako my lidé, ale
je stále přítomna v našich
životech, proto jistě s radosí
přijmete pozvánku na vernisáž
výstavy Památné stromy kolem
nás v pátek 19. 1. v 17 hod.
Součásí
vernisáže
bude
i promítání fotograﬁí stromů
zde nevystavovaných, ale také
významných.
Tradiční zimní seriál Promítej
i ty! bude pokračovat ve středu
24. 1. od 17 hodin snímkem
Epidemie svobody o výhodách
i nevýhodách očkování. Nový
rok se vítá jásotem, tancem
a radosí, příležitost budete mít
v sobotu 27. 1. kdy Městský
úřad Toužim pořádá v sokolovně
tradiční Reprezentační PLES
MĚSTA.
Tancem
mohou
pokračovat v oslavě nového
roku senioři 30. 1. na svém
setkání též v sokolovně.
Ještě jedna příležitost k jásotu
a radosi je pro všechny
připravena – prezidentské
volby. Pražský hrad byl vždy pro
náš národ sídlo českých králů
a symbol české státnosi.
Přála bych si, abychom volili tak,
aby zde vládla důstojnost,
slušnost, moudrost a úcta!
I. Květ
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Čt

Setkání u svařáku

4.1.
15.00 Tvořeníčko

Infocentrum – Malý sál
Dne 9. 12. 2017 se na nádvoří zámku konalo setkání u svařáku
a ochutnávky vánočního cukroví. I přes nepříznivé počasí, kdy
hojně padal sníh a foukal ledový vítr, se pár návštěvníků ukázalo.
Prošli se po nádvoří, ochutnali svařák a odebrali se do tepla svých
domovů.

17.00
Cestování v bačkorách

Divoká Botswana

Zapsala Dagmar Procházková

Andrea Kaucká a René Bauer
Infocentrum – Malý sál
St
Čt
St
Čt

10.1.
11.1.
17.1.
18.1.

Pá

14.00
15.00
14.00
15.00

Mažoretky
Tvořeníčko
Mažoretky
Tvořeníčko

Infocentrum – Malý sál
Infocentrum – Malý sál
Infocentrum – Malý sál
Infocentrum – Malý sál

19.1.
17.00
Vernisáž výstavy

Památné stromy kolem nás
Výstava autorských fotograﬁí Pavla Hössla z Nýřan u Plzně
Infocentrum
St 24.1. 14.00 Mažoretky

Infocentrum – Malý sál

17.00

Vánoční koncert ZUŠ Toužim

Promítej i ty! Epidemie svobody

V pátek 15. 12. 2017 se konal již tradiční vánoční koncert ZUŠ
Toužim. Moc se nám líbily výkony všech účinkujících žáků
i závěrečné vystoupení dechového orchestru pod vedením
Jaroslava Dlouhého. Zazpívali i sourozenci Marie a Ludvík
Molnárovi.
Zapsala Dagmar Procházková

Infocentrum – Malý sál
Čt

25.1.

So

15.00 Tvořeníčko

Infocentrum – Malý sál

27.1. 20.00
Reprezentační
PLES MĚSTA Toužim

Adventní koncert ZUŠ Toužim
Sokolovna

Út

O dva dny později, 17. prosince 2017 se nám opět předvedla ZUŠ
Toužim spolu se ZUŠ Sokolov při adventním koncertu. Obě
kapely zahrály mimo jiné skladbu na počest bývalého kapelníka
toužimské dechovky - Karla Musila.
I tento koncert měl velkou návštěvnost a my se těšíme na další
setkání s našimi mladými hudebníky.
Zapsala Dagmar Procházková.

30.1.
17.00
Taneční odpoledne pro seniory

K tanci a poslechu budou hrát Václav Žákovec a Anna Volínová.
Sokolovna Toužim
St 31.1. 14.00 Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

Památné stromy kolem nás
„V naší zemi máme mnoho starobylých hradů, výstavných zámků i kostelů, na které můžeme být právem hrdí. K vzácným
památkám tu však patří i stromy, které se staly živými svědky událosí, o nichž se dovídáme z učebnic dějepisu. Rozhodli
jsme se připomenout výběr z nejmohutnějších památných stromů rostoucích v České republice. Většinou jsou tyto
působivé stromy také velmi staré, jejich věk je počítán na několik set let. Skoro se zdá, že se už nemění, ale to jen lidé
nestačí během svého života na nich vypozorovat další praskliny v borce. Tedy jsme se pokusili zastavit čas siskem spouště
fotoaparátu…“
Autorka knih o památných stromech PhDr. Marie Hrušková
Výstava autorských fotograﬁí Pavla Hössla z Nýřan u Plzně .
Vernisáž výstavy v pátek 19.1. v 17 hodin v sále infocentra.
Výstava bude otevřena od 19.1.2018 vždy v otevíracích hodinách informačního centra.
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TOUŽIM

