OBECNÍ

ZPRAVODAJ
INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI Z MĚSTA TOUŠKOVA

č.

104

září 2020

ZÁŘÍ
4.9.
kino
6.9.
hudba
7.9.		
13.9.		
22.9.		
24.9.		

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
VÁCLAV ŽÁKOVEC A ANIČKA VOLÍNOVÁ
ZASTUPITELSTVO Města Touškov
10. narozeniny KTO (prezentace na sále KCMT)
PRVNÍ POMOC (vzdělávací seminář o poskytnutí první pomoci)
VÍTÁNÍ OBĆÁNKŮ

ŘÍJEN
2.10
kino
4.10. kino
9.10. kino
12.10.		
		
16.10.		
23.10. kino

V SÍTI 15+
V SÍTI 18+
HAVEL
divadlo DJKT: 50 ODSTÍNŮ ČESKÉHO PORNA - činohra
hrají: M.Stránský, J.Maléř, J.Kubátová, A.Veldová, K.Krejsová)
VALNÁ HROMADA TJ SOKOL M. T.
ŠARLATÁN

LISTOPAD
6.11. kino
11.11.		
		
15.11.		
20.11. kino
27.11. 		
29.11.		
6.12.		
7.12.		
13.12.		
20.12.		

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
divadlo Praha J. Sypala: KŠANDA
(komedie, hraji: J.Sypal, H.Janků, M.Maxa, K.Kornová)
divadélko V BOUDĚ pro děti: KAŠPÁREK S HONZOU V ZAKLETÉM HRADU
PŮLNOČNÍ LÁSKA
PLES MĚSTA TOUŠKOVA, téma: ŠAKALÍ LÉTA (hraje: The Showers)
1. adventní koncert: TUTTI VOCI
2. adventní koncert: Irena Budweiserová
ZASTUPITELSTVO Města Touškova
3. adventní koncert : ŽIHELSKÝ SBOR
4. adventní koncert: HLASOPLET

číslo 104

Obecní zpravodaj Města Touškova

Úvodník
Naši milí čtenáři,
tradiční čas, tradiční čtení o událostech v našem městě.
Podzim bude pravděpodobně
dalším krokem do neznáma. To co
se dnes ve zpravodaji dočtete, už
může být omezeno nebo změněno. Mohou se také měnit pravidla
pro pořádání jednotlivých akcí.
Začínáme pomalu budovat nové
návyky a stereotypy, které jsme
dříve neznali nebo využívali jen
minimálně.

Nenechte se proto zaskočit a využívejte všech nabízených možností.
Samozřejmě s ohledem na zdraví své
i svých blízkých. Město, další organizace a spolky se, jak je v našem městě
již zvykem, předbíhají v nabídce kulturních, sportovních i vzdělávacích
akcí a byla by škoda, kdyby jejich
práce a námaha nepadla na úrodnou půdu.
Čeká nás část roku, kdy lze v povětří
sledovat volně se vznášející pavučinky drobných pavoučků, které v minu-

losti lidem připomínaly šedé „babské“
vlasy. Odtud tedy název babí léto ale
i další názvy - pozdní nebo Svatováclavské léto se používají a vrací nás
zpět do letních dnů. Tento čas bývá
charakterizován obdobím suchého,
málo větrného, často slunného a přes
den velmi teplého počasí.
Užívejte si tedy pěkných dní a vězte,
že babí léto je nevyzpytatelný úkaz,
ale existuje. Snad se o tom přesvědčíme i letos.
Dagmar Mezerová

Poznej Mikroregion Touškovsko
Koncem měsíce srpna se konal již tradiční výlet pro
všechny, kteří mají rádi naše okolí. Ty, které neodradilo chladnější počasí a občasný déšť, čekalo v kaž-

dé obci mikroregionu po splnění nenáročných úkolů drobné občerstvení a odměna. Účast byla znovu
hojná a všichni si užívali pohodovou atmosféru.
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Vážení spoluobčané Města Touškova a Kůští
Čas běží, přírodu pomalu zabarvuje babí léto. Sluníčko stále ještě
ukazuje svou sílu a vlévá nám do
žil potřebný optimismus, pomáhá
nám lépe se vyrovnat se zprávami
o dalším nárůstu koronaviru.

vám jejich štěbetání v ulicích chybělo?

Ne nadarmo se říká „veselá mysl,
půl zdraví“, proto využijte každou
příležitost k procházkám a pobytu
venku.

Ten nejkrásnější podzimní čas
vám přejí

Život v našem městě běží dál.
Konají se kulturní a sportovní akce,
dále budujeme a opravujeme. Do
školních lavic se vrátili žáci. Také

Informace MěÚ
NOVÁ SEZÓNA 2020-2021
ve sportovní hale
v Městě Touškově

Od soboty 3. října 2020 budou
přijímány správci sportovní haly
objednávky na novou sezónu
2020-2021. Veškeré informace jsou
zveřejněny na webových stránkách
města Město Touškov www.touskov.cz.

Zveřejňování usnesení
ze schůzí rady města a
zasedání zastupitelstva města

Usnesení ze schůzí rady města a
zasedání zastupitelstva města jsou
pravidelně zveřejňována na webových stránkách města www.touskov.cz, v sekci úřední deska.

Volby

Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje se uskuteční ve dnech 2.
10. a 3. 10. 2020.
Volební místnosti pro oba okrsky
číslo 1 i číslo 2 budou v budově školy na Čemínské ulici.
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Buďme nadále obezřetní, navzájem ohleduplní, dodržujme hygienická pravidla, ale nepropadejme
strachu.

Vandalismus
nezná mezí
Stalo se již smutným evergreenem, že na naše lavičky mají
spadeno vandalové. Sedají na
opěradla, rozkopávají je.

Iveta Zajíčková - starostka

Jan Veselý - místostarosta

Cyklostezka Město
Touškov - Kozolupy
V době přípravy zpravodaje vrcholí práce na cyklostezce mezi
naším městem a obcí Kozolupy.
Jsme rádi, že se nám podařilo dojednat i výměnu veřejného osvětlení, stezce nové moderní lampy
moc sluší.

Velkou „zábavou“ je zřejmě převracení košů a rozmetávání odpadků po okolí. Betonové koše
není zrovna snadné převrátit,
takže museli „výtečníci“ vynaložit
poměrně značné úsilí.

Jedinou možnou obranou je
posílení kamerového systému ve
městě, který nám pomůže vandaly odhalovat.
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Budujeme, opravujeme
Mírová ulice dostává nový kabát

Započala dlouho očekáváná akce, budujeme bezpečnější přechod pro chodce a naše školáky na Čemínské ulici.

Při procházkách jistě neuniklo vaší pozornosti, že
byl opraven přítok do rybníka.

Obyvatelé Kůští budou moci tužit svá těla i mysl na
nových cvičebních prvcích.

