
listy
Toužimský informační občasník únor / 2018

ÚVODNÍK

Vážení čtenáři, jak jste si jistě všimli, v minulém čísle infolistů
přibyla rubrika ZÁHADY s příspěvkem o historii Toužimi a okolí,
jež po letech studna na náměsí vydala. Redakční šotek přidal
záhadu další, jež se ím stala soutěží pro vás čtenáře – kdo nám
tato fakta zpřístupnil? Vzniklo jistě hodně dohadů, ale vyhrává
ten, kdo ipoval p. Vladimíra Grossera. Tímto mu vyjadřuji vděk
a obdiv za tuto historicky veledůležitou činnost! 
Co se týče dění toužimského, 7. 2. vás zvu do Kostariky - zeleného
mostu mezi Karibikem a Pacifikem v rámci Cestování 
v bačkorách. Zimní seriál Promítej i ty! bude pokračovat 
ve středu 21. 2. snímkem 10 miliard-co máte na talíři?
o možnostech nakrmení všech lidí na planetě.  Letní semestr 
Univerzity třeího věku začíná 1. 2. a je stále možnost se přihlásit! 
A radost na závěr – konečně se nám podařilo domluvit termín
přeíženého programu divadelních ochotníků z Ostrova! 
V sobotu 17. 2. vystoupí s odpolední pohádkou a večerním
představením pro dospělé. Určitě přijďte – bude to příležitost 
k oddychu, odlehčení a spojení znesvářených stran 
z prezidentských voleb!

I.Květ.

TĚŽKO UVĚŘITELNÉ!

Korejská jedle z arboreta v Toužimi
jako vánoční stromek!? 
I to se u nás děje…

Mnozí po přečtení nadpisu řeknou: „To je snad vip“. 
Bohužel, vážení občané, není. 
Neznalec dřevin, obyčejný zlodějíček nebo naopak odborník 
se pyšnil korejskou jedlí ozdobenou na vánoční stromek ve svém
obýváku. 
Je to velice smutné, neboť od roku 2000 vzniklo na Hájence 
mini-arboretum, které nyní spravují Lesy ČR a každý zasazený
strom je vzácný, esteický a pro zakladatele mají tyto dřeviny
nevyčíslitelnou hodnotu.
Na neznámého pachatele bylo podáno trestní oznámení.   

Klára Michalová – MěÚ Toužim
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I přes
nepříznivé
počasí se
letošního
Novoročního
výstupu na
Třebouňský
vrch zúčastnilo
236 výletníků. 

S vrcholovou
knihou bylo do
schránky
umístěno i
zbrusu nové
vrcholové
razítko. Tak
snad nám zde
vydrží a udělá
radost mno-
hým
návštěvníkům
vrcholu.



Tajemství řeky Střely

Měla jsem to štěsí, že jsem mohla jako první otevřít a prohléd-
nout si novou knihu v Infocentru, na jejímž autorství se podílel 
i náš známý toužimský „historik“ Jiří Schierl.

Tajemství řeky Střely pojednává nejen o řece Střele, jejím 
prameni a vodních přítocích, ale také o mlýnech (dnes již
zaniklých) na Střele. Dozvíte se zde o rybníkářství v Toužimi, 
o našem zámku. Nadále pak něco o Útvině, Krásném Údolí,
Bochově, Luhově, Kozlově…

Autoři Jiří Fák, Jiří Schierl, Marin Váňa a Jaroslav Vogeltanz putují
od pramene po řece Střele až ke Žluické nádrži, potom zase dále
od Žluic K Rabštejnu. Zastaví se v každém místečku, kudy Střela
protéká.

A víte třeba, že Karel Čapek v našem kraji zanechal své stopy?
Nějaký čas pobýval v Chyši. Ten spravují od roku 1996 manželé
Lažanší, kteří mu vracejí jeho krásu. Zrovna tak se starají o místní
pivovar, kde se velmi dobře vaří.

Dozvíme se, že zámek ve Štědré se od 2011 znovu obnovuje.