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

1) Rada projednala a schválila ceny za nájem hrobového místa
a služby spojené s nájmem a ceny za individuální služby
na veřejném pohřebiši pro rok 2018 takto:

1) Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet na rok 2018,
rozpočet je schodkový, schodek je ve výši 13.340.000,- Kč a bude
kryt ze zůstatku ﬁnančních prostředků z minulých let.

nájemné za hrobové místo
20,- Kč/m2/rok
služby spojené s nájmem hrobového místa
61,- Kč/m2/rok
kolumbárium nájemné za hrobové místo a služby spojené s nájmem
hrobového místa
305,- Kč/rok
vykopání hrobu pro rakev 2 m
5 159,- Kč
vykopání hrobu pro rakev 1,2 m
4 127,- Kč
uložení rakve do hrobu
172,50 Kč
dekorace černým suknem
115,- Kč
uložení urny do urnového místa
172,50 Kč
rozptyl nebo vsyp zpopelněných lidských ostatků
690,- Kč
výkopy pro základy rámu hrobového místa
287,50 Kč
vyměření hrobového místa
57,50 Kč

V příjmové čási rozpočtu jsou tyto částky:
daňové příjmy
poplatky
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
Celkové příjmy

40.750.000,- Kč
1.610.000,- Kč
6.029.000,- Kč
10.000,- Kč
48.629.000,- Kč

Oproi roku 2017 dochází ke zvýšeny příjmů o 1.802.000,- Kč
z důvodu změny rozpočtového určení daní. Ke změně dochází
od 1. ledna 2018 a mění poměr rozdělování daňových příjmů
u DPH, kde z 21,4 % se pro obce zvyšuje příjem na 23,58 %.
Ve výdajové čási rozpočtu jsou tyto částky:

2) Rada schválila ceník služeb TSM Toužim na rok 2018 – ceník
je dostupný na adrese
h t p : / / w w w. t o u z i m . c z / m e s t o / o r g a n i z a c e - z r i z e n e mestem/prispevkove-organizace/technicka-sluzba/

zemědělství, lesní hospodaření a rybářství
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
služby pro obyvatelstvo
sociální věci a poliika zaměstnanosi
bezpečnost státu a právní ochrana
všeobecná veřejná správa a služby
příspěvkové organizace
kapitálové výdaje
Celkové výdaje

STAVEBNÍ ČINNOST MĚSTA
Přinášíme Vám informace o stavební
činnosti města Toužim.

78.000,- Kč
1.265.000,- Kč
5.716.000,- Kč
1.076.000,- Kč
1.414.000,- Kč
13.331.000,- Kč
28.130.000,- Kč
10.959.000,- Kč
61.969.000,- Kč

U příspěvkových organizací je částka 28.130.000,- Kč, zde došlo
k výraznému navýšení především u TSM Toužim.
Je to způsobeno mzdovým navýšením od 1. 7. 2017 a od 1. 11.
2017 a dále jsou naplánované větší opravy, např. oprava podlahy
ve sportovní hale, která bude činit cca 2.000.000,- Kč,
oprava návsi v Komárově, která bude činit cca 1.200.000,- Kč
a další opravy.
Celkem bylo na tyto opravy vyčleněno 8.700.000,- Kč.
Opravy zajišťuje TSM Toužim, neboť má halu, návsi obcí, chodníky a další ve správě.

V prosinci byly dokončeny a předány poslední loňské stavební
akce. Jedná se o parkoviště pro osobní automobily vedle OD
COOP, kde vzniklo 50 nových parkovacích míst. Na parkoviši
ještě chybí dokončit vodorovné dopravní značení, zálivky spár
v asfaltu a ﬁnální terénní úpravy. Tyto dokončovací práce nejdou
za současných klimaických podmínek provádět a budou
dokončeny na jaře.
Dále byla dokončena rekonstrukce schodiště u autobusového
nádraží, kde opět chybí dokončit některé práce, které nelze
v současném klimatu provádět.

Kapitálové výdaje jsou ve výši 10.959.000,- Kč.
Mezi největší výdaje spadá II. etapa rekonstrukce sportovního
areálu v hodnotě cca 4.500.000,- Kč,
rekonstrukce parkoviště před hřbitovem v Kosmové v hodnotě
cca 1.350.000,- Kč,
výstavba parkoviště před panelovým domem 409 a 410
v hodnotě cca 1.000.000,- Kč,
vybudování vodovodu v Kojšovicích formou transferu VSOZČ,
kde se budeme podílet částkou cca 1.500.000,- Kč
a další invesice.