Opravili jsme také schody u lékárny, v plánu je výměna oken.
Na konci září bude zahájena akce na Malesické
ulici. Bude vyměněno kanalizační křížení a opraven
chodník po levě straně ulice směrem ven z města.
Přibude nově veřejné osvětlení.
Město podalo dotaci na vybudování Městské
knihovny a infocentra v domě Čemínská č.p. 205.
Pokud se nám podaří získat finance, město bude
mít nejen hezkou, novou knihovnu, ale i infocentrum. Zároveň se uvolní místo v základní škole, která
se pokusí získat dotaci na multimediální učebnu.
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Hospodaření města v roce 2020
V současné době se v médiích
neustále hovoří o finančních dopadech a zhoršující se současné
finanční situaci měst a obcí celé
republiky, které jsou v nemalé
míře závislé na daních vybrané
státem.
Každému je jasné, že vliv jarního „pozastavení“ ekonomiky
státu z důvodu pandemie se
musí projevit jeho nižším daňovým příjmem. I z tohoto důvodu
Vás všechny chceme informovat
o stavu hospodaření našeho města a o celkové finanční situaci.
Rozpočet města na rok 2020 má
v době sestavení tohoto článku
podobu:
celkové příjmy
88 034,0 tis. Kč
celkové výdaje
107 817,0 tis.Kč
výsledek rozpočtu
- 19 783,0 tis.Kč
= schodek, který je krytý zůstatky
a přebytky hospodaření minulých
období.
Stav financí ke dni 1.1.2020:
61 808,0 tis.Kč
Předpoklad financí ke dni
31.12.2020:
42 000,0 tis.Kč
Obce a města dostávají na základě zavedeného zákonného
systému z určitých vybraných
daní podíl, rozdělovaný stanoveným přepočítávacím klíčem.
Podle sledovaného vývoje tohoto roku a srovnáváním s minulými obdobími město Město
Touškov registruje propady svých
příjmů, zejména z daně z příjmů
vybírané od samostatně výdělečně činných osob (OSVČ) a z daně
z příjmu právnických osob.
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Rozpočet našeho města na rok
2020 je od počátku sestaven v příjmové oblasti z pozice opatrného
hospodáře - očekávané daňové
příjmy rozpočtu města jsou nižší o 6,3 mil.Kč oproti skutečnosti
roku 2019, což se ukázalo vzhledem k celkovému ekonomickému vývoji společnosti velice prozíravé.
Město má dále ve svém rozpočtu zařazenou i nespecifikovanou
rezervu na neočekávané výdaje
ve výši 1,98 mil.Kč.
Město Město Touškov obdrželo
v měsíci srpnu jednorázový nenávratný příspěvek, který náleží všem městům a obcím v roce
2020 podle zákona č. 159/2020
Sb., o kompenzačním bonusu
v souvislosti s krizovými opatřeními (výskyt koronaviru SARS Cov2) ve znění pozdějších předpisů.
Tento příspěvek pro naše město
představuje částku 2,715 mil. Kč /
= 2 172 obyvatel x 1 250,- Kč/obyvatele/, která je neočekávaným
příjmem do rozpočtu města.

Zadluženost našeho města je
nízká, splácíme jediný úvěr. Úvěr
byl v minulosti otevřen na dofinancování akce Čistou botou
přes Touškov (tj. rekonstrukce
místních komunikací). K úplnému
splacení úvěru dojde v průběhu
roku 2021.
Z uvedených faktů vyplývá, že
naše město nemuselo v průběhu letošního jara přistupovat ke
zmrazování plánovaných a zahájených oprav a investic, jejichž výčet uvádí paní starostka ve svém
příspěvku. Můžeme zkonstatovat,
že navzdory schodkovému rozpočtu město hospodaří zodpovědně.
Není důvod se obávat, že by náhle chyběly finance na základní
provozní potřeby města. Hledání úspor výdajů rozpočtu je však
vždy aktuální otázkou, kterou se
budeme zabývat i při tvorbě rozpočtu na rok 2021.
Přeji Vám všem pohodový a příjemný podzim.

V pátek 14. srpna krátce po desáté hodině
jsme v našem městě přivítali účastníky
štafetového běhu napříč republikou

PEACE RUN 2020!

Iva Procházková
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Příprava rozpočtu
Vážení spoluobčané,
rád bych se s vámi podělil o pár
informací z finančního výboru.
Některé z vás možná napadne
otázka - čím se vlastně zabýváme. Úlohou finančního výboru
je zejména příprava rozpočtu a
kontrola finančního hospodaření
města. Finanční výbor tedy nastavuje jakýsi rámec pro hospodaření města. Konkrétní investice a
jiné drobnější opravy pak plánuje
a řídí vedení města, proto je také
ve zpravodaji představuje.
Pomalu se blíží konec roku, a to
pro nás znamená zahájení práce
na rozpočtu města pro rok 2021. O
jeho přípravě se s vámi nyní podělím. Rozpočet je rozdělen na dvě
části – příjmovou a výdajovou. V
příjmové části jsou rozpočtovány
jednotlivé příjmy města: jedná
se zejména o příjmy z daní, které

nám stát v rámci rozpočtového
určení daní (RUD) posílá. Jedná se
o určité procento z DPH a daní z
příjmů fyzických osob (tj. občanů)
i právnických osob (tj. firem) a daň
z nemovitostí.
Letošní rok je náročnější, protože díky opatřením COVIDu se
očekává nižší výběr daní. V úpravě
rozpočtu na to ale pamatujeme
a položky příjmů z daní byly na
posledním zastupitelstvu sníženy. Celkové příjmy z daní jsou na
rok 2020 rozpočtovány na 28,68
mil. Kč (sníženo z 31,7 mil. Kč).
Dalším velkým příjmem města je
platba od Plzeňské teplárenské
ve výši 11 mil. Kč za provoz ZEVO
(spalovna), což odpovídá třetině
z daňových příjmů. Výdaje města
bohužel převyšují příjmy, proto je
rozpočet deficitní (krytý přebytkem z minulých let). Výdaje jsou

směřovány do užitečných investic, což je polehčující okolnost.
Problémem však jsou provozní
výdaje, které bohužel převyšují o cca 5 mil. Kč provozní příjmy.
Nejedná se o problém letošního
roku, ale o dlouhodobý problém
rozpočtu našeho města. Nedá se
také říci, že současné vedení města hospodaří lépe nebo hůře než
předchozí apod. Je třeba hledat
úspory v provozních výdajích. Finanční výbor má naplánované
úspory v oblasti energií a telekomunikací.
Věřím, že se nám (radě města,
finančnímu výboru i ostatním zastupitelům) podaří najít smysluplné úspory a rozpočet na příští rok
bude v provozní oblasti s menším
schodkem než loňský.
Petr Dvořák
předseda finančního výboru

Spolek Paprsek Města Touškova
Mnohé plánované aktivity letošního roku zůstaly někde v šuplíku na papíře… Je zbytečné psát
o tom, co nás všechny zastavilo.
Proto jsme rádi přijali iniciativu
ostatních organizací v našem městě uspořádat v sobotu 6. června
za poněkud jiných podmínek Den
dětí. Všichni vespolek jsme stáli
na jednotlivých stanovištích, děti
plnily úkoly a my z toho měli skutečnou radost. Radost, že se po
delším čase vůbec něco děje a že
se ta společná akce celkem povedla. Třebaže za chudších a okleštěných podmínek. Děkujeme tedy
za výpomoc všem zúčastněným
pomocníkům ze všech organizací
- bez Vás všech by takový Den dětí
prostě nebyl.
Výroční členská schůze proběhla
v komorním duchu dne 5. srpna na
zahradě mateřské školy, kde jsme

při ohýnku tradičně bilancovali
i plánovali. Důležité je, že spolek
Paprsek jede ve své stěžejní činnosti bez zastavení dál, takže od
září bude opět podle svých možností podporovat veškeré aktivity
Základní a Mateřské školy Město
Touškov.
Pokud tedy přinesou Vaše děti lísteček s výzvou o úhradu členských
příspěvků spolku ve výši 100,- Kč,
budeme rádi za Vaši kladnou reakci. Věřte, že se částka příspěvků
mnohokrát opakovaně dětem vrátí v nejrozmanitějších podobách –
knihách pro předškoláky i školáky,
pomůckách, odměnách…
V průběhu prázdnin se uskutečnily dva organizované autobusové
zájezdy, které byly štědře finančně
zadotované naším spolkem. Doufáme, že se Vám zájezdy na Kokořínsko a do Liberce líbily a že jste

