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Veselé vánoce
a šťastný nový rok

CESTA VÁNOČNÍHO STROMU
Aby strom dělal radost, musí ho někdo vybrat,
porazit, dovézt, ozdobit a rozsvítit.
Děkujeme našim hasičům, J. Veselému,
T. Weisskopfovi, I. Rejškové a K. a V. Kestlerovým

Když i v Touškově napadne sníh...
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Obecní zpravodaj Města Touškova

Úvodník
Vážení vánočně naladění čtenáři
i vy všichni ostatní.
Konec roku je spojen nejen s Vánocemi, ale i s veselým vítáním nového roku, tak tedy začnu úsměvným konstatováním: „Odinstalujte
prosím, rok 2020, je nějaký zavirovaný“.
Já si ani nemyslím, že bychom
měli na tento zvláštní rok úplně
zapomenout, vymazat ho. Někteří z nás, i když to zní neuvěřitelně,
určitě prožili krásné okamžiky,
na které nezapomenou, posunuli
se dále ve svých vztazích ve své kariéře, narodily se děti.
Byl to rok, který si všichni zapamatujeme nejen pro dvě dvacítky,
ale hlavně proto, že nás vyhodil
ze zajetých kolejí, někoho zbavil
svobody, jiného naplnil obavami
a strachem.
Všichni se jistě shodneme,
že se změnou letopočtu se rázem
všechno nevrátí a nebude vše jako
dříve, ale od jedničky se přece začíná, jednička je začátek.

Veselé vánoční svátky,
hodně štěstí
v novém roce 2021
Vám přeje
Město Touškov

Vykročme tedy všichni do nového
roku s přáním, abychom si mohli
život užívat plnými doušky, mohli
za kulturou, sportovat, do práce,
do školy nebo jen tak na pivo s přáteli. Každý rok si přejeme hlavně
zdraví. Někdo to myslí vážně, jiný
opakuje naučenou frázi. Já si myslím, že letos si ho opravdu všichni
přejeme, protože jsme se přesvědčili, že se zdravím je spojeno štěstí,
spokojenost i materiální zabezpečení nás všech.
Užijte si svátky v rodinném kruhu
a v novém roce hodně, hodně a ještě jednou hodně zdraví.
Dagmar Mezerová
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Vážení a milí spoluobčané!
Zanedlouho se rozloučíme s rokem 2020. V mnoha ohledech nebyl vůbec lehký. Celý svět se vyrovnává s dopady epidemie, a to
nejen těmi na zdraví, ale na život
vůbec, na společnost, ekonomiku. Ale je zapotřebí neztrácet optimismus a naději v lepší zítřky!
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2021. Co se týče příjmů,
víme, že budou oproti minulým
rokům v důsledku přijatých vládních opatření nižší, ale nechceme
rezignovat na další rozvoj našeho
města. I v příštím roce podpoříme různé organizace a spolky.
Chceme opravovat, budovat. Náš
rozpočet disponuje dlouhodobě
přebytky hospodaření, proto si
můžeme dovolit schválit rozpočet se schodkem.
Máme hotové projekty k realizaci, pracuje se na přípravách
projektů dalších. Na ty hotové se
snažíme získat finance z různých
dotačních programů. Tím největším a nejdůležitějším projektem
bude přístavba jídelny mateřské
a základní školy. V současné době
čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na novou městskou
knihovnu a infocentrum, na opravu šatlavy. Pracuje se na podkladech pro žádost o dotaci na dětské hřiště nebo opravu místních
komunikací. Budeme vás informovat, zda jsme byli úspěšní.
V letošním roce jsme neměli bohužel takřka žádnou příležitost se
setkávat při kulturních a zábavných akcích. A že jsme jich měli
připraveno hodně. Chybíte nám!!!
Proto ze srdce doufáme, že nám
rok 2021 dovolí se v co nejširší
míře vrátit zpět k normálnímu životu, abychom se mohli společně
bavit, smát se, tancovat….
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Rádi bychom s vámi oslavili
vstup do nového roku, popřáli
vám štěstí a hlavně zdraví. Doufáme, že bude možno uspořádat
tradiční novoroční ohňostroj. Ještě jsme se nevzdali naděje.
Nyní jsou před námi ty nejkrásnější svátky roku. Užijte si naplno
čas strávený s těmi nejbližšími, radujte se, veselte se a rádi se mějte!
Šťastné a veselé Vánoce vám
přeje
Iveta Zajíčková
starostka