Nedokončen zaím zůstává chodník od ZŠ směrem k nádraží, kde
se na čási stavby zaím nepodařilo provést ﬁnální asfaltový
povrch z důvodu vyíženosi prováděcí ﬁrmy.
Došlo také ke změně předpokládaných termínů dokončení jednotlivých etap rekonstrukce hřišť ve sportovním areálu v Toužimi.
V minulém roce měla být dokončena rekonstrukce škvárového
hřiště a hřiště s umělým povrchem. Vzhledem ke změnám, které
proběhly v průběhu výstavby, došlo ke zdržení, kdy se nepodařilo
za příznivých klimaických podmínek loňskou etapu dokončit.
Změny spočívaly například ve změně umístění akumulační nádrže pro závlahu hřišť, změně v umístění drenáží, vyrovnávání
podkladního asfaltu na mulifunkčním hřiši.
Jakmile nastanou příznivé klimaické podmínky, budou tato
hřiště dokončena.
Jiří Kokeš
stavební technik města Toužim

Toužim 27. prosince 2017

3

Za MěÚ Toužim
Ing. Pavel Charvát

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PLAVECKÝ VÝCVIK 2017

Zástupci Karlovarského kraje
zabojovali na Republikovém finále
ve stolním tenise v Holicích

Tak jako každý rok se žáci 2. – 5. ročníků, v rámci hodin tělesné
výchovy, zúčastnili plaveckého výcviku v KV Aréně v Karlových
Varech.

Ve dnech 4. - 5. 12. 2017 se v Holicích u Pardubic uskutečnilo
Republikové ﬁnále Asociace školních sportovních klubů České
republiky ve stolním tenise. Ve spolupráci s výkonným výborem
předmětné asociace se pořadatelství ujala místní Střední škola
automobilní Holice. Organizace turnaje proběhla na výbornou
a v duchu fair play.
Dvoudenního klání kategorie IV – starší žáci a starší žákyně (8. –
9. ročník základních škola a víceletých gymnázií) se zúčastnilo 26
družstev z celé České republiky. Vítězstvím v krajském kole si
reprezentaci Karlovarského kraje vybojovala družstva ZŠ Toužim
– děvčata Nicole Mašková a Lucie Velharická a ZŠ Luby u Chebu
– chlapci Vojtěch Levora, Filip Plíhal a Tomáš Kvasnička.
Obě dvě školy měly těžká rozlosování v základních skupinách.
Toužimská děvčata ani Lubší chlapci se proto ze skupin neprobojovali a do dalších bojů o medailové pozice nezasáhli. Děvčata
podlehla družstvům z Jihočeského (ZŠ Kovářov) a Brněnského
(ZŠ a MŠ Raíškovice) kraje a bojovala dále o čestné umístění,
kdy po porážce reprezentantek z Opavského kraje především
díky Nicole Maškové uhájila jedenáctou pozici. Chlapci měli po
dvou vítězstvích v základní skupině postup mezi nejlepší osmičku
na dosah, ale situaci zamotala prohra vedoucího týmu tabulky,
která přinesla bodovou shodu tří týmů, při které následovalo
porovnávání skóre, a to ZŠ Luby odsunulo na třeí nepostupovou
pozici rozdíl jediného zápasu. Nakonec chlapci vybojovali 12.
pozici. Konkurence v Holicích byla obrovská a samotnou účast
na turnaji nejlepších hráčů škol z celé ČR považujeme za velký
úspěch pro naše školy.

Letos byly kurzy plavání zaplaceny z programu MŠMT
a z rozpočtu ZŠ Toužim, takže díky těmto insitucím se jej mohli
zúčastnit opravdu všichni. Děi se na plavání velmi těšily a moc
si ho užívaly. Starala se o ně instruktorka Gábina a dva instruktoři
Michal s Jirkou. Všichni tři byli skvělí, takže se žádné z děí nebálo
jít do vody a vyzkoušet si všechny plavecké styly. Žáci využívali
i teplou vířivku a tobogán. Někteří překvapili i sami sebe, když
zjisili, co už všechno zvládnou a instruktoři je velmi chválili.
Odměnou jim bylo samozřejmě „Mokré vysvědčení.“
Poděkování patří hlavně všem instruktorům za příkladnou péči
o žáky.
Lenka Matoušová a kolegyně 2. – 5. ročníků

Adventní aranžování věnců
Jak se slaví advent, jaké k němu patří tradice a zvyky, tak tyto
informace už žáci načerpali z různých zdrojů. V rámci výuky
prakických činnosí si žáci 6. a 7. ročníků sami vyzkoušeli výrobu
závěsných adventních věnců nebo klasických stolních.
Děvčata si přinesla veškerý potřebný materiál, korpusy,
jehličnany a různé druhy přízdob včetně mašliček a barevných
svíček. Je zajímavé, že se mezi nimi našli i kluci, kteří si také
vyzkoušeli výrobu jednoduchého věnce.
Z věnců, které si děvčata sama vyrobila, měla velkou radost.
Všude kolem bylo slyšet, kdo komu věnec daruje a jakou mu ím
udělá radost. Dnes není vůbec žádný problém věnec koupit
v obchodech, ale o to víc potěší, když je výrobek vlastnoručně
vyrobený. Věříme, že svým výrobkem udělají radost svým
nejbližším.
M. Straková, N. a A. Málková, žáci 6. a 7. ročníků