si se svými dětmi užili letní výletní
atmosféry.
Nejbližší akcí spolku je tradiční
noční hra Nebojsa, která se letos
uskuteční v sobotu 3.října. Podrobnější informace o akci včas
zveřejníme. Jisté je, že se účastníci budou registrovat předem, jednotlivé skupinky obdržípřibližný
časový údaj odchodu na strašidelnou trasu.
Podzim přinese – jak alespoň
doufáme - i Vámi oblíbený lampionový průvod, budeme se snažit
zajistit sportovní halu pro volné
bruslení, možná vyrazíme na toulky spadaným listím. Držme si navzájem palce, ať všichni společně
prožijeme příjemný podzim s obvyklou školní docházkou a všemi
aktivitami v plném zdraví.
předsedkyně spolku Iva Procházková
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Touškovská šatlava jako místo smíření
Dnes se nevypravíme hledat kdysi významná místa kolem našeho města, ale naopak zamíříme přímo
do jeho srdce. Hned za radnicí totiž stojí malá nenápadná budova, která váže příběhy energického 19.
století a procházely jí i divoké dějiny století dvacátého. Bývalá městská šatlava je však také stavebně
a architektonicky velmi zajímavá stavba. Navíc se
jako jedna z mála dochovala v celkem autentické podobě. Svým dochováním se řadí mezi nejvýznamnější památky svého druhu v celých Čechách.
A tak je dobře, že po letech chátrání ji čeká nový důstojnější osud!
Pojďme však nejdříve podniknout historickou výpravu za důvody vzniku obecní šatlavy. Jistě vám
z telegrafické školní výuky v hlavách uvízl rok 1848.
Někdo z vás možná tuší, že byla nějaká revoluce, ale
v podstatě už je to tak dávno, že si raději uděláme
rychlou historickou výpravu.
V roce 1848 se vzbouřili lidé, tehdy ještě ve své
podstatě poddaní rakouského císaře a chtěli se
stát občany. Chtěli svá práva, možnost volby nad
osudem svého života, stěhovat se, podnikat a také
mít rovný přístup k spravedlivým soudům. Revoluce skutečně dala věci do pohybu a mnoho z toužených občanských svobod bylo nakonec vybojováno.
Včetně otevřeného a spravedlivého soudnictví. Do
soudů pronikly myšlenky rovnosti před zákonem,
otevřenosti procesů, ustanovily se poroty a byly položeny základy moderního soudnictví. V souvislosti
s tím, byl v roce 1849 schválen vznik okresních soudů a 1. června jich bylo několik desítek zřízeno po
celých Čechách.
Nutno dodat, že výdobytky roku 1848 vydržely
sotva tři roky. Rakouský císař, předseda četnictva
a jistý ministr Bach nakonec většinu těch výhod na
dalších deset let pohřbili. Začal bachovský absolutismus a česká země se ponořila do tíživé atmosféry udavačství, strachu a absolutní kontroly. Od té
doby si na problémové lidi musíte dávat (B)bacha.
Soudnictví však přejalo některé výdobytky revoluce
a i když už v roce 1851 byly zrušeny poroty a soudilo
se zase tajně, rovnost před zákonem a některé další důležité občanské svobody byly alespoň u soudu
zavedeny natrvalo.
A zde začíná příběh touškovské šatlavy. Prvního
června 1850 byl v Touškově zřízen okresní soud, který sídlil v budově současné radnice. Jelikož to byl
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soud okresní, bylo povinností u něj zřídit i vězení,
které mělo rakouským státem dané parametry své
podoby. Velikost takového vězení odpovídala soudnímu okresu. Touškovský patřil mezi ty menší, proto zde byla zřízena jednoduchá obdélná budova,
která obsahovala čtyři cely, byt žalářníka a kancelář.
Součástí byl také dvorek pro vycházky vězněných
a vnitřní systém vytápění, který se v Touškově zachoval snad jako jediný v celé zemi.
Samotná stavba byla sice provedena dle daných
rakouských plánů, ale tehdy bylo ještě normální, že
v každé obci prováděli stavby místní řemeslníci. Takže ačkoli se jedná ve své podstatě o moderní stavbu,
je stavěna z velkých pískovcových kamenů – některé z nich dokonce nesou stopy o druhotném použití
a pochází tak z některé ze starších touškovských staveb. Klasicistní výrazivo pak doznívá v ostění oken
cel. Zajímavý je i pro Touškov 19. století typický krov
postavený z relativně subtilních trámů, využívající
ve své podobě ještě pozdně barokní tesařské stolice.
Interiér šatlavy byl vybaven komplexním systémem vytápění. Jednak obsahoval dodnes ve fragmentech dochovaná kachlová kamna v bytě žalářníka, ale také z chodby přístupnou dvojici kamen,
která sloužila vždy pro dvojici cel. Celý systém doplňovalo ještě jedno topeniště v kanceláři. Odvod
kouře byl pak šikmými dýmníky sveden do dvou
komínů. Právě komínový systém viditelný z půdy
šatlavy je zcela unikátně dochovaný a patří mezi nejimpozantnější stavební prvky celé stavby.
Vybavení šatlavy pak ještě doplňovaly oplechované žalářní dveře s dvojfázovými zámky a okýnky na
podávání jídla vězňům. Tyto dveře se i přes všechny
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stavbě nové využití. S respektem
k tomu, že se jedná o bývalou
věznici a s ohledem na složité dějiny Touškova ve 20. století. A také
s malým pomrkáváním k návštěvníkům našeho města, kterých každý rok přibývá a město jim nemá
zatím příliš co nabídnout. (Krom
krásných domů, o kterých se však
zatím mnoho nedočtou).

dějinné zvraty jako zázrakem dochovaly a čekají na svoji renovaci.
Tím se dostáváme k současné
situaci. Budova byla dlouhá desetiletí neudržovaná a v současnosti se nachází v zánikovém stavu.
Střechou zatéká na stěnu s okny
do jednotlivých cel a v některých
celách došlo již k částečnému rozpadu plackových kleneb. V kanceláři je propadlý strop. Stavba
potřebuje nutně péči. Naštěstí je
zatím provizorně zajištěna výdřevou, bez které by jí hrozil bezprostřední pád.
Město Touškov by však o takový
unikát nerado přišlo. Současné
vedení města se proto rozhodlo požádat o dotaci z Norských
fondů na její rekonstrukci. Samozřejmě nemá smysl dělat rekonstrukci pro rekonstrukci. Cílem
je dát této cenné a v celostátním
měřítku výjimečně dochované

Samotná budova má v tomto
smyslu bohaté možnosti využití.
Touškov nemá zatím žádné zařízení, které by připomínalo jeho
extrémně zajímavou historii, která mnohdy překračuje region.
Navíc samotná stavba je unikátem svojí autenticitou a tím, co
prezentuje. Nabízí se také využití,
které po dlouhé roky měla – jako
zázemí pro touškovský divadelní
spolek. Při podávání dotace proto
vznikl projekt, který všechny tyto
možnosti kombinuje a dává stavbě nečekaně prospěšné a potřebné využití.
Pokud dojde ke schválení dotace, bude budova kombinovat
několik důležitých funkcí. Cely
budou rekonstruovány a vznikne
z nich ukázková expozice soudnictví 19. století. Jejich stísněnost
a fakt dochování vězeňských dveří a otopného zařízení si o takové
využití přímo říká. Dalším využitím bude přestavba jedné z místností, které dříve sloužily jako byt
žalářníka a kancelář na malé touškovské muzeum. A u toho se na
chvíli zastavíme.

jako místo uceleného a emocemi
nabitého příběhu. Od počátku je
toto muzeum koncipováno jako
památník smíření a porozumění.
Budou se v něm prezentovat příběhy 20. století. Od kdysi bohaté
touškovské židovské obce a jejího smutného konce v plamenech
pecí koncentračních táborů, přes
vyhnání Němců až po soudobé
problémy s prostorem celých
bývalých Sudet. Rozhodně tedy
máme co nabídnout.
Držte proto palce, ať to nakonec vyjde. Zachráníme unikátní
stavbu, zachováme ducha místa
a připomeneme důležitou historii
našeho města. Muzeum by pak
mělo být přístupné od května do
října vždy od 13:00 do 16:00 hodin. Tedy v době otevření úřadu.
Možné budou i prohlídky školních skupin dle domluvy.
Lukáš Houška
člen kulturní komise

V archivu města, na půdě radnice i půdách vás všech se nachází
nečekaná paleta vzácných předmětů, které by měly být přístupné veřejnosti. Některé z věcí si
rádi prohlédnou i turisté, jelikož
se jedná i o nadregionální unikáty. Touškov navíc nebuduje muzeum na odložení artefaktů, ale
strana 7
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VÝLETY „S KULTURKOU“
V červenci jsme si pro Touškováky
vymysleli výlet na Kokořínsko. A parádně si ho společně užili . Počasí
bylo jak na objednávku, parta výletníků skvělá a páni řidiči spolu s paní
průvodkyní ze společnosti CK INEX
byli prostě báječní!