Dočteme se o hoře Vladař, což stolová hora, kde se nacházelo 
v období pravěku jedno z největších hradišť v Čechách. Na vrchu
je jezírko, o kterém se píše „Pověst o bezedném jezírku 
na Vladaři.“

Přečteme si o Rabštejnu nad Střelou, Maněíně a postupně 
dojdeme do Plas a pak až k Berounce, kam se Střela vlévá.

Kniha je doplněna nádhernými fotografiemi především autora
Jaroslava Vogeltanze.

Jiří Schierl je známý ím, že se již léta se svými přáteli a kolegy 
ze spolku Pod střechou starají a zvelebují barokní poutní kostel
Panny Marie pomocnice ve Skocích.

Kniha je k dostání i zapůjčení v Infocentru Toužim a jistě bude
vhodná jako krásný dárek o našem kraji.

Lenka Hudečková

KULTURNÍ PROGRAM - ÚNOR 2018 DOŠLO DO REDAKCE
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Čt    1.2.        9.30   VU3V Včelařský rok 
1. Přednáška -  Med

10.30  VU3V Osobní finance 
1. přednáška - Vývoj peněz 
a základy invesičního rozhodování v rámci ČR

Infocentrum - Malý sál

15.00  Tvořeníčko 
Infocentrum - Malý sál

St    7.2.        14.00   Mažoretky
Infocentrum – Malý sál 

17.00   

Cestování v bačkorách - Kostarika
Mgr. Michela Široká

Infocentrum – Malý sál

Čt    8.2.       15.00  Tvořeníčko 
Infocentrum – Malý sál

St    14.2.      14.00  Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

Čt    15.2.      9.30 VU3V Včelařský rok 
2. přednáška  - Časné jaro

10.30  VU3V Osobní finance
2. přednáška - Finanční trh a bankovní systém. 

Infocentrum - Malý sál

15.00  Tvořeníčko 
Infocentrum – Malý sál

So   17.2. 15.00 

Pohádka DOROTKA A PENTLIČKA
19.00 

Představení POSTEL PRO ANDĚLA 
Divadelní spolek Ochotníci Ostrov

Sokolovna Toužim

St    21.2.     14.00   Mažoretky
Infocentrum – Malý sál

17.00   

Promítej i ty! 
10 miliard – co máte na talíři?

Infocentrum – Malý sál

Čt   22.2.     15.00  Tvořeníčko 
Infocentrum – Malý sál 

St    28.2.     14.00   Mažoretky
Infocentrum – Malý sál
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Rada schválila konečnou cenu tepla na rok 2017 (bez DPH) z jed-
notlivých plynových kotelen ve správě p.o. Teplárenství města
Toužim v této výši:
Výměníková stanice 468,72 Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 438 447,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 35 372,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 104 375,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 435 368,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 334 378,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 124 440,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 468 410,- Kč/GJ
Plynová kotelna čp. 609 370,- Kč/GJ

Ing. Pavel Charvát 

Provoz knihovny

Městská knihovna Toužim
Nám. Jiřího z Poděbrad 104
364 01 Toužim
provozní doba
Po  8:00 - 17:00 hodin
St   8:00 - 16:00 hodin
Čt   8:00 - 16:30 hodin

Telefon: 354 224 575, mobil: 730 848 566
E-mail: knihovna@touzim.cz
Knihovnice: 
Lucie Jankuliaková a Marcela Prášilová

Internet v knihovně

K dispozici jsou 4 PC s připojením na internet. Uživatel má právo
používat PC 1 hodinu. Tuto dobu je možné prodloužit, není-li
přítomen další zájemce.
Internet je zpoplatněn: 
• děi do 15 let - zdarma
• uživatelé od 15 do 55 let - 10,- Kč za každou započatou hodinu
• uživatelé od 55 let a držitelé průkazu ZTP - zdarma

Část PC byla pořízena za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR. 

Lednová vernisáž výstavy autorských fotografií Pavla Hössla 
z Nýřan u Plzně mě potěšila dosi hojnou účasí a zájmem.
Účastníkům autor fotografií  promítáním představil největší
památné stromy s jejich příběhy, propojení stromů a lidí,  lidské
kořeny  i život přírody celkově. Vystavované Památné stromy
kolem nás nám budou minimálně do března dávat příležitost je
obdivovat i se od nich učit. Autor fotografií přivezl i mapy a knihy
k prodeji, budou v infocentru do konce výstavy. 
Přijďte se seznámit s památnými stromy! I. Květ.