Poziivní dojem ještě vylepšila soutěž jednotlivců, kde naši
favorité ukázali, že patří ve své kategorii mezi špičku. Jak Nicole
Mašková, tak Vojtěch Levora obsadili dělená 3. místa. Tato
umístění nás přesvědčila o tom, na jaké úrovni v tomto sportu
naši žáci a žákyně z Karlovarského kraje jsou a jak výborných
výsledků mohou v celorepublikovém porovnání dosahovat.
Oběma družstvům děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho
úspěchů do budoucna.
Za ZŠ Toužim Mgr. Josef Hudec (učitel TV).
Za družstvo ze ZŠ Luby Alexandra Levorová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nebezpečný alkohol

Návštěva v městské knihovně

V rámci primární prevence jsme uspořádali besedu pro žáky
7. ročníků na téma Nebezpečný alkohol. Mezi žáky zavítala
Mgr. K. Husová, která spolupracuje s pražskou neziskovou organizací SANANIM a společně se žáky živě debatovali na toto téma.
Alkohol je obecný název pro líh a nápoje, které líh obsahují. Mezi
alkohol patří pivo, víno a desiláty. Líh, který je v těchto nápojích
obsažen, vyvolává u člověka příjemnou náladu a pocity. Vypitý
alkohol však musí tělo zpracovat, což opotřebovává příslušné
orgány / např. játra, ledviny/,na něž alkohol působí jako jed.
Lektorka upozornila žáky na nebezpečí,která vznikají v souvislosi s konzumací alkoholu na mezilidské vztahy a jejich rozpad,
narušené vztahy v rodinách, na pracoviši, agresivní chování
řidičů v případě požií alkoholu, zdravotní komplikace
u těhotných žen a spoustu dalších varovných signálů při konzumace alkoholu v životě každého jedince, který alkohol popíjí
ve větší míře, než je zdrávo.
Žáci velmi živě reagovali na dotazy přednášející a paní lektorka
ocenila jejich akivitu v hodině. Nyní můžeme jen věřit, že si žáci
odnesli alespoň základní poznatky o záludnosi alkoholu .
J. Váňová, Mgr. H. Dornicová – metodici prevence

Žáci 3. ročníků se společně se svými vyučujícími vydali na
návštěvu do městské knihovny v Toužimi, aby zjisili, jak funguje
knihovna a její výpůjční řád. Přestože velká část děí navštěvuje
školní knihovnu, zdejší plné regály knih a velké množství
nádherných dětských knížek a encyklopedií, vzbudily u děí velký
zájem.
Díky vstřícnému přístupu paní knihovnice L. Jankuliakové se žáci
dozvěděli plno zajímavých informací, jak jsou knihy řazeny např.
podle kategorií a žánru. Kromě toho jim objasnila barevné rozlišování knížek, tak aby každý poznal, pro kterou věkovou
skupinu je kniha vhodná. Zároveň i děi upozornila na to, jak a
kdy se mohou do knihovny přihlásit a chodit si sem vypůjčovat
knihy.
Po krátkém úvodu se děi vrhly mezi knihy a každý si hledal to,
co ho nejvíce zajímalo. Děvčata sáhla po pohádkových knihách,
kluci zase objevovali nové informace v nádherných encyklopediích. V závěru naší návštěvy si děi vyzkoušely svoje znalosi
v kvízech, kde měly za úkol doplňovat pohádkové bytosi,
popřípadě spojovat k sobě postavičky, které k sobě patří. A že
to pro některé úkol nebyl zrovna lehký, dokazuje kocour Mikeš
a jeho přítel Pepík, který nás tak trochu potrápil všechny.
Děkujeme paní L. Jankuliákové za ochotu, vstřícnost a čas při
návštěvě knihovny. Přejeme hodně spokojených čtenářů a plno
knižních novinek, které určitě ocení pravidelní návštěvníci
knihovny.
J. Váňová, J. Bublová, K. Smolová – žáci 3.A.,3.B

Vánoce v Evropě
Jak se slaví Vánoce v evropských zemích, jaké zvyky, jídla, koledy,
pranosiky a co toto období přináší obyvatelům jednotlivých
států, tak na toto téma zavítal mezi žáky 7. a 8. ročníků zástupce
Eurocentra p. Mgr. J. Čermák. Díky svojí práci navšívil osobně
řadu evropských zemí v předvánočním období a tak nás seznámil
se svými poznatky z putování po Evropě v předvánočním čase.
Beseda byla vedena interakivní formou prezentace a navíc byla
vsunuta do výuky německého jazyka. Proč právě do hodin
německého jazyka? České vánoční zvyky žáci dobře znají z rodin,
rodinné i občanské výchovy a tak by se zdálo, že je nic nového
nečeká. Opak byl pravdou. Velmi poutavou a zajímavou formou
vyprávěl Mgr. Čermák o rozdílných vánočních zvycích v evropských zemích. Žáci měli za úkol zaměřit se na to , kde který
vánoční zvyk vlastně vznikl. Zjisit, které vánoční zvyky pocházejí
z německých zemí a také měli za úkol porovnat zvyky obou
sousedních zemí, Česka a Německa. Byli překvapeni, že jejich
vánoční stromeček vlastně pochází z Německa. Rovněž tak
tvorba adventních věnců. Dověděli se, kdo nosí dětem dárky, že
ne ve všech zemích je to Ježíšek, tak jako u nás a že ne všechny
děi se mohou těšit z dárků 24. prosince.
Źáci zahrnuli pana Čermáka mnoha dotazy. Hodina utekla tak
rychle, že závěrečný zvonek všechny překvapil.
Mgr. Princlová