Jan Veselý
místostarosta

Rádi bychom touto cestou poděkovali hasičům, že se ujali opakovaně provádění desinfekce
veřejných prostranství i za nabízenou další pomoc.
Pracovnicím a pracovníkům
obou našich příspěvkových organizací, tj. Základní a mateřské
školy a Centra ošetřovatelských
a pečovatelských služeb za jejich
neúnavnou práci při zvládání nároků a nástrah epidemie a vládních opatření.
Paní Ivetě Rejškové, panu Václavovi Kestlerovi, Jakubovi Kestlerovi a spol. za krásnou vánoční výzdobu města.
Děkujeme.
Vedení města

Společné dílo se podařilo!
Úzký a „drncavý“ chodník mezi naším městem a nejbližšími sousedy,
obcí Kozolupy, zmizel v propadlišti
dějin a my jsme se v září setkali při
slavnostním otevření nové stezky
pro chodce a cyklisty. Stezka je krásná, široká, bezpečná, nově nasvícená. Na pomezí našich obcí je vytvořeno odpočinkové místo. Ještě mu
chybějí lavičky, ale nebojte, i jich se
brzy dočkáme.
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BYLO DOKONČENO !

Mírová ulice prošla celkovou rekonstrukcí. V loňském roce byla opravena kanalizace, v tom letošním byla vybudována nová parkovací místa, chodníky,
komunikace i veřejné osvětlení.

V městské části Kůští byl prodloužen
vodovod a upravena cesta.

Obyvatelé bytového domu Stavební
329 se mohou těšit z nového chodníku.

Malesická ulice
Podařila se nám vyjednat u Správy a údržby silnic Plzeňského kraje
oprava části Malesické ulice, a to od
křižovatky s ulicí Čemínská po křižovatku s ul. U Vaječkárny. Na podzim
tohoto roku měla proběhnout také
oprava kanalizace v místě křížení
s ulicí U Vaječkárny a Jetelové i oprava chodníku v levé části Malesické
ulice směrem ven z města. Bohužel
zhotovitelská firma se potýkala s důsledky epidemie koronaviru, proto je
tato akce odsunuta na jaro příštího
roku.

Bezpečnější přechod na Čemínské
ulici
Přechod u květinářství má nyní bezpečnostní ostrůvek a především
nové veřejné osvětlení.

Kolumbárium
Na městském hřbitově stojí zbrusu
nové kolumbárium. Na jaře budou
v jeho blízkosti umístěny i lavičky. Toto krásné místo posledního
odpočinku si budou moci zájemci
pronajmout od 1. ledna 2021. Bližší
informace o pronájmu získáte u sociální pracovnice městského úřadu pí
Štverákové.
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INFORMACE MěÚ
Vánoční provoz městského úřadu
23.12.2020 městský úřad uzavřen
28.12.2020 městský úřad bude pro veřejnost otevřen
29.12.2020 městský úřad bude pro veřejnost otevřen
30.12.2020 městský úřad bude pro veřejnost otevřen
31.12.2020 městský úřad uzavřen
Otevírací doba ve dnech, kdy bude městský úřad pro veřejnost otevřen, bude upřesněna s ohledem na vydaná vládní
opatření.

Poplatek za psa 2021
Upozorňujeme, že s termínem od 1.1.2021 do 31.3.2021 je
splatný poplatek za psy na rok 2021. Poplatek je možné uhradit v hotovosti v budově Městského úřadu Město Touškově
(podatelna - pokladna, 1. patro), nebo bankovním převodem:
č. účtu: 3046696/0300, vedený ČSOB, a.s. .
variabilní symbol: číslo popisné.

Poplatek
za pronájem hrobového místa na rok 2021
Poplatek za pronájem hrobového místa na rok 2021 je splatný do 30.6.2021.
Platbu je možné provést převodem na účet města - č. účtu
3046696/0300 s variabilním symbolem, kterým je číslo smlouvy bez lomítka, nebo hotově na pokladně MěÚ Město Touškov,
1. patro nebo správa hřbitova 2. patro.
K provedení platby na pokladně MěÚ je nutné předložit uzavřenou smlouvu nebo předchozí doklad o zaplacení. Upozorňujeme plátce, že MěÚ již od roku 2018 nezasílá složenky na
úhradu poplatku za pronájem hrobového místa.