☺

Cílem tohoto výletu byly hrad
Kokořín, hrad Houska (jako bonus
pohled na hrad Bezděz) a Pekelné
doly. A kam to bylo v srpnu? Do Liberce. Už odjezd od radnice byl ve
velkém stylu, protože nám cestovní
kancelář INEX přistavila nádherný
dvoupatrový autobus! To už byl zážitek sám o sobě . Překvapením,
a milým, pro nás bylo, že druhý řidič
pro tento luxusní bus byla paní řidička .

☺

☺

Naším cílem v Liberci byla nejstarší ZOO v republice, majestátní
JEŠTĚD, nebo liberecký aquapark.
Od rána se honily mraky a každý
sledoval předpověď počasí, kde
mohl, aby zjistil, jak to s deštěm dopadne! A dopadlo to skoro báječně,
nepršelo nám! Na Ještědu byla ale
vysoká oblačnost, takže překrásná
panoramata nám byla tentokrát
upřena. Ti, co do této části naší
země jezdí častěji, na vyhlídku nejeli a udělali si svůj vlastní program
ve městě. Někteří si šli zaplavat do
aquaparku, jiní zase vynechali ZOO,
protože tu prý máme krásnou v Plzni. Některé zlákalo krásné centrum
města, především radnice.
Každý si našel to své a tak to má
být.
Je třeba mockrát poděkovat Spolku PAPRSEK za značný finanční příspěvek na dopravu na oba výlety
a společnosti CK INEX za krásné
pohodlné a hlavně bezpečné cestování.
Kulturní komise M.T.
strana 8
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Informace z naší mateřinky
Letošní nástup dětí do škol
bude probíhat v trochu jiném duchu, než jsme byli vždy zvyklí.

šatny (do jeho tašky), aby byla
k dispozici v případě možného
výskytu nákazy.

Na základě aktuálních opatření MZ vycházejících z manuálů
MŠMT, postihnou i nástup těch
nejmenších drobné změny.

Ačkoliv opatření jsou pro všechny přísnější, věříme, že nástup
dětí nebude poznamenám jakoukoliv nepříjemnou událostí
a všichni společně – děti rodiče
i paní učitelky to společně zvládneme.

Celkově je potřeba dbát zvýšených hygienických nároků nejen
při vstupu do budovy (užívání
dezinfekce na ruce, používání
návleků na boty), ale především
i v běžném denním provozu.
Úklid v budovách, stírání povrchů a předmětů používaných
větším množstvím osob (kliky, vypínače, tlačítka zásobníků dezinfekce ad.) bude probíhat vícekrát
denně. Samozřejmostí je časté větrání ve třídách a dodržování dalších hygienických zásad. Do MŠ
byly zakoupeny ionizátory kyslíku, které obohacují vzduch a mají
příznivý vliv na prostředí zvláště
u alergiků, astmatiků apod.
Zvláštní důraz budeme klást na
zdravotní stav dětí. Základem je
zodpovědnost každého rodiče
předcházet vzniku a šíření nákazy
mezi ostatní děti nebo zaměstnance MŠ.
Apelujeme na rodiče, aby do
školky přiváděli opravdu jen děti
zdravé. Dítě, které vykazuje příznaky kašle, rýmy nebo má jiné
projevy onemocnění (teplota
atd.), nebude možné do školky
přijmout. Zvláště v podzimním
období, kdy nás pravděpodobně
čeká další chřipková vlna, je nebezpečí šíření nákazy vysoké.

Po dlouhé době jsme se konečně dočkali v mateřince nových
webových stránek: msmestotouskov.cz. Prozatím jsou v „plínkách
a v záběhu“, ale věříme, že jejich
funkčnost prověří nejlépe čas.
Na letošní rok jsme pečlivě
chystali oslavy 100 let od založení
mateřské školy ve Městě Touškově. Bohužel ani podzimní termín
není akcím pro širokou veřejnost
nakloněn. S velkým zklamáním
jsme po bedlivém zvažování páteční akci pro veřejnost zrušili.
Děti z MŠ přeci jen o pohádku
Divadla Dráček Červená Karkulka
nepřijdou a shlédneme ji v dopoledních hodinách dne 18.9.2020
v KCMT. V sobotu nás čeká setkání
zaměstnanců – současných i minulých. Pevně věříme, že nebude
ničím ohroženo.

Pro podzimní období máme nachystanou již tradiční Martinskou
- tedy zavírání zahrady spojené
s lampiónovým průvodem městem. Ta se uskuteční 10.11.2020
a sraz bude na zahradě mateřské
školy cca v 15:30hod. Po shrabání listí a úklidu školní zahrady se
vydáme se světýlky městem a po
návratu na se zahřejeme nějakou
lahůdkou z rukou našich kuchtiček.
Věříme, že se celková situace co
nejdříve vrátí do běžného standardu a budeme se společně setkávat nejen v mateřské škole,
ale i při dalších akcích, setkáních
a oslavách.
J. Štulcová

Nošení roušek ve školách upravuje tzv. „semafor“. Prozatím nejsou roušky ve školách zapotřebí,
avšak je nezbytné umístit hygienicky zabalenou roušku dítěti do
strana 9
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Zahájení školního roku na základní škole
Každý rok je to stejné a letos přesto jiné. Školní rok byl zahájen za přísných hygienických podmínek. S upravenými rozvrhy, harmonogramem ve školní jídelně, s litry dezinfekce,
ozonizéry a rouškami připravenými k okamžitému použití.
Budeme doufat, že alespoň v tomto režimu vydržíme co
nejdéle všichni v lavicích a za katedrami.
Máme připraveno mnoho akcí, mnoho záměrů, úprav a žádostí o dotace, pokud něco z našich připravených projektů
vyjde a budeme je moci realizovat, přineseme vám podrobné informace v některém z příštích vydání zpravodaje.
Jen prvňáčkům jejich paní učitelka přichystala
překvapení v podobě kouzelníka

Všem přeji úspěšný a co nejméně přerušovaný školní
rok.
Dagmar Mezerová

Komunitní plánování podpoří rozvoj sociálních služeb na severním Plzeňsku
Snad každý se setkal se životní situací, kterou člověk
již sám nemůže zvládnout a potřebuje s jejím řešením pomoci. Může se jednat o seniora, který nezvládá péči o domácnost, maminku, která potřebuje pomoc s péčí o své dítě se zdravotním postižením, nebo
rodinu, která se díky neznalosti, případně díky svým
chybným rozhodnutím dostala do finančních problémů a hrozí jí ztráta bydleni. A jistě by se našla řada
dalších případů. Většinou tyto složité příběhy známe
jen ze svého okolí. I když si to nyní možná ani řada
z nás nepřipouští, do těchto a podobných situací se
může dostat kdokoliv. Pro každého je tedy důležité,
aby měl jistotu, že v tíživé životní situaci nalezne účinnou a odbornou pomoc, a to především v podobě
dobře nastavených, dostupných a efektivně fungujících služeb. Správné nastaveni těchto služeb nemusí
být a není pouze záležitostí pracovníků úřadu či zastupitelů Vaší obce. Všichni mají možnost do tohoto
procesu zasahovat a to především prostřednictvím
komunitního plánovaní.
Komunitní plánování dává občanům možnost aktivně se zapojit do rozhodování o tom, kterými sociálními službami bude dané území vyplněno. Cílem
komunitního plánování sociálních služeb na severním Plzeňsku je tedy nastavení sítě služeb tak, aby vystrana 10