Vánoční sbírka

Výtěžek sbírky bude použit na nákup zdravotních
a kompenzačních pomůcek, speciální výživy, rehabilitačních
a ozdravných pobytů pro vážně nemocné děi. Díky štědrým
dárcům a sponzorům se podařilo během 18 let rozdělit mezi
potřebné děi částku 213 milionů korun, které na svoje konto
o.p. s. Život dětem získala.
Děkujeme všem žákům a pedagogům, kteří ﬁnančně přispěli a
podpořili dobrou věc, ale největší poděkování si zaslouží děvčata,
která se o prodej předmětů postarala-Velharická L., Brožová K.,
Kollarová M., Thúm Pham Anh, Sojková V., Bednářová. K.
Děvčata, díky Vám všem! Poděkování patří i naší paní sekretářce
Z. Hejnové, která zajisí převod peněz na účet společnosi
a pomůže s ukončením sbírky.
J. Váňová a žákyně 9.A

Rok utekl jako voda a je tady opět období, na které se většina
z nás velmi těší a hlavně naše děi.
Adventní čas je spojený i s charitaivními akcemi na podporu
potřebných a nemocných.
Obecně prospěšná společnost Život dětem podporuje nemocné
a handicapované děi již 18 let a naši žáci pomáhají této
společnosi již 16 let.
V průběhu těchto let se nám podařilo získat prodejem
upomínkových předmětů téměř 90 isíc korun pro potřebné děi
a jejich rodiče. Adventní sbírka, kterou organizačně zajisila
děvčata ze třídy 9.A, vynesla krásných 4.500,- korun.
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KNIHOVNA TOUŽIM

ZÁHADY

Co zajímavého mi letos nabídla Městská
knihovna Toužim?

Další tajemství našich dějin, vydané
toužimskou studnou.

Jako vždy začnu českými autory – nikdy mě nezklame Marcela
Mlynářová, která píše velmi odlehčeně a s nadhledem
především o svém cestování. A to nejen po naší krásné zemi, ale
i v cizině.
Díky paní Mlynářové jsme navšívili mnoho míst na Šumavě,
krásu severních Čech a letos i Jeseníky. Inspiraci sbírám právě
v knihách této autorky.
Namátkou - Z lodiček do holin, Život jako hobby, Rozcouraná
duše nebo Dáma s prošlou zárukou. Zaručuji, že se nejen
pobavíte, ale i něco zajímavého dozvíte.