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.
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Vítání občánků
v době covidové
Letošní vítání občánků proběhlo velmi netradičním způsobem.
Vzhledem k jarní vynucené celorepublikové stopce, se mohlo
uskutečnit až v některém z podzimních termínů a to za zpřísněných bezpečnostních opatření.
Celý prostor KCMT byl před samotnou akcí ozářen germicidní
lampou a tím sterilizován. Všichni
účastníci museli mít zakrytý nos
a ústa a desinfekce rukou se již
stala pro všechny samozřejmostí.
Netradičně byl zvolen i termín konání, tentokrát se jím stal čtvrtek
24. září. Přes všechna tato úskalí
se rodiče se svými dětmi k naší
velké radosti dostavili v hojném
počtu. Společně s žáčky naší
mateřské školky jsme tak mohli
přivítat šestnáct našich nových
občánků: Anežku Berdychovou,
Tobiáše Blahníka, Karolínu Boudovou, Valerii Divíškovou, Ondřeje Filipa, Jakuba Kestlera, Annu
Krsičkovou, Robina Nováčka, Adama Rédla, Elišku Šimlovou, Adélu
Vikovou, Sebastiana Vrbu, Jakuba
Zajíce, Annu Zelenkovou a Filipa
Zuzáka. Po krátkém slavnostním
aktu jsme se všichni přesunuli do
venkovních prostor ke kostelu,
kde proběhlo focení v přírodě.
Podzimně zbarvené listy a silueta našeho kostela se proměnily
v zajímavou kulisu, kterou mohli
všichni zúčastnění podle svého přání využít. Navzdory všem
komplikacím způsobeným nelehkou dobou, ve které nyní žijeme,
jsme společně strávili příjemné
chvíle, za které všem, kteří svojí
účastí a přispěním toto milé setkání umožnili, velice děkujeme.
Ivana Měsíčková
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„KáCéčko“ …je teď hrozně tiché a studené…
Musí být, nic se v něm v současné době nemůže dít a topení je
stažené jen na temperování.
Dali jsme si letos hodně velkou
práci s programem na podzim
a adventní čas.
Protože jsme v létě měli všichni
už jednu zkušenost s jarním covidem za sebou, a díky tomu jsme
věděli, jak těžké je domluvená
představení přesouvat, měnit termíny, vracet lístky, chtěli jsme mít
po prázdninách co nejvíce kultury pěkně doma.
Mysleli jsme si, že to takto bude
jednodušší!
Nikdo z nás netušil, že nebude…
Vybrali jsme spoustu krásných
filmů různých žánrů, aby to bylo
pestré.
Pozvali na KáCéčková prkna, co
znamenají svět, divadelních představení pro dospělé i děti.
Domluvili se s cestovateli, aby
nám povyprávěli o místech, která
většina z nás zatím nenavštívila.
Nasmlouvali krásné adventní

koncerty.
A nakonec ani snaha mít veškerou kulturu „doma“ nepomohla.
Ale… S věcmi, nebo situacemi,
které není v našich silách změnit,
nemá cenu se trápit.

Co šlo jsme přesunuli na příští
rok 2021 a zavčasu Vás budeme
na webu, facebooku nebo formou SMS informovat o termínu
konání.
A už teď se s velkou vírou na setkání s Vámi v lepším čase moc
těšíme.
A na co se můžete těšit Vy?
Třeba na divadlo Felixe Holzmanna
Nebo na České porno s Martinem Stránským v hlavní roli
Nebo na divadlo Jardy Sypala
s komedií Kšanda
Nebo na talkshow s Davidem

Gránským , jeho kolegy z divadla
a zpěvy ze Cyrana
Na podzimní brzké stmívání
jsme měli pro děti připravený
nový program v KCMT „ ČTECÍ BABIČKY“ - také přesouváme na rok
2021
A to je vyjmenované jen divadlo!
Máme plno plánů na další akce!
Těšíme se až bude KáCéčko zase
plné lidí, až se budete zase nahlas
smát, tančit nebo zpívat.
Opravdu moc se těšíme, až takto nezvykle ztichlé KáCéčko díky
Vám zase ožije a všechno bude
jako dřív!
Naši milí kulturní příznivci,
z celého srdce Vám přejeme
krásné a klidné Vánoce. Abyste je každý z Vás prožil tak, jak
máte rádi, obklopeni svou rodinou a přáteli.
A nezapomeňte, 1.1.2021 je
důležité vykročit tou správnou
nohou, ať je ten nový rok šťastný!