Projekt: Pojeďme třeba na výlet VIII.

Projekt s názvem Pojeďme třeba na výlet VIII. vznikl v rámci 
podpory akivit v oblasi Prevence kriminality a především díky
finanční podpoře Karlovarského kraje a to v celkové výši 50.000 Kč.
Účelem tohoto projektu je nabídnout dětem a mládeži ze
sociálně vyloučených lokalit Toužimska a Tepelska smysluplné
volnočasové akivity, které jim jednak napomůžou kvalitně trávit
volný čas, zároveň však zamezí vzniku trestního chování 
a nevhodných návyků v podobě různého druhu závislosí.
Projekt zahrnuje volnočasové akivity pro děi a mládež, které
jim nabídnou možnost prožívat volný čas smysluplně a zároveň
jim pomohou v rozvoji intelektuální stránky jejich osobnosi 
či hudebnímu a tanečnímu nadání, a to v sociálně vyloučených
lokalitách Dobrá Voda a Nová Farma. 

Jednotlivé námi pořádané akivity zahrnují:
Sportovní akivity: Zde zahrnujeme pravidelné sportovní kroužky
fotbalu a florbalu po dobrovodské a novofarmské děi.
Letní akivity: V roce 2017 jsme se zaměřili na akivity, které jsou
u děí oblíbené nebo odpovídají jejich zájmům. 
Týká se to především uspořádání výletů, jednodenních akcí či
temaických her.
Výlety a výstavy: Každý měsíc byla realizována jedna akce, která
dětem umožnila opusit Dobrou Vodu či Novou Farmu a poskytla
jim společenské a kulturní zážitky.
Tvořivé a jiné dílny: Tato akivita je průběžná, nepravidelná a má
buď vzdělávací charakter, nebo je zaměřená na rozvoj
rukodělných schopnosí dítěte.
Hudebně vzdělávací program a proidrogový vlak: Cílem tohoto
programu je vytvářet akivity směřující ke zlepšování vzájemné
komunikace mezi dětmi a stejně jako v minulých letech jsme
zařadili do programu prevence kriminality vzdělávání 
o škodlivosi drog, alkoholu a marihuany.
Akivity projektu mají edukaivní prvek a důraz je kladen 
na tvořivou činnost a rozvoj sociálního cítění, podporu a rozvoj
poziivních emocí a pohybového nadání, vytváření respektu 
a poziivních sociálních vzorců mezi dětmi a rodiči. Těší nás, že
program, který se koná již několik let má velice kladné přijeí 
ze strany děí i rodičů.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TOUŽIM

KNIHOVNA TOUŽIM

VÝSTAVA PAMÁTNÉ STROMY KOLEM NÁS

PREVENCE KRIMINALITY



Letní semestr

Termíny přednášek  1.2.,15.2.,1.3.,15.3.,29.3.,12.4.

Včelařský rok od 9.30 hod
1. Med
2. Časné jaro
3. Jaro
4. Choroby včel
5. Podleí, příprava na zimu a odběr měli
6. Chov a výměna matek, těžba vosku

Osobní finance od 10.30 hod
1. Vývoj peněz a základy invesičního rozhodování 

v rámci ČR 
2. Finanční trh a bankovní systém 
3. Platební styk 
4. Akivní bankovní obchody
5. Kolekivní investování 
6. Neživotní pojištění 

Virtuální univerzita třeího věku je stále otevřena novým
studentům i příznivcům. Můžete se  přijít podívat
ZDARMA  na kteroukoliv  přednášku která vás zaujme. 
Přijďte na přednášku a sami uvidíme, zda vás tato
volnočasová akivita osloví. 