Zkoumání archivních výisků novin, již v době středověké vydávaných ve městě Toužim, opět o něco pokročilo. Tentokrát ale dostal
šanci zalistovat v nich, namísto zvláštního zpravodaje A. P. Rüella,
jeho kolega Silvestr Zádumčivý.
Bylo mu však umožněno prostudovat si pouze jeden výisk z tohoto
unikátního archivu. A to číslo novin ze dne Svatého Desidera L. P.
1616. Tedy poměrně krátce před ím co došlo k bělohorské bitvě,
po níž bylo, jak je uvedeno, vydávání těchto unikátních novin
přerušeno. Pokus o jejich obnovené vydávání byl učiněn až po
Třiceileté válce a to v den Svatého Vojtěcha L.P. 1648. Vyšla však
pouze dvě čísla. Nebyla valné kvality a to jak po stránce obsahové,
tak i co isku se týče. Shodli se na tom i odborníci, pověření
zkoumáním archiválií. To že nález v toužimské studni obsahuje i tyto
dva výisky pak datuje i dobu uložení skříňky do studny, což muselo
býi až po uvedeném datu.
Leč navraťme se k onomu výisku z toho roku 1616. Náš zvláštní
zpravodaj jej prostudoval velice důkladně a nejvíce jej zde zaujala
stať z historie obce. Tu zřejmě obsahuje každé číslo. Ať už písemně
doloženou, či ústně předávanou z generace na generaci. V tom
uváděném se pak týkala zastavení se samého císaře Karla IV. v obci
Toužim a to při štvanici na jeleny a divočáky. Bylo to koncem
podzimu roku 1360. Lov byl velice úspěšný a ulovené zvěře tolik, že
dosi velká část masa byla věnována i prostému lidu. V celé oblasi.
Od Karlových Varů, kde byla štvanice zahájena, až právě po obec
Toužim, kde bylo zatroubeno závěrečné halali. Po něm byla v nově
postaveném a otevřeném šenku uspořádána pro lovce panského
stavu, jako obvykle, bohatá hosina. Sám císař na ní byl přítomen,
ale po krátké době šenk opusil. Svým adjutantům a i přítomnému
Buškovi z Velharic jen stroze sdělil, že se jde pokochat zdejší malebnou krajinou v okolí. Vráil se až za dosi dlouho a ani moc dlouho
poté se nezdržel. Něco pojedl a popil, svižně nasedl na připraveného
koně a pouze s malým doprovodem odejel směr Karlovy Vary, jeho
majestátem před desei lety zbudovanými.
Příšího dne v dopoledních hodinách v obci Toužim vypukl obrovský
rozruch, ba přímo zemětřesení. Obec obsadili příslušníci císařovy
ochranky a další členové jeho doprovodu, vydali zákaz vycházení
a nastalo masivní hledání a prohledávání. Jak samotné obce, tak
i okolí. Bohužel s nulovým výsledkem. Načeš velitel celé akce, což
nebyl nikdo jiný než věrný druh císaře a krále, pan Bušek z Velharic,
svolal svým rozkazem veškeré obyvatelstvo a to vyzval k pomoci
v hledání. Tím hledaným předmětem měla být zdobená plechová
krabička o velikosi předepsané pro obecní vyhlášky. Vyhlášená
odměna činila tolik, že by bylo možno za ní koupit velmi slušné
hospodářské stavení. Hledalo se až do setmění a druhý den znovu.
A pak ještě dnů několiko. Jak je doslova uvedeno. Bohužel krabička
nalezena nebyla a tak Bušek odjel zpět a celý jeho doprovod s ním.
Místní obyvatelstvo ale hledalo dále. Vypsaná odměna byla velice
lákavá. Jak se píše v novinách, hledalo se až do napadání sněhu
a zámrzu. Stále bezvýsledně.
Tato, v tom roce 1616 uveřejněná stať týkající se událosi, kde
hlavním aktérem byl celou Evropou uznávaný a ctěný panovník, dala
však i podnět ke druhému, neméně intenzivnímu hledání té škatulky. To prozradil našemu zpravodajovi vědecký pracovník, zkoumající ony archiválie, který si však přál zůstat v anonymitě. Zejména prý
pak obrovskou akivitu vyvíjel jakýsi Archibald, jemuž se v Toužimi
přezdívalo Kopštos. Jak je prý uváděno v dalších číslech z tohoto
roku, přišlo jej to i na dosi velikou sumu ﬁnancí. Leč nenašlo se opět
zcela nic.
No a tou touhou, ba přímo chorobnou potřebou, zanési do této
záhady trochu světla byl nakažen i náš zvláštní zpravodaj Silvestr
Zádumčivý. Nechceme napínat a proto na úvod: nezanesl tam jen
trochu světla, ale to co se tehdy, v té karolinské době opravdu událo,
osvětlil přímo šajnujícím, mnohawatovým reﬂektorem.
pokračování na straně 7