☺

☺

TRADIČNÍ
☺

☺
ZPÍVÁNÍ VÁNOČNÍCH
KOLED
☺
PŘED RADNICÍ

Vaše KCMT

Je nám líto, ale letos se neuskuteční na Štědrý den oblíbené zpívání před radnicí.
Ve hře je ještě stále novoroční ohňostroj.
Sledujte stránky města a FB
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Mistr výčepní
My Češi jsme národ pivařů,
proto nás jistě nepřekvapí, že
velké pivovary pořádají soutěže
v čepování.
Posledním republikovým vítězem Gambrinusu – tedy MISTREM VÝČEPNÍM pro rok 2020 se
stal touškovák Adam Mezera.
V pondělí 7. 12. mu v Hospůdce na hřišti předali pohár
pro vítěze vzácní hosté. Hned
tři sládkové Václav Berka, Pavel
Zítek a Martin Hložek v doprovodu obchodního ředitele Jana
Krafky.
Jednoho z hostů jsme se zeptali, jestli je soutěž jen o načepování piva, a tady je odpověď:
„To jistě ne. Rychlé a správné
čepování do dokonale umyté
a optimálně nachlazené sklenice je až finále, jakási třešnička
na dortu.

Čepování pod dohledem tří sládků

Do soutěže regionálních kol
se přihlásí až 600 výčepních. Ti
projdou regionálním kolem a tři
nejlepší z každého regionu postoupí do celostátního finále.
Účastníci musí zvládnout teoretický test, poměrně složitý, který se týká výroby piva, rozdílů
mezi nimi, historie výroby apod.
Soutěž má také svou technickou
část, kdy účastníci rozeberou
a zase složí například naražeč
nebo kohout. Soutěžící musí
umět popsat, co právě dělá, důležité je pivo správně servírovat
a hostovi nabídnout. Tak vidíte,
že se to od čepování piva na zahradě u grilu hóóódně liší.“
A to všechno náš vítěz zvládl
nejlépe.
Gratulujeme!
Redakce
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Putovní pohár předává Pavel Zítek
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Přehled programu vánočních bohoslužeb o Vánocích 2020
a v novém roce v místním kostele Narození Sv. Jana Křtitele
a v kostele Sv. Štěpána v Kozolupech
Čtvrtek 24.12.

Štědrý den - v 16.00 hodin - Štědrovečerní mše svatá

Pátek

Slavnost Narození Páně

v 8.30 hodin v Kozolupech a v 10.00 hodin v Městě Touškově

Sobota 26.12.

Svátek Sv.Štěpána - mše svatá

v 8.30 hodin v Kozolupech a v 10.00 hodin v Městě Touškově

Neděle 27.12.

Svátek Svaté rodiny - mše svatá

v 8.30 hodin v Kozolupech a v 10.00 hodin v Městě Touškově

Čtvrtek 31.12.

Silvestr - v 16.00 hodin - mše svatá a děkovná pobožnost za uplynulý rok - v Městě Touškově

Pátek

25.12.

1.1.2021 Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok v 8.30 hodin v Kozolupech v 10.00 hodin v Městě Touškově

Neděle 3.1.2021 2.neděle po Narození Páně

v 8.30 hodin v Kozolupech a v 10.00 hodin v Městě Touškově

Středa 6.1.2021 Slavnost Zjevení Páně

v 18.00 hodin v Městě Touškově

Neděle 10.1.2021 Svátek křtu Páně

v 8.30 hodin v Kozolupech a v 10.00 hodin v Městě Touškově

Betlémské světlo je možné si vyzvednout 24/12 od 10.00 hodin do 11.00 hodin v kostele a odpoledne od 14.00 hodin do 15.30 hodin v kapli
na hřbitově v Městě Touškově.
Upozornění - v případě, že bude prodloužen mimořádný stav a budou platit v průběhu svátků některá nařízení a omezení vlády týkající se
koronaviru, bude dle těchto nařízení upraven i počet účastníků a program hudebního doprovodu při bohoslužbách.
Srdečně zvou Mons.Vladimír Gajdušek - farář, Římskokatolická farnost a Chrámový sbor Města Touškova
Z důvodů vládních nařízení, není možné uskutečnit Půlnoční mši svatou o půlnoci,
bude se konat štědrovečerní mše od 16.00 hodin.