cházela ze skutečných potřeb obyvatel z obcí v okolí
Nýřan, Třemošné, Města Touškova a Všerub. Jde tedy
nejen o zjišťování toho, co obyvatele obcí těchto regionů trápí, jaké služby jim scházejí, jaké jsou v současné podobě nedostatečné, ale cílem je také navrhovat
reálná a konkrétní řešeni daných problémů.
Jak se můžete zapojit? Své názory a nápady na kvalitu života a sociální problematiku můžete vyjádřit
prostřednictvím ankety, která je k dispozici na webových stránkách města Nýřany (www.nyrany.cz – klikněte na rubriku město/sociální služby/anketa pro veřejnost). Kdykoliv se také můžete se svými podněty či
dotazy obrátit na kontaktní osobu (Bc. Marie Hrečínová Prodanová, tel: 733 210 315, e-mail: marie.hp@
cpkp.cz) z Centra pro komunitní práci západní Čechy,
která proces komunitního plánování v průběhu let
2020 – 2022 koordinuje.
Projekt „Realizace komunitního plánování sociálních služeb na Nýřansku“ je realizován za finanční
podpory ESF a státního rozpočtu v rámci Operačního
programu Zaměstnanost.
Děkujeme vám, že pomáháte rozvíjet sociální služby v regionu, kde žijete.
Realizační tým, CpKP ZČ Plzeň
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Spolek Náš Touškov
Milí čtenáři, naši spoluobčané.
Jak jste možná již zaslechli, byla
spuštěna veřejná sbírka pod názvem Zvon pro Touškov. Spolek
Náš Touškov si s touto myšlenkou
pohrával již od první uspořádané Noci kostelů v roce 2019, kdy
hlavním spouštěčem této myšlenky jste byli Vy, občané našeho
města, kteří jste přišli na komentovanou prohlídku kostelní věže.
Přestože v roce 2019 byla Noc
kostelů hlavně o původním hodinovém stroji, náš největší zvon
Nejsvětější Spasitel získal při výstupu na věž váš obdiv až údiv.
Velikostí, zdobením, ale i tím, jak
je zevnitř otlučený.
Spustit sbírku na opravu srdce
a tím šetřit více jak 400 let starý
zvon je jednou z priorit sbírky.
A protože touškovská věž měla
historicky 4 zvony, zcela logicky
se zvon Nejsvětější spasitel uchová pro další generace zejména
tak, když doplníme zvonovou
stolici novým zvonem, který tento starý nahradí v pravidelném každodenním zvonění. Zvonit
na oba pak můžeme
při zvláštních příležitostech.

Byli jsme překvapeni, jak pozitivně je chápána myšlenka sbírky nového zvonu, a proto jsme
spustili dlouhý administrativní
proces.
Veřejná sbírka byla registrována již v roce 2019, ale zveřejněna
až v červenci 2020. Není časově
omezena a předpokládáme, že
bude trvat rok či dva, než dojdeme k cílové částce milion korun
potřebný na zajištění výše uvedeného. Požádali jsme o dotaci
z Česko-německého fondu budoucnosti, připravujeme možnosti příspěvku i pro místní firmy
a organizace a máme rozjednané
i další dotace.
Zvony jsou symbolem spojení
v jednotě a pro lidi mají většinou
hluboký význam a oprávněně
je mnozí chápeme jako symbol
míru. Věříme, že se najdou lidé,
kteří rádi přispějí, což dokládá
fakt, že bylo za první dva měsíce
od spuštění vybráno již 8 tis. Kč.
Děkujeme.

Více informací o sbírce, o historii našich zvonů, o možnosti přispět, ale i tom, proč nový zvon
ponese jméno Svatý Benedikt
najdete na stránkách www.zvonprotouskov.cz . Sbírka má registrovaný účet u Raiffeisenbank a.s.,
1277519010/5500 a kasa pro vhození příspěvku je umístěna v Chovatelských potřebách na Čemínské a také v kostele Narození sv.
Jana Křtitele v M. Touškově. Vaše
dotazy rádi kdykoliv zodpovíme
i mailem spolek@nastouskov.cz.
Přejeme Vám hezké podzimní dny a zveme Vás na naše další
akce. V nejbližší době zejména na
Slavnosti chleba konané dne 20.
září v prostoru u kostela. Opět,
jako tomu bylo v loňském roce,
roztopíme původní pec na chleba
v černé kuchyni místní fary. Připraveno bude i další občerstvení
a doprovodný program, jakým je
např. vernisáž vyšívaných obrazů.
Brzy na viděnou!
Kateřina Duchková

Tuto naši myšlenku
potvrdila též studie,
kterou jsme v roce
2019 objednali od
odborníka pana Manouška, který je kapacitou v oboru zvonařství, a zahrnovala
i cenovou nabídku nového zvonu. Sestavili
jsme předběžný rozpočet a domluvili se
ve spolku, že zjistíme
ještě reakci občanů.
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Centrum pečovatelských
a ošetřovatelských služeb
Město Touškov
Bc. Lenka Šeflová, ředitelka
Partyzánská 519 , 330 33 Město Touškov

CPOS MĚSTO TOUŠKOV

Tel: +420 774 483 701, 774 483 740
E-mail: ps@pecovatelskasluzba.cz

„Rozhodujme o tom, jak budeme žít“

„Rozhodujme o tom, jak budeme žít“
Naším posláním je poskytovat pečovatelskou službu lidem, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu, tělesného,
smyslového postižení a rodinám s dětmi,
které se ocitly v obtížné životní situaci.
Naše pečovatelská služba usiluje o zachování jedinečnosti každého uživatele a o jeho
podporu v takovém rozsahu, aby mohl zůstat i nadále ve svém přirozeném prostředí,

a zachoval si tak soukromí, navyklý způsob
života i svoje společenské zázemí. Služba
je plánována individuálně, což umožňuje
uživatelům rozhodovat o dalším způsobu
života. Vyznáváme filozofii soběstačnosti,
což znamená, že v maximální míře podporujeme klienta pouze tam, kde jeho síly
již nestačí. Při poskytování služby je velice
důležitá spolupráce s rodinou a blízkými
lidmi našeho klienta. Péče je poskytována

kvalifikovaným pracovníky, kteří jsou školeni v práci s našimi cílovými skupinami.
Působnost CPOS MT
Organizace CPOS MT je rozdělena do
6 středisek – Kralovicko, Manětínsko,
Stodsko, Touškovsko, Vejprnicko, Žihelsko.
V rámci středisek poskytujeme službu v 21
domech s pečovatelskou službou, organizace má uzavřenou smlouvu s 31 obcemi.

Dosažené úspěchy a ocenění:
2013

• Kvalita sociální péče Senát ČR: Cena sympatie, Libuše Tieslová,
získaný certifikát

2014

• Kvalita sociální péče Senát ČR: Kategorie poskytování terénních
sociálních služeb pro seniory, Vítěz
• Kvalita sociální péče Senát ČR: Cena sympatie, Jiřina Stiborová,
získaný certifikát

2015

• Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2014
(Plzeňský kraj), 3. místo odpovědné a kvalitní práce celého týmu
• Kvalita sociální péče Senát ČR: Cena sympatie 2015,
Iva Němcová, získaný certifikát
• Národní cena kvality České republiky – program START PLUS,
Ocenění „Perspektivní organizace“

Foto: Ocenění roku 2019
Národní cena kvality České republiky - program
EXCELENCE , ocenění Recognized for Excellence, 3 stars

2016

2018

• Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2015
(Plzeňský kraj), 1. místo ve veřejném sektoru
• Národní cena kvality České republiky – program START
EUROPE, Ocenění národní – za úspěšné realizování projektů;
ocenění mezinárodní – Comitted to Excellence

• Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2017
(Plzeňský kraj), 1. místo – Společensky odpovědná instituce
Plzeňského kraje za rok 2017
• Národní cena kvality České republiky – program START
PLUS, Organizace způsobilá pro program EXCELENCE

2017

2019

• Cena hejtmana za společenskou odpovědnost 2016
(Plzeňský kraj), 2. místo ve veřejném sektoru
• Národní Cena model Excellence v modelu START PLUS 2017,
Úspěšná organizace

• Kvalita sociální péče Senát ČR: Cena sympatie,
Jarmila Sýkorová, získaný certifikát
• Národní cena kvality České republiky - program
EXCELENCE , ocenění Recognized for Excellence, 3 stars

Všechny Drahokamy času můžete zhlédnout také ve videopodobě, a to na:

https://www.pecovatelskasluzba.cz/drahokamy-casu
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V 86 letech se stará o 91letou
LUDMILA HANZLÍČKOVÁ má elánu na rozdávání a hýří optimismem.