Další česká autorka, která mě nikdy nezklame, se jmenuje Alena
Jakoubková. Naše knihovna nabízí hodně knih, ve kterých
se občas samy najdeme :-).
Oblíbila jsem si i Magdu Váňovou, a její knihy Pavouk v síi,
S tváří beránka nebo Nebýt sám.
Ráda také čtu česko-slovenskou spisovatelku Táňu Keleovou
Vasilkovou, všechny její knihy mě oslovují a opět jejich obsah
je mi velmi blízký. V knihovně najdete velkou škálu jejích knih.
Letos před dovolenou jsem objevila další slovenskou spisovatelku Janu Benkovou. I její knihy – Čistá láska, Pralinky s chilly,
Malinový sen nebo Uličnice mne zaujaly a líbily se mi.
Nesmím zapomenout na další prázdninové čtení, které mi
osobně doporučila naše paní knihovnice Lucka, a to Patrika
Hartla a jeho Prvok, Šampón, Tečka a Karel nebo Malý pražský
eroikon. Obě knihy si přečetl i manžel, takže je to čtení vhodné
pro obě skupiny čtenářů.
Nyní také společně (teda každý sám za sebe, ale oba
s manželem), čteme knihy Harlana Cobena – tyto psychothrillery
jsou od první stránky velmi poutavě napsané a knihy autora
se okamžitě staly světovými bestsellery.
Šest let, Smrt v zádech, Chybíš mi, Nadobro ztracený, Nikomu
ani slovo, atd.
Děkuji našim knihovnicím, Lucii Jankuliakové i Marcele
Prášilové, že nám do knihovny objednávají tak zajímavé knihy
a my čtenáři, máme stále co číst.
Manžel kromě knih, které čteme oba, si půjčuje knihy od Arnošta
Vašíčka, Jo Nesboa, Ericha von Dänikena a dalších autorů.
Lenka Hudečková
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pokračování ze strany 6
Pomohla mu k tomu především jedna logická úvaha při čtení další
zprávy v tom, jím zkoumaném čísle. Je v něm toiž a to i s troškou
bulvárního nádechu, popisováno jaké řeči ve městě kolují o necudnostech mlynářky ze mlýna pod dvojitou sosnou. Náhle se mu
v hlavě zrodila myšlenka, že i císař a k tomu ještě i velice zbožný, byl
přece taky jen člověk.
Tak se začal pídit a z dostupných historických pramenů zjisil, kde
onen mlýn přibližně stával a klapával. Přitom si vzpomněl na svého
kamaráda a bývalého spolužáka z gymplu, který v současnosi
působí v hlavním štábu NATO. Ten pochopitelně si vynuil, že
nebude jmenován, ale zařídil mu výpůjčku nejmodernějšího detektoru kovů, který je schopen ideniﬁkovat i cizorodé předměty
nekovové. Takže najde jak miny tzv. klasické, tak i třeba plasické
trhaviny uložené v tělesech z tříšivého plastu. I když přístroj má
i zaím nikde nedosažený pracovní záběr, který je ale tajen, čekalo
Silvestra mnoho práce, vlastně kroků. Prostor, který si zadal
prozkoumat, činil více jak tři hektary. Měl však, jak je u něho
příslovečné, opět štěsí. Druhým dnem hledání a to již v dopoledních
hodinách se z přístroje ozvalo očekávané pískání. Z rozložení
ve kterém se ozývalo, bylo patrné, že z největší pravděpodobnosí
byly nalezeny pozůstatky dosi rozsáhlé budovy. Zpravodaj se činil.
Umísil kolíky v jejích někdejších rozích a posléze i vykolíkoval kde
v době dávné bylo vnitřní zdivo. Poté přepnul přístroj do polohy –
Ideniﬁkaion metal a jeho citlivost posunul na – Max. Netrvalo
dlouho a opět se ozvalo netrpělivě očekávané pískání. Bylo to v rohu
poměrně velkého prostoru, dost možná stodoly a dle polohy nálezu,
zřejmě v místech kde se ukládala již vymlácená sláma - takzvané
perně. V hloubce asi jeden a půl metru. A v tom měl opět náš
spolupracovník veliké štěsí. Právě jel okolo traktor s podkopovou
lžící čisit odvodňovací strouhy. Silvestr jej zastavil a pak už šlo vše
naráz. Stačilo několik rýpnuí a zela zde asi metrdvacet hluboká
jáma. Silvestr poděkoval, dal traktoristovi něco na pivo a byl rád, že
ten měl naspěch a rychle se vzdálil. V ručním kopání pokračoval sice
svižně leč opatrně; byl již přesvědčen, že musí být u cíle.
V několika minutách se hlína začala barvit do modra, což jej v tom
utvrdilo. Z dalších písemných materiálů se toiž dozvěděl, že plech,
z něhož je ta krabička vyrobena, je měď. Její obrysy se objevily
vzápěí. Opatrně ji obkopal a následně ji lopatou i s tak
pěicenimetrovou vrstvou zeminy vložil do připravené bedničky od
kedlubnů.
Okamžitě z kapsy vyndal mobil a volal dalšímu spolužáku, dnes
docentu historie KU, jemuž jmenování profesorem zmařil jeden
podpis. Ten co nebyl proveden, ten poslední. Ten tlačítko „příjem“
sisk v okamžiku a poté, co mu kamarád sdělil to hlavní, jeho první
slova byla: „počkej chvíli, až si sednu“, a potom: „jsem zrovna na
Karlštejnu u kastelána, přijeď“.
Na zasypání jámy nebylo času. Tak aspoň kolem ní natloukl čtyři
tyčky, mezi něž napnul tři řady motouzů a bedničku naložil do své,
již leitější Felicie. A vědom si svého rozrušení ba přímo svých nervů
na prasknuí, vyrazil. Vzal to na Plzeň a za necelou hodinu a půl již
stál před hlavní bránou do hradu. Bouchat nemusel. Ti dva
nedočkavci již na něho čekali. Nález odnesli do rozlehlejší místnosi
vyhrazené pro restaurátory. Jeden z nich již byl, po výzvě kastelána,
na cestě z Prahy. A tak než i tři stačili provést hrubou očistu, již jim,
zadýchán, stál za zády a dožadoval se, aby mohl pokračovat
v započatém čistění. To trvalo dlouho, plech na krabičce byl již notně
zoxidovaný. Její povrch museli i na několika místech provizorně
vyztužit polepením speciálním papírem. Až asi po šesi hodinách se
pak odhodlali k otevření krabičky. Nejdříve ji však změřili a provedli
fotodokumentaci. Měří 285 x 190 x necelých 29 mm. Náš zpravodaj
nato konstatoval, že je zde opět spojitost se starořeckými měrovými
jednotkami dakilos, jako u té měděné krabice s těmi archivovanými
výisky, nalezené v té toužimské studni. Takže opět jistá záhada,
kterou nutno objasnit.