ZŠ A MŠ TOUŽIM VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU

Lesy ČR pomáhají

Polytechnická výchova je jedním ze stěžejních úkolů naší školy 
a kvalitní vybavení školní dílny je tedy základním předpokladem
pro získání prakických znalosí a dovednosí, které zásadním
způsobem může ovlivnit další uplatnění našich žáků. Všichni
víme, že finanční zabezpečení, pokud jde o pomůcky, je problém,
s kterým se potýká převážná většina škol. Proto jsme velmi
přivítali pomoc, které se nám dostalo od Lesů ČR, s. p., Karlovy
Vary – nabídku na vybavení naší školní dílny. 

S žáky jsme pečlivě zvážili, které nářadí potřebujeme, s čím
budeme nebo bychom chtěli pracovat, a které budeme muset
obnovit. Nabídka nářadí je
široká a ne všechno se hodí
do školní dílny. 
To máte vrtáky, šroubky,
vruty, hřebíky, podložky,
brusky, pily, dláta, hoblíky,
rukavice, brýle…
Nicméně se nám nakonec
podařilo získat potřebné 
a kvalitní nářadí a ímto by-
chom chtěli našim
sponzorům poděkovat za to,
že umožnili našim žákům
rozvíjet a upevňovat
potřebné znalosi a doved-
nosi pro uplatnění v jejich
dalším životě.

Mgr. Renáta Drechslerová
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NOVOROČNÍ TŘEBOUŇÁK

První letošní den nezačal nikterak vábně. Smutná příroda bez
sněhové pokrývky spíše připomíná sychravý jarní či podzimní
den. Občasný přívalový liják nevěší nic dobrého. Přesto někteří
již v ranních hodinách spěchají připravit oheň pro ty, kteří dnes
tradičně vystoupí na Třebouňský vrch a budou si chít opéct svůj
buřík. Tady nahoře to pěkně fouká a tak tento nelehký úkol trvá
déle, než se očekávalo. Ale tábornické dovednosi, které Jirka a
Líba za ta léta mají, vedou ke kýženému cíli. Oheň se pomalu
rozhořívá a občasné fouknuí napomůže k pěknému plamenu.
Jirka s Honzou ještě přišroubují schránku na vrcholovou knihu,
kterou jsme zde letos poprvé umísili. 
No a už tu jsou první turisté.

I přes nepříznivé počasí se letošního Novoročního výstupu na
Třebouňský vrch zúčastnilo 236 výletníků. Někteří nepobyli pro
nepřízeň počasí na vrcholu dlouho, ale i tak všechny moc
chválíme. S nimi dorazilo na vrchol ještě 14 domácích miláčků –
psíků. Dva z výletníků přijeli dokonce na kolech. No a ještě jedna
novinka. S vrcholovou knihou bylo do schránky umístěno i zbrusu
nové vrcholové razítko. Tak snad nám zde vydrží a udělá radost
mnohým návštěvníkům vrcholu.

Toužimské turisty čekají letos ještě minimálně dvě stěžejní akce.
Tou první bude 7. ročník Setkání u pramene Střely v Prachome-
tech, v sobotu 16. června a pak historicky nejstarší již 39. ročník
podzimního turisického výšlapu Toužimskej puchejř. Ten se
letos uskuteční 8. září.  

Členů turisického oddílu v Toužimi každým rokem pomalu
ubývá. Koncem minulého roku odešla na svůj poslední výšlap do
turisického nebe dlouholetá členka a naše předsedkyně Ludmila
Běhavá. 

Byla by škoda, kdyby nebylo již sil, do budoucna tyto pěkné 
a vcelku hojně navštěvované akce realizovat. Pokud by kdokoli 
z Vás vnímal tento stav stejně a chtěl by jakkoli pomoci a zapojit
se do dění turisického oddílu, neváhejte a přijďte mezi nás. 
Rádi Vás mezi námi přivítáme. 
Za odbor KČT TJ Sokol Toužim Bohuslav Prchal - Bob
(kontakty: předsedkyně Libuše Marošová, tel.: 606 916 484, e-
mail: kctouzim@email.cz; libusekynzlova@seznam.cz nebo Bo-
huslav Prchal tel. 607 437 802, e-mail: infotouzim@seznam.cz)