Ludmile Hanzlíčkové by věk 86 let hádal opravdu málokdo. Na svůj život vzpomíná s úsměvem na tváři.

Všeruby – Dnes 86letá obyvatelka Domova s pečovatelskou službou ve Všerubech –
Ludmila Hanzlíčková pochází
z Vysočiny. Stejně jako její
tři sestry se na západ Čech
dostala krátce po válce, když
se jejich tatínek, jak sama říká,
nechal „vyhecovat“ a přestěhovali se do pohraničí.
SEDMNÁCTIHEKTAROVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Paní Ludmila vyrůstala nedaleko Toužimi na Karlovarsku,
kde měli sedmnáctihektarové
hospodářství. „Kdyby to bylo
znovu a kdyby mi bylo o půlku
méně, jdu do toho znovu,“
směje se paní Ludmila s tím,
že na polích pomáhala už
od svých pěti let. „Měli jsme
sedm krav, a než jsem šla
(coby dvanáctiletá) do školy,
musela jsem je vždy ráno
podojit. Vždycky v lednu nám
vypsali dodávky. Kolik máme
vyprodukovat vajec, mléka,
obilí a tak. Hospodařili jsme
takhle do mých osmnáctin,
kdy jsem se vdala. Naši pak
ztratili důležitou pracovní sílu
a šli do JZD. My jsme v životě

neměli hlad nebo bídu, ale
museli jsme se činit,“ vzpomíná seniorka.
SVATBA A STĚHOVÁNÍ
DO NEDALEKÉHO
HUBENOVA
Když se paní Ludmila vdala,
musel její manžel na vojnu,
a jak sama říká, dva roky
nikam nesměla na zábavy.
„To by vás báby roznesly,“
směje se. Pak se přestěhovali
k manželovým rodičům do
Klenovic. „Tam nebyla ani
elektrika. Až v pětapadesátém roce tam zavedli elektriku. Mezitím se mi narodila
dcerka Liduška a pak jsme se
přestěhovali už jako rodina do
Hubenova. Tam bylo se zařizováním taky hodně práce,“
vypráví paní Ludmila.
A tak její život spokojeně plynul. Dnes už je její dceři 65 let
a je také v důchodu. „Manžel
mi zemřel docela mladý. Jenom třikrát bral důchod. Měl
zlomený klíček a musel hodně
pít, aby se zavodnil, ale on
byl hrozně tvrdohlavý, takže
to pití tajně vyléval, až dostal
akutní zánět ledvin. Pak ještě

upadl a zranil se a už zůstal
jako ležák a v roce 1993 mi
umřel. Já zůstala v Hubenově
sama, takže jsem šla raději sem do domova, kam za
mnou jezdí vnučky a mám i
skvělá pravnoučata,“ chválí
svou rodinu paní Ludmila.
VÁŠEŇ PRO
ZEMĚDĚLSTVÍ
A vášeň pro plodiny zaseté nebo zasázené v hlíně ji
neopustila ani v důchodovém
věku, a tak si na zahradě v
Domově s pečovatelskou
službou ve Všerubech paní
Ludmila udělala alespoň záhonek. „Vloni jsem tam měla
brambory, ale teď už nesázím
žádné živobytí, ale mám tam
kytičky,“ ukazuje záhonek.
STARÁ SE O STARŠÍ
Ve svých 86 letech je naprosto soběstačná, a dokonce
se stará i o jednu další obyvatelku domova. „Starám se
tu o jednu babču. Ale vůbec
neposlouchá. Je jí 91 let,
nechce chodit spát, hrozně
si na mě zvykla. Chodím jí
tam udělat kafe, popovídat si.

Jednou jsem tam u ní seděla
až do rána.Myslela si, že je
doma a musí nakrmit slepice,
byla práce ji přesvědčit, aby
zůstala na pokoji. Starám se o
ni už třetí rok. Díky tomu nemám ani čas sama přemýšlet,
jestli mě něco bolí,“ líčí pozitiva nabitého programu akční
důchodkyně.
CHVÁLA PEČOVATELKÁM
Na manžela vzpomíná v dobrém, i když prý byl opravdu
hodně žárlivý. „Ten mě hlídal.
No jéje. Já když jsem jela
třeba do lázní, hned musel za
mnou, aby mě měl pod kontrolou. Vlastně mi to lichotilo.“
Jedna její pravnučka pracuje
u soudu a druhá prý bude
už brzy pracovat ve zdejším
domově jako pečovatelka,
a tak bude své prababičce
denně nablízku. „Musím říct,
že všechna děvčata, co tu
pracují, jsou skvělá. Já si nemůžu stěžovat absolutně na
nic. Jsou to ochotné a dobré
holky,“ uzavírá rozhovor pochvalou paní Hanzlíčková.
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KTO - nás prostě baví
Tradičně již 10let, každý rok odjíždíme první červencovou sobotu na letní tábor. Letos jsme museli
týdenní tábor, vzhledem k opatřením, zrušit. To nám
ale nezabránilo dodržet tradici a vydat se v sobotu 4.
července s dětmi z tábora na putovní stopovačku,
kde děti i vedoucí plnili různé úkoly ze zdravovědy,
poznávání rostlin i sportovních disciplín. V Myslince
pak čekalo na děti překvapení a měly možnost kouknout na svět s koňského hřbetu a shlédnout ukázku
výuky jízdy na koni. Tímto děkuji manželům Renatě
a Daliborovi Dvořákovým, kteří si na nás udělali čas.
V mezičase si děti vytvořily lampičky na svíčku a večer nechyběl táborák s opékáním buřtů, zpíváním
u táboráku a noční hra. Přespání pod širým nebem si
děti taky pěkně užily. Ráno nás čekala cesta zpátky,
která byla kratší, ale také náročná. Jsme moc rádi, že
všichni naši táborníci oba pochody zvládli na jedničku.
Budeme se těšit na příští rok, kdy už snad bude
možné tábor pořádat.
V červnu jsme se zúčastnili dětského dne pořádaného spolkem Paprsek, který probíhal trochu jinak
a nově , ale pro nás to byla skvělá šance vidět spoustu našich táborníků a nalákat i nové na příští rok.
Naše část trasy se stanovišti byla na louce za rybníkem a pokračovala lesem zpátky. Děti si mohly zku-

sit přelézání barikád, střílení z airsoftových zbraní,
shazování plechovek míčkem a jako poslední na ně
čekala cesta plná obrázků, které si měly zapamatovat. Tento den jsme si i přes veškerá opatření velice
užili, děti byly šikovné a my jen doufáme, že se jim
naše stanoviště líbila.
V měsíci září většinou pořádáme potáborovou
stopovačku. Jelikož letos tábor nebyl, rozhodli jsme
se uspořádat Den s KTO, který proběhl v neděli
13.9.2020. Proběhlo zde setkání všech, jak vedoucích, tak i dětí, které se zúčastnily našich táborů. Veřejnost mohla vidět naši desetiletou práci, vyzkoušet si třeba ležení ve stanu či splnit drobný úkol.
A kde se s námi můžete ještě potkat? Bude to na
Noční hře v Městě Touškově dne 3.10.2020. Budeme
se trošku bát.
Závěrem bych chtěla poděkovat zastupitelům
města Město Touškov za jejich finanční podporu našeho sdružení. Díky této podpoře máme proškolené
další zdravotníky a můžeme obnovit vybavení tábora do dalších let.
Bližší informace o našich akcích najdete na facebookovém profilu nebo instagramu KTO.
Valdemara Pauerová
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Z HISTORIE MĚSTA
Vážení spoluobčané,
tak jak jsem psal již v minulém čísle Obecního zpravodaje, i dnes se zaměříme na náš kostel sv. Jana Křtitele. Konkrétně na historii touškovských zvonů.
Zajisté jste si všimli, že jsme v tomto roce spustili
sbírku na nový touškovský zvon, a tak se v tuto chvíli
hodí říct si i něco k historii touškovských zvonů.