MK AUTO
MK AUTO

www.servistouskov.cz
www.servistouskov.cz

Luboš Minařík
Milan Kerner

Školní nám. 188
330 33 Město Touškov
+420
308188
496
Školní776
nám.
minarik@servistouskov.cz
330 33 Město Touškov
+420 604 845 707
kerner@servistouskov.cz

Všem našim zákazníkům a obchodním partnerům
přejeme krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2021
Areál autoservisu WEKO, Školní náměstí 188, Město Touškov
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VÍTEJTE V BĚŽNÉM DNU NAŠICH PEČOVATELEK
Z POHLEDU SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
V 6:30 hod. nástup na směnu,
nasazení respirátoru, rychlé předání informací, vzít si rukavice, jít
nakoupit, udělat snídani, pomoci
s hygienou a obléknutím se, pomoci s úklidem, dát prát prádlo,
druhé prádlo pověsit, vyměnit
respirátor, vyměnit rukavice po
každém klientovi, rozvést obědy,
rozvést nákupy, pomoci klientům
v terénu s hygienou, úklidem či
podáním jídla, vyžehlit suché
prádlo, vydesinfikovat společné
prostory, mezi tím se několikrát
obléci a svléci ze speciálních obleků k pozitivnímu klientovi. S vědomím, že musím upozadit svoje
potřeby a není možné se napít, jít
na WC …. volá klient, že potřebuje pomoci, najím se a napiju, až
nebude nikdo potřebný.

Volala pečovatelka, že jí je zle
a bohužel nemůže přijít do práce, snad to není covid. Tak to se
nenajím, musím jít ke klientovi,
ke kterému měla jít kolegyně. Zapsat vše nezbytné. Přišla klientka s prosbou o pomoc, vypadá
sklesle. Opatrně se zeptám, zda
je v pořádku. Není. Doléhá na ní
samota, izolace od rodiny a hororové zprávy z televize. Snažím
se jí uklidnit. Jdu zpět, na telefonu mám rodinu klienta, která se
tatínkovi nemůže dovolat. Jdu
strana 8

zkontrolovat, jestli je vše v pořádku. Naštěstí ano, jen nemohl
telefon najít. Cestou zpátky procházím okolo hloučku klientů,
odpovídám na otázky ohledně
covidu a snažím se s nimi vtipkovat a rozveselit je. Dusná atmosféra posledních měsíců by se dala
krájet. Totálně vyčerpaná fyzicky
i psychicky odcházím domů, kde
mě čeká rodina. Uvařit, dodělat
úkoly, poklidit doma. Při čtení pohádky dětem už usínám. Je ráno
6:30 hod., nasazení respirátoru
a nástup na směnu.
Vítejte v běžném dnu našich
pečovatelek. Děvčat, které v této
„době covidové“ jedou na 200%.
Únava je vidět na každé z nás,
psychická i fyzická. Strach klientů
z celé situace, izolace od rodiny
a převážné pobývání v malých
bytech se podepisuje na každém
z nich. Cítíme, že v dnešní době je
psychická podpora našich klientů, pohlazení a držení za ruku, potřeba více než kdy jindy. Všechny
naše pečovatelky ve Městě Touškově, ve Všerubech a v Černošíně, se snaží přes veškerou péči
i v dnešní době, a možná HLAVNĚ
v této době, plnit klientům jejich
přání. Naše organizace se, jako
každý rok, zapojila do projektu
Ježíškových vnoučat. Snažíme
se sepsat s našimi klienty Vánoční přání, která by jim alespoň na
chvíli vykouzlila úsměv na tváři. Mnohdy je až dojemné, jak
skromná tato přání jsou a jak moc
se senioři cítí být lidem na obtíž
s myšlenkou, že už na nich nikomu nezáleží. To se jim každý den
naše pečovatelky snaží vyvrátit
i tím, že jim naslouchají v nejtěžších chvílích, či při úklidu s rados-