INZERCE TURISTIKA



Knižní novinky na měsíc únor 2018

Pro ženy
Harmon Amy Z písku a popela
Jacobs Anne Panský dům 1
Janouchová Kateřina Únos do světa sínů
Javořická Vlasta Dana
Jeffries Sabrina Noc po Vánocích
MacKenzie Sally Jak odolat markýzovi
Peters Paulina Rubínový pokoj
Moyes Jojo Krasojezdkyně
Sparks Nicholas Nejdelší jízda
Steel Danielle Dražba

Pro muže
Flint Sarah Maminčin mazánek
Ransley Peter Cena za krále
Silva Daniel Dům špionů
Slaughter Karin Hodná dcera

Pro děi 
Petříčková Renata Bubákov – Bubajzlík a tajemný hrad
Slezáková Marie Fuk a Puk ve městě

Biografie, historie, humor a jiné
Backman Fredrik Mědvědín
Cameron Bruce W. Psí cesta
Denemarková Radka Peníze od Hitlera
Formáčková Marie Jan Tříska
Vondruška Vlasimil Husitská epopej VI.

Zajímavosi
Fák Jiří, Schierl Jiří, … Tajemství řeky Střely

Děkuji za spolupráci Lucii Jankuliakové                  Lenka Hudečková

KNIHOVNA TOUŽIM

Další objev, nikoliv však ze studny.

Když jsme zveřejňovali něco z obsahu čísla toužimských
novin ze dne svatého Dezidera L. P. 1616, jsme se i zmínili
o tom, že po Třiceileté válce, kdy nevycházely, byl učiněn
pokus obnovit jejich vydávání, což bylo v den svatého
Vojtěcha L. P. 1648. Zmínili jsme se i o tom, že vyšla pouze
dvě čísla a to ještě i nevalné kvality, jak po stránce kvality
obsahu, tak isku. Jak se vyjádřili odborníci.
Jaké však bylo naše překvapení, když pouhých čtrnáct dní
po tom, jsme obdrželi dosi objemnou listovní zásilku od
jistého pána Karla Mizspule z městečka Müldorf, což je
poblíže Mnichova. Jako blesk z čistého nebe bylo hned 
i její otevření. Byla v ní kopie novin s nám tak známou
grafickou úpravou, že to musely býi noviny, po staleí vy-
cházející v Toužimi. Akorát že byly v jazyce německém.
Letmý pohled na záhlaví prozradil, že vyšly dne 18. 8. 1888.
Už se tedy nepsalo v Den Svaté Heleny, jak jsme byli zvyklí.      
Nás ale především zajímal přiložený, dosi obsáhlý dopis 
s omluvou, psaný dosi špatnou, leč srozumitelnou
češinou. Jak jsme se z něho dozvěděli, nebyly ty dva
výisky, vyšlé již v pobělohorské době těmi posledními.
Noviny toiž vycházely, jak píše pan Mizspule, dále a to až
do počátku dvacátého stoleí. Jejich vydávání bylo
ukončeno někdy počátkem třicátých let. Důvod byl prostý.
Jejich zaměření bylo výrazně proinacisické, a proto byli
redaktoři vystaveni neustálému tlaku a vyhrožování usm-
rcením. Což pak nejvíce a neustále od vedení NSDAP 
v Karlových Varech.  Bylo ale především vyhrožováno těm
co je kupovali, a hlavně pak předplaitelům. Udání na ně
se množila a měla i vzestupnou tendenci. Tak počet
čtenářů klesal, až došlo k úpadku celého vydavatelství.
Pan Mizspule, jak píše, má doma celou historii vydávání
těch německy ištěných novin pečlivě, chronologicky
uspořádanou a je připraven ji při nějaké příležitosi 
i zveřejnit. Má i všechna archivní čísla. O těch uložených 
v té studni rovněž věděl. Ty však vyzvednout nešlo. To se
mohlo uskutečnit až při tom čištění. On toiž je posledním
potomkem celého toho rozvětveného rodu tvořeného 
z velké čási smíšenými rodinami, co po celou dobu od toho
středověku až po ta třicátá léta ty noviny vydával. Bohužel
pokračovat v tom i po válce nemohl, tomu zabránil nucený
odchod ze Sudet. Tak povzdychl ve svém dopise. Ještě pak
i podotkl, že ten archiv co vlastní, byl ukryt rovněž zde v zá-
padních Čechách, jako ten unikátní relikviář, a vyzvednut
byl až po vstupu České republiky do Schengentského pros-
toru. Uvedl i to, že zveřejnění celého archivu je otázkou
několika měsíců, možná i jen týdnů. Teď zasílá pouze tu
kopii jednoho čísla. Stránky, jako obvykle vyhrazené historii
města, považuje za velice zajímavé a možná i  změní mnoho
z vžitých představ o historii technického vývoje.
Náš další zvláštní zpravodaj Záviš Literka se neprodleně
pusil do díla a jako externí učitel germanisiky na peda-
gogické fakultě Západočeské univerzity, přeložil zaslaný
exemplář během dvou dnů. Do díla se pak vrhli již velice
známí naši zvláštní zpravodajové A. P. Rüell a Silvestr
Zádumčivý, čímž vznikl opravdu fundovaný tříčlenný tým
zaručující již dopředu úspěch. pokračování na straně 7