Meziím kastelán ve starých dokumentech zjisil, že císař nosil
jakousi kovovou krabičku v brašně, přes rameno, stále sebou. O jejím
obsahu však žádná zmínka. Bylo to jeho tajemstvím.
A ím tajemstvím to právě přestalo býi. Restaurátor ji otevřel
a mimo cestovních pečeidel, císařského a královského, z ní vyjmul
ještě břidlicovou, dohladka vybroušenou tabulku, jakých se ještě na
počátku minulého stoleí používalo při výuce psaní. Tato však byla
v úzkém, bohatě zdobeném, zřejmě stříbrném rámečku. Kastelán
i pan docent hlasitě projevili svou radost. Přímo zaplesali. Tabulka
byla hustě popsaná a to písmem, jim velice známým. Zcela
nepochybně to byl rukopis přímo císaře a největšího Čecha všech
dob – Karla IV. Oba, jak šéf hradu, tak i přední historik, jsou uznávanými znalci středověké češiny i tehdejších tvarů písma a tak se
nedočkavě, ihned pusili do čtení i překladu do češiny soudobé.
Pochopitelně, že náš zpravodaj to vše pečlivě zaznamenal a tak,
podotýkáme, že jako první, to zveřejňujeme.
Na té tabulce byly především poznámky císaře k příší svaté zpovědi.
Jak se říká zpytování svědomí. Je tam i poznámka, že chce ke zpovědi
využít návštěvu pařížského arcibiskupa, protože ten mu při
rozhřešení uloží jistě mírnější zadosiučinění než by mu uložil ten
pražský – Arnošt, původem z Pardubic. Ten možná by jej i poslal
pěšky do Říma. A možná i naboso. Tak byl tvrdý k hříšníkům co
spáchali to, co Jeho Veličenstvo. A to – násilné smilstvo. I když císař
na té tabulce dále píše, že ten odpor přitom zase tak veliký nebyl.
Spíše však vůbec a bylo tomu právě naopak. Ale povídejte to
zavilému bojovníkovi za mravopočestnost, jakým Arnošt byl. A jak
dále je tam napsáno, bylo to takto: Při své lovecké výpravě na Šumavu kde hodlal ulovii medvěda, přenocoval ve tvrzi Trocnov. Tam
jej svými bujnými vnady opojila manželka majitele tvrze
a dominikálu k ní náležejícímu - Johana. Vladař poté co onen nižší,
nedávno do šlechického stavu povýšený pán tvrze – jménem Řehoř,
zmožen konzumací všeho možného, upadl pod dubový stůl a tam
usnul, vyslal k jeho ženě pohled plný touhy. Nato se jeden
po druhém ze sálu pokradmo vytraili a pod oblohou plnou hvězd
strávili ty nezapomenutelné okamžiky.
Po čtyřicei nedělích zemanka povila syna, kterému se dostalo
jméno Jan. Byl prvorozený a její manžel se s ním velice pyšnil.
Po tajném poslu pak zaslala císaři zprávu a ten byl rád, že zřejmě
z Jana, až dospěje bude statný a udatný mužský. Ale hlavně si
oddychl, a to proto, že se k Anny, jak něžně oslovoval svou urozenou
choť, nic nedoneslo. Jo, tak je to na té tabulce. Před Pánem Bohem
chce ale mít svou duši čistou, Proto to důsledné a důkladné
zpytování svého svědomí a celá ta příprava k té upřímné zpovědi
pro její očistu.
A co dodat? Díky Bohu, že se císař Karel nedočkal toho, co ironik
Osud celému Království českému, o jehož rozkvět se zasloužil měrou
vrchovatou a všemu jeho lidu za několik deseileí nachystal.
Kdy válčení a různá demagogická jančení naprosto převažovaly nad
tvůrčí prací, vytvářející hodnoty. Jak ty hmotné, tak ty duchovní.
Jako za jeho panování. Blahé paměi! Že se nedočkal toho, že
v nesmiřitelném, doslova bratrovražedném boji, budou proi sobě
jako vojevůdci, stát dva bratři, jeho synové. Na jedné straně
Zikmund, lidem hanlivě zvaný liška ryšavá a Jan, zvaný Žižka.
A závěr: teď už se jen čeká na výsledky testů DNA. Z té čáslavské
kalvy mohou být vzorky odebrány prakicky okamžitě. Různá
povolení, nezbytná pro otevření místa posledního odpočinku císaře
Karla si však nějaký čas vyžádají. Už i proto, že v sídle kdys českých
králů, je v současnosi mnoho jiných starosí, považovaných
za důležitější.

7

POZVÁNKA

TIRÁŽ

Vydává: Cesta z města, z.s.; sídlo redakce: Náměsí J. z Poděbrad 35, 364 01 Toužim, tel.: 353226431,
e-mail: infotouzim@seznam.cz; isk: AZUS Březová; distribuce: Cesta z města, z.s.
Vyšlo: 2.1. 2018