tí poslouchají historky z mládí.
A právě touha sdílet zajímavé
životní příběhy našich seniorů,
se odráží v projektu Drahokamy
času. Do tohoto projektu se již zapojily asi dvě desítky našich klientů, z nichž jedny z posledních byly
například paní Molčanová a paní
Hanzlíčková z DPS ve Všerubech
a paní MUDr. Hrabětová ze Zruče.
Články o výše zmíněných dámách
vyšly v příloze Plzeňského deníku
v srpnu 2020. Právě tyto reportáže, pomáhají mimo jiné i k pozitivnímu vnímání široké veřejnosti
o naší organizaci, respektování
seniorů a individuálnímu přístupu ke každému z nich.
Na závěr bychom chtěli všem
pracovníkům naší organizace poděkovat za jejich pracovní nasazení v této náročné době a široké
veřejnosti za podporu. Naše dík
a obdiv patří ale hlavně naším
klientům za to, s jakou odvahou
snáší období, kdy jsou neustále upozorňováni na rizika, která
právě jim hrozí, za to, jak statečně
musí snášet odloučení od rodin
a přátel, kteří jsou mnohdy tím
nejdůležitější a jediným co seniorům zbývá. Přejeme všem pevné
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zdraví, psychickou pohodu a klid
i v nadcházejícím adventním čase.
Eliška Slepičková
Koordinátorka pro středisko Touškovsko

Ráda bych poděkovala všem
pracovníkům za jejich obětavou
a láskyplnou práci pro naše seniory. Bez jejich nasazení a překročení komfortní zóny by nebylo možné kvalitu a rozsah péče zajistit.
Veliké poděkování patří našemu
zřizovateli, ale i vám, občanům, za
vzájemnou spolupráci a mnohonásobnou podporu. Jsme tu pro
vás každý den, i v této nelehké
době je naše práce místem, které
máme rádi.
Všem přeji zdraví, krásné prožití
vánočních svátků a ať je pro nás
všechny rok 2021 poklidný, bez
pandemie a omezení, se kterými
se nyní potýkáme. Po dlouhou
dobu vládne mezi lidmi strach
a beznaděj. Přeji vám, ať naději
nikdy neztrácíte a věříte v dobro.
Opatrujte se.

Spokojené prožití
vánočních svátků,
lásku, porozumění
a v novém roce mnoho radostných dní
přeje všem květinářství

FLORA-STYL

Přejeme Vám
příjemné prožití
vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku.
Lahůdky Kadlecovi

Lenka Šeflová
ředitelka
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Online život žáků a učitelů
Školní rok běží, pravda přes překážky, ale běží.
Na jaře jsme do distanční výuky
spadli a učili se plavat, někomu
zvládání nových metod výuky šlo
lépe, někdo se pere s počítačem
dodnes.
Museli jsme zmapovat, co nám
schází, aby mohlo být všechno
lepší a průběh výuky plynulejší.
Od září jsme tedy začali trénovat i s dětmi připojování se do aplikace Teams a využívání našeho
školního emailu. Doplňovali jsme
také techniku. Nejprve z vlastních
zdrojů, po té se přidal i stát a poskytl nám na vybavení finanční
prostředky. Vytvořili jsme výpůjční fond pro děti, pracovali jsme
na zdokonalení systému v duchu
hesla: „Kdo je připraven, nebývá
překvapen“. Tajně jsme doufali,
že naše příprava bude zbytečná
a my vše využijeme jen pro žáky
dlouhodobě nemocné.

Uzavření škol na sebe ale nenechalo dlouho čekat. My jsme už
však věděli, jak na to! K dokonalosti měla naše výuka ještě daleko, ale praxe je nejlepší učitel.
I přes doporučení některých autorit a odborníků jsme nastavili
svůj harmonogram výuky a snažili se odučit distančně co nejvíce
hodin. Bylo to s vědomím, že děti
sice sedí u počítače, ale pracují
v sešitech, pracovních sešitech
i s učebnicemi. Část dětí by jistě
seděla u počítače i tak, jen by sledovala jiný „program“. K tomuto
rozhodnutí nás vedla snaha o to,
aby děti neztratily návyky, které
sotva zase získaly začátkem školního roku.
Jsem pyšná na pedagogický
sbor naší školy. Všichni odvedli
obrovský kus práce! Posun v práci
s technikou byl na všech hodně
vidět. Měli jsme i podporu našich
ostatních zaměstnanců, dík jistě