ZÁHADY
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INZERCE

Prodej   slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává

slepičky z našeho chovu, typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách  a  slepičky

Green Shell-typu Arakauna. 
Stáří 15- 20 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.

Prodej: 1. března  2018 
Toužim -  u  vlak. nádraží  -  16.15  hod.

Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek-
cena dle poptávky.  

Informace: Po-Pá  9.00 – 16.00 hod.
tel.601576270, 728605840



pokračování ze strany 6

Jak se jim to zaím daří, posuďte sami. Část z přeloženého
týkající se zdejší historie, prohlásil pak Literka za přímo
převratovou. Popisována je v ní příčina požáru, běsnícího
zde 27. 6. 1752, kdy zde lehla popelem naprostá většina
měšťanských domů. Jak z textu vyplývá, ta příčina byla
úplně jiná, než je uváděno v kronikách města. Požár toiž
vůbec nevznikl v předměstské čási města v domě staré
paní, která zde pálila kolomaz, ale v domě jistého Ference
Foukala, který byl však daleko více znám pod přezdívkou
Pilníček. A to daleko, široko. Té přezdívky se mu dostalo
proto, že byl, a to daleko široko, znám jako řemeslník
neobyčejně zdatný a zručný. Prostě – všeuměl. Říkalo se 
o něm, že to co jeho hlava a ruce dokázaly vymyslet, 
zhotovit a uvést do prakického provozu, bylo darem 
od samotného Pána pekel. Prý za nějakou proislužbu
poskytnutou mu již v dávnější době Foukalovou matkou.
Přemítat, co to tehdy bylo, to by byly jenom dohady, jak je
uvedeno.

A ten Pilníček se ve své řemeslnické dílně dokázal pořádně
činit a otáčet. Díky tomu například se v Toužimi vůbec
nevyskytovaly bytové krádeže. Jím vyrobené zámky byly 
v té době nepřekonatelné a navíc spojené se spolehlivým,
důmyslným alarmem a různými, stále se obměňujícími
pastmi, v nichž zločinec uvízl a v bolestech zde byl
připoután až do příchodu drábů. Ale jeho schopnosi 
a zručnost byly viděi i jinde. Zejména pak na panských
statcích. Dle dochovaných kreseb je patrno, že půda byla
zpracovávána něčím, co se podobalo ruchadlu bratranců
Veverkových, obilí se mláilo jakýmisi mechanickými cepy
napojenými na žentour vybavený převodovou
čtyřstupňovou skříní a mnoho dalšího.
V onom roce 1752 zkoušel, a to velice úspěšně, samotočící
se stroj, poháněný přetlakovou párou. Zkoušky bez zátěže
proběhly bez problémů a krátce před ím požárem bylo
započato se zkouškami se zátěží. Pro ten účel Foukal i zkon-
struoval a vyrobil stroj na míchání malty. Jejíž spotřeba 
v té době byla obrovská. Na příkaz majitele panství Lud-
víka, zvaného Lovec, byly na místním zámku prováděny
rozsáhlé přestavby a další zednické práce velkého objemu.
Celé soustrojí pracovalo téměř bez poruch, a proto přišlo
to, co přijít muselo. Asi dvě desítky pomocných dělníků,
jak se říká nádeníků, prakicky ze dne na den, přišli 
o obživu. V tomto případě ale především o možnost večer
co večer vysedávat v místních šenkovnách nad pivem a la-
cinou kořalkou. Ti nádeníci se toiž „neregrůtovali“ 
z místních občanů, tedy lidí živících se zemědělstvím, oni
táhli krajem za stavebními odborníky všech profesí. Jelikož
pocházeli hlavně z Itálie, je všeobecně znám jejich žhavý
temperament.
A tak, když jim bylo 26. června sděleno, že následující den
již pro ně práce není, hned jejich kroky vedly do krčmy
zvané „ U kulaté báby“. Tam se, a to ještě s větší intenzitou
než obvykle, pusili do pií. Když se šenkýřka dožadovala
zaplacení, byli oni pochopitelně takřka na dně a zkoušeli
peníze mámit i pod pohrůžkou násilí z místních občanů.  