Zvony Města Touškova
Zvony jsou jakýsi bicí hudební nástroj. Každý zvon
má svůj tón a i skupina zvonů má a musí ladit v určitém správném akordu. Úlohy zvonů jsou po staletí
neměnné a jejich hlavní úlohou je zejména svolávat lidi na mše, upozorňovat na blížící se nebezpečí
(bouřka, požár, povodně), dále pak oznamovat úmrtí,
kdy se zvoní tzv. umíráček, ale v neposlední řadě pak
oznamovat i slavnostní a radostné události jak církevní, tak i státní.
Každý zvon je vždy zasvěcen nějakému světci a po
něm pak zvon nese své jméno. Světec může být i vyobrazen na samotném zvoně spolu s různými nápisy
erby a znaky.
První zmínka o zvonech v Městě Touškově pochází
z roku 1518. V tomto roce byly odlity nové dva zvony
pro Touškovský kostel a to jeden velký, více jak tunový zvon a jeden malý 93,5 kg.
Tyto dva zvony byly s největší pravděpodobností
doplněny k nějakým starším, o kterých už nemáme
žádnou zmínku. Další zvon byl doplněn v roce 1601
a posledním rokem, kdy byl pro touškovský kostel
odlit nový jeden z hlavních zvonů byl rok 1665.
Abychom postupně porozuměli historii všech zvonů, které v touškovském kostele máme, a které tam
byly, podíváme se konkrétně na jednotlivé zvony a ke
každému si řekneme jeho historii.
Touškovský kostel měl až do první světové války
vždy plnou zvonovou stolici, kde byly zavěšeny čtyři
hlavní zvony a jeden umíráček.

1. Zvon „Nejsvětější Spasitel“
Náš největší zvon, který nese jméno Nejsvětější
Spasitel, visí na věži našeho kostela do dnešních dnů.
Odlit byl v roce 1601 a to přímo zde ve městě zvonařem Benediktem Sibenhunnerem ze Slavkova. Ve
farní kronice od faráře Janky se píše, že když jej prý
strana 16

zvonař lil, snesly touškovské ženy mnoho stříbra, aby
jej zvonař přidal do zvonové slitiny a tím měl tak nový
zvon lepší a malebný zvuk. Jestli se to podařilo, můžeme ohodnotit i dnes, kdy při mimořádných událostech náš největší zvon zvoní.
Zvon váží přes 3 tuny, je vysoký 1,34 m a široký 1,51
m. Srdce tohoto zvonu není originální a zřejmě pro
menší váhu bylo na jeho úderovou část navařeno závaží, které však zvon ničí.
Na zvonu je odlito také nejstarší vyobrazení touškovského znaku. A latinský nápis ve znění „Roku 1601
byl tento zvon obnoven ke cti a chvále Boha, lidem
jako výzva ke zbožnosti, náklady obce Touškov nade
Mží. Bůh žehnej jeho hlasu a ukazuj nám své milosrdenství.“

2. Zvon „sv. Benedikt“
U druhého největšího zvonu, který již na věži nevisí,
jméno neznáme. S největší pravděpodobností, však
ale nesl jméno sv. Benedikta a to zejména proto, protože naše farnost a kostel byla po celá staletí spojená
s kladrubským klášterem a benediktinským řádem. Je
proto nepravděpodobné, aby jeden ze zvonů touškovského benediktinského proboštství nenesl jméno
sv. Benedikta.
Tento zvon byl odlit v již zmiňovaném roce 1518.
Jeho výzdobu neznáme, protože roku 1846 pukl
a následně byl pak přelit zvonařem Karlem Bellmannem z Prahy na zvon nový, který již zřejmě žádnou
výzdobu neměl, nebo velmi prostou. Z tohoto důvodu byl pravděpodobně vybrán k rekvizici za první
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který zde visel až do rekvizice zvonů v již zmiňovaném roce 1916.
Ze zápisu biskupa Antonína Podlahy víme, že tento
zvon byl velmi zdobný s reliéfem Panny Marie a s latinským nápisem „Zdrávas Maria, O králi slávy, přijď
s pokojem“
Z protokolu o rekvizici víme, že zvon vážil 93,5 kg.
Vysoký byl 0,48 m a široký 0,51 m.
Tento zvon visel původně na pravé straně věže
u západního okna.
Za První republiky však byl pořízen malý zvon tzv.
„umíráček“, který byl zavěšen na uvolněné místo po
zvonu Panny Marie. Jeho zavěšení je bohužel velmi
chatrné a zvonit s ním je riskantní.

světové války. Z protokolu o zabavení zvonů v roce
1916 víme, že vážil 1142 kg.
Zachovalo se pouze jeho originální srdce a dubová
hlava, která od té doby visí prázdná.

3. Zvon „sv. Jan Křtitel“
Náš v pořadí třetí zvon nese jméno sv. Jana Křtitele,
tedy jméno patrona našeho kostela.
Tento zvon byl odlit v roce 1665 nákladem touškovského proboštství. Odlil jej zvonař Melchior Matouš
Michelin z Plzně. Odlit byl zřejmě za zvon starší, který
pukl, nebo měl nějakou nenahraditelnou vadu.
Zvon váží 360 kg. Vysoký je 0,79 m a široký 0,85 m.
Srdce má pravděpodobně původní.
Na zvonu je reliéf sv. Jana Křtitele a Madony. Latinský nápis na zvonu zní takto„Roku 1665 od panenského zrození tento zvon k větší slávě Boha trojjediného
a ke cti Bohorodičky byl znovu odlit a předchůdci
našeho Spasitele, svatému Janu Křtiteli byl věnován
a zasvěcen, nákladem touškovského kostela, a v nejsvětějším domě opět umístěn“.
Tento zvon byl v roce 2011 renovován.

4. Zvon „Panna Marie“
Poslední čtvrtý v pořadí z hlavních touškovských
zvonů a tedy i nejmenší byl zvon nesoucí jméno Panny Marie. Tento zvon byl odlit stejně tak jako zvon sv.
Benedikta v roce 1518 a byl také nejstarším zvonem,

Při rekvizici zvonů v roce 1916 byl zabaven ještě
jeden zvon z roku 1809, pravděpodobně umíráček,
který nesl reliéf sv. Martina a sv. Jana Nepomuckého.
Vysoký byl 0,35 m a široký 0,35 m.

Tolik z historie touškovských zvonů
Jak už jsem zmiňoval na začátku mého článku, byla
vyhlášená veřejná sbírka na znovu odlití zvonu sv. Benedikta. Po zvukových zkouškách byl stanoven jako
nejvhodnější tón nového zvonu fis1, který bude mít
kolem 850 kg. Což je cca o necelé 300 kg méně než
měl zvon původní. I tak ovšem bude svou velikostí
a hmotností druhým největším zvonem našeho kostela. Jeho zdobení se budeme snažit vytvořit tak, aby
co nejlépe odpovídal historickým předlohám a zejména, aby se podobal výzdobě našich dvou zvonů,
které zde máme.
Pokud bude ze strany veřejnosti zájem, budeme
pokračovat ve sbírce na odlití čtvrtého a posledního zvonu Panny Marie, který by měl mít 185 kg, tedy
bude o něco větší, než byl zvon původní a to proto,
aby jeho tón es2 ladil v tóninách stávajících zvonů.
Pokud dojde k jeho výrobě, tak se do výzdoby taktéž
vrátí reliéf Panny Marie i s původním již výše zmíněným latinským nápisem.
V rámci této sbírky bychom také rádi nechali zrenovovat náš největší zvon Nejsvětější Spasitel, který se
v současné době nachází ve velmi špatném technickém stavu.
Více o sbírce se dozvíte na plakátku a v textu článku
spolku Náš Touškov.
Petr Komanec, zastupitel města
Zdroj: Farní kroniky
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TJ Sokol Město Touškov
Vážení sportovní příznivci, diváci, fanoušci,
Konečně jsme se rozjeli, všechny soutěže běží, děti
hrají turnaje. Všechny naše sportovní odvětví jsou
v plném proudu. Rozběhly se také tenisové turnaje.
16.září nás čeká Olympijský běh, 28.října Sokolský
běh. V prosinci bude turnaj starých gard a setkání s trenéry a sponzory. Kompletní rozpisy soutěží,
pozvánky na běhy nebo na turnaje jsou součástí
Sporťáku, který vyšel v týdnu od 14.září.

noho místa, ve kterém bychom je v budoucnu chtěli
zachytávat pro zálivku hřiště (samozřejmě, pokud
budou dotace).
Další velkou změnou je nový správce hřiště p. Miroslav Šiml, kterého ještě tento rok „zaučují“ zkušení
a dlouholetí správci p. Václav a Jarda Opltové a p.
Věra Šustrová.