patří jim všem. Jsem hrdá na to,
že jsem součástí takového kolektivu.
Na tomto místě bych také ráda
poděkovala rodičům. Komunikovali s námi, podporovali své děti
a vydrželi až do konce (pokud je
to tedy konec).
V současné době (článek je psán
začátkem prosince, doba se překotně mění a vše může být jinak)
je situace již lepší, pro práci pedagogů jsou však stále podmínky
náročné. Přiběhnout ze třídy, kde
učí prezenčně a zasednout k počítači, kde začíná online hodina se
třídou, která je tento týden doma.
Nestěžujeme si, jsme rádi, že
část dětí je už ve škole. Výuka
„naživo“ je pro většinu dětí nezastupitelná a „herecké nadání“ většiny z nás, se u obrazovky špatně
uplatňuje.
Dagmar Mezerová
ředitelka organizace

Zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy
přejí všem občanům krásné,
klidné a hlavně zdravé Vánoce.
V roce 2021 spoustu obyčejných věcí,
které dělají život spokojeným
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Žížaly v pyžamu
Proč žížaly? Protože nám tak
říká paní učitelka.
Jednoho krásného dne usedly děti za počítače, ale ne všichni v Čechách. Děti z touškovské
školy si musely stáhnout TEAMS
Microsoft, aby mohly vysílat.
Někdy nás to odpojilo, protože
Teams používá stále více lidí. Většinou to byla zábava. Pozitivní na
tom bylo, že jsme se všichni mohli alespoň takto vidět s kamarády.
Mohli jsme si v hodinách s paní
učitelkou povídat o tom, co jsme
dělali o víkendu a číst si nahlas
pohádky, které jsme si měli sami
vymyslet.
Ale vždy to jen pozitivní nebylo.
Bylo to i negativní. Například nešla wifi, sekalo se to a naše Sýkorka se zasekla v půlce slova. Kdo se
v tom měl pak vyznat?

Žížaly v pyžamu
kých věcí nebylo. Bylo to nepříjemné. A proč nepříjemné? Protože nás to omezovalo. Ale jak říká
moje maminka, vše zlé je k něčemu dobré. K čemu? Chodili jsme
do školy v pyžamu.
V referátu na téma Karanténa
jsem říkala, že nám strčily dvoumetrovou trubičku do nosu! Myslím, že to nebylo tak zlé, jak jsem
si představovala. Nebolelo to. Ale
nepříjemné bylo to, že jsme musely být doma a nesměly jsme vycházet.
No a proč tedy Žížaly v pyžamu?
Vstávali jsme, ale nemuseli jsme
se vůbec převlékat a česat. Vstávání nemáme rádi, ale zameškat
hodiny ve škole v počítači jsme
nechtěli.
Hurá do školy!

Na vyučování ONLINE moc hez-

Valerie 5.B

Když ráno otevřu oči, budík nezvoní, ale mamka otevírá žaluzie.
Bojový pokřik z kuchyně, láhev
a svačina, se nekoná.
Je listopad, i tak mi stačí kraťasy
a tričko do školy.
Haló děti jste tam?
Místo rozcvičky cvičím mikrofon, vypni a zapni a vypni a zapni
a placatě na monitoru dávám pac.
Nejsem prý dřevo, tak dřevo
řežu v dílně s tátou a ne na pracovních činnostech, maluju na
něj místo na papír.
Člověk a jeho svět na vlastní
kůži v lese. Země, voda, vzduch.
Všechno se dá zvládnout, ale
kamarády venku na kolo, na přespání nic nenahradí.
Šimon
5.B

Příjemné prožití
vánočních svátků, mnoho štěstí
a úspěchů v novém roce.

Šťastné
svátky vánoční
a klidný vstup
do nového roku

přeje
Kadeřnictví
Marie Barvíkové
Vlkýšská 409
Město Touškov
tel. 773 279 490

přeje
Roman PAŘÍZEK
INSTALATÉRSTVÍ
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Informace z naší mateřinky
Ačkoliv začátek školního roku probíhal v jiném se můžeme začít opětovně potkávat při společných
duchu, než jsme byli doposud zvyklí – se spoustou akcích a hlavně, ať jsme všichni zdraví.
opatření, distanční výukou v ZŠ a dalšími omezeníJiž v minulosti jsme plánovali na zahradě MŠ úprami, v naší mateřince se život nezastavil.
vy prostředí tak, aby byla zajištěna co největší bezPřestože chod MŠ v říjnu