Což dalo podnět k hospodské rvačce, ale někdo z místních
doběhl pro posily. Viděli bezvýchodnost situace a dveře té
krčmy jim stačily jen taktak. Rozčílení však u nich bylo
takové, že na někom vybít si svou zlost bylo neodvratné. 
A na kom jiném to mohlo být, než na Ferenci Foukalovi,
který podle nich to jejich strádání způsobil. Ten každý den
měl to soustrojí přes noc doma a vždy na něm prováděl
údržbu a často i nějaká další technická vylepšení. 
A tak tomu bylo i ten den. Foukal s roztopeným topeništěm
čekal, až tlak páry v kotli dosáhne potřebné hodnoty. 
V tom ta sebranka vyrazila vrata a on, spatříc ty rozlícené,
ba přímo rozzuřené obličeje, jen taktak zadním vchodem
stačil uprchnout. Přitom se mu podařilo téměř nemožné.
Stačil ještě sebou vzíi objemný svazek všech konstrukčních
výkresů toho samotočícího stroje. Tak si i šílenci vybili tu
svou zlost aspoň ím, že ten stroj roztřískali, dle nich to byl
on, co jim bral práci. Což byla i tak nějak obdoba prvních
dělnických bouří v Anglii. Jak je známo z dějin dělnického
hnuí. No, a protože vše bylo rozžhavené a ještě se 
z topeniště vysypaly žhavé uhlíky, nemohlo to skončit jinak,
než požárem, který se začal rychle šířit. V těch novinách je
ještě pro zajímavost uvedeno, kde jeho dům stál. 
Porovnáním map jsme zjisili, že to bylo v místech, kde
dnes stojí panelák, ve kterém jsou kanceláře Bytového
družstva. To ale jen na okraj. To proč je v kronikách
uváděna jako příčina požáru ten rozlitý kolomaz, o tom se
lze jen dohadovat. V těch historických novinách je uve-
deno, že to s největší pravděpodobnosí bylo zřejmě tak,
že se nádeníci dali na útěk z města a jak táhli, zůstávala za
nimi až neuvěřitelná spoušť. Jako poslední na předměsí
napadli starou paní, sebrali jí její skromné zásoby jídla,
leité vybavení skromného bytu rozmláili a na závěr
celého toho běsnění házeli hořící polínka z ohně z kolomazi
na doškovou střechu jejího chudobného obydlí. Takže
ohniska toho obludného požáru byla vlastně dvě. Možná
však i více, to ničení všeho co přišlo těm šílencům do cesty,
bylo již zcela bezuzdné. Z doškové střechy domku té staré
paní se pak s největší pravděpodobnosí šířil ten oheň 
nejrychleji, a proto zde vznikla domněnka, že jeho
prvopočátek je právě zde. Na nějaké další vyšetřování 
a zkoumání pak nebylo ani času. Přednostně bylo nezbytné
zlikvidovat všechnu tu hrůzu, která zde zůstala po tom
ohni.
Pokračování příště….                       Napsal Vladimír Grosser 
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