Pavel Foltýn – předseda TJ

Přístavba šaten a zázemí TJ
Sportovní areál prošel za poslední půlrok obrovskou změnou. Dokončili jsme přístavbu nových kabin včetně zázemí pro regeneraci. Starou budovu
ze sedmdesátých let jsme osadili kompletně novou střechou včetně krovu, bednění. Stará budova
dostala také novou fasádu. V rámci přístavby jsme
zámkovou dlažbou zpevnili technický dvůr. Zámková dlažba odstranila také hlínu a bláto ze zadní
strany budovy směr k umělce. V technickém dvoře
je navíc zapuštěna rekuperační nádrž na předehřev
teplé vody, která by měla snížit průběžné náklady
na energii. Nový kabát dostaly také garáže. Dešťové
vody se nám podařilo ze všech střech přivést do jed-

Mimo sportovní areál pracujeme na realizaci
pumptracku. V současné době je hotová projektová dokumentace a budeme žádat o stavební povolení. Dle rozhodnutí zastupitelstva města bude
pumptrack umístěn v zóně u rybníka, na pravé straně za fit nářadím. Těšit se můžete na 68 vln a 9 klopenek v šířce 1,8 m. Celý okruh bude asfaltový, doplněný o odpočinkové lavičky, stojany na kola apod.
I zde budeme žádat o dotace na Krajském úřadě Plzeňského kraje.

Volební valná hromada
Dne 16.října 2020 proběhne od 18.00 v kinokavárně pravidelná členská schůze našeho spolku. Tentokrát bude o to důležitější, protože se bude jednat
o volební schůzi po čtyřech letech. Zváni jsou všichni členové TJ. Od 20.30 bude následovat volná zábava s hudbou.
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Zápisy z VV
- proběhla vertikutace velké a malé travnaté plochy
- proběhl postřik proti plísni konratce červené
- od května 2020 bude správce areálu p.Miroslav
Šiml
- podepsaná smlouva na rok 2020 a 2021 s ROUVY
Indoor Cycling reality
- domluvena spolupráce s Filipem Linhartem - koordinace nad mládežnickým fotbalem v TJ
- podepsaná smlouva na rok 2020 s Plzeňská teplárenská, a.s.
- badmintonový oddíl se přihlásil do svazu badmintonu
- připravuje se projekt pumptrack u rybníka (do konce srpna)
- podepsaná smlouva na podporu sportu v roce
2020 od Plzeňského kraje
- podepsaná sponzorská smlouva na rok 2020
s Mako color s.r.o.

OS Paprsek ve spolupráci
s městem, Hasiči a KTO
pořádá tradiční

NočNí hrU

- podepsaná smlouva na rok 2020 s Pro-K Interiéry
s.r.o.
- uskutečnila se kolaudace Zázemí TJ a přístavba šaten
- vedení volejbalu po Agátě Strakové převzal Ján Boháč
- uskutečnilo se slavnostní otevření šaten
- tým U13 a U15 bude podporovat skupina BigMat
- proběhne spojení volejbalových oddílů s TJ Sokol
Vejprnice (kadetky, juniorky) – nový název Výběr
Plzeň Sever
- 16.10. se uskuteční valná hromada
- byla pořízena nová sekačka na trávu
- hledáme asistentku trenérku do sportovní školičky
- děti 2-4 roky, cvičení 1x týdně spolu s maminkami
- vyúčtována dotace MŠMT Můj klub 2019
- vyúčtována dotace MŠMT přístavba kabin
Pavel Foltýn

Nebojsa
3. 10. 2020 od 16,30
- registrace předem bude nutná
- přesné informace na FB Spolku
Paprsek a na plakátech

Budete se příjemně bát, dostanete odměnu … tak co víc si můžete přát
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Mladí hasiči
Vážení čtenáři Obecního zpravodaje,
opět mám možnost podělit se s Vámi
o události, které proběhly u mladých
hasičů.
Od března do konce měsíce května
byla činnost mladých hasičů pozastavena. Jednalo se preventivní opatření, které jsme zavedli vzhledem k dané situaci,
která v danou chvíli panovala. Na okrese
Plzeň-sever byly také zrušeny všechny
naplánované branné závody a soutěže
v požárních útocích pro mladé hasiče.
Po koronavirové pauze jsme se s dětmi
sešli v úterý 2. 6. 2020 v počtu 6 mladších
a 4 starších mladých hasičů a schůzky
probíhaly ve volnějším tempu.
Tradičního pouťového utkání hasiči X stará garda, které se odehrálo
27. 6. 2020 na místním fotbalovém hřišti a skončilo jako každý rok nerozhodně, se zúčastnili i 4 naši dorostenci a 1
mladý hasič.
V letošním roce bohužel neproběhl tábor mladých hasičů – z 30 zájemců by
nakonec jely jen 4 děti a také nás nepotěšila zpráva o zrušení soutěže v požárním útoku od kolegů z Tlučné.
V sobotu 5. 9. 2020 proběhla požární
asistence na akci Rockové léto na Mži,
které se zúčastnili i 2 odchovanci z řad
mladých hasičů, kteří se takto postupně
připravují na činnost ve výjezdové jednotce.
Touto cestou zveme chlapce a dívky
ve věku 5 – 15 let, kteří mají zájem dozvědět se něco o práci hasičů a nebojí
se učit novým poznatkům, do naší klubovny hasičské zbrojnice.Schůzky pro
mladší žáky 5 – 10 let se konají každé
úterý a pro starší žáky 11 – 15 let každý
čtvrtek, vždy od 17 do 19 hodin. Přijď
i ty a staň se mladým hasičem .

😊

Za instruktory a vedoucí mladých hasičů
Václava Kubíková Ježková
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Blahopřejeme
Vážení spoluobčané,přijměte od nás blahopřání k Vašemu
životnímu jubileu, mnoho zdraví, štěstí a naplnění všech
malých i velkých přání.
Vedení města

Říjen 2020
Ambróšová Marie
Dráždil Josef
Fialová Věra
Gabzdylová Daniela
Hesová Zdeňka

Honz Václav
Hortváth Jan
Kaltenbrunerová Miroslava
Kubík Libor
Lehečková Lydie

Rudolfová Zdeňka
Saková Marie
Štorcová Janka

Grossová Marie
Hanzlíková Olga
Hejduková Milada
Honzíková Jana
Chmelík František
Knaisl Vratislav

Kubíková Zdeňka
Laudon Ladislav
Malý Václav
Schmidová Anna

Herciková Miroslava
Husová Růžena
Jabůrková Zdeňka
Koudele Bohumil
Kratochvílová Ludmila
Krňoul Miloslav
Kuchař Ladislav

Moule Jan
Pašavová Eva
Pašek Zdeněk
Pechát František
Popp František
Populová Marie

Jandová Libuše
Malá Milada
Pašková Olga
Petr Rudolf
Šandarová Stanislava
Škardová Eugenie

Taracköziová Marie
Trnka Karel
Tůma Václav
Vaňačová Helena
Větrovcová Kateřina
Walter Karel

Listopad 2020
Bárta Karel
Ciprová Marie
Čása Ladislav
Čechtický Miroslav
Dráždilová Jaroslava
Fišer Josef

Prosinec 2020
Bártová Olga
Brabcová Jana
Demjan Jan
Dobiáš Milan
Drábková Pavla
Fajerová Jarmila
Hájková Jarmila

Leden 2021
Běhounek Ladislav
Bokrová Marie
Brunnerová Olga
Havlíčková Anna
Heráková Alexandra
Honz Jindřich

Víte o tématu, o němž byste si rádi ve zpravodaji přečetli?
Chcete přispět vlastním článkem, fejetonem, postřehem? Budete vítáni.
Náměty zasílejte na: mezerovadasa@gmail.com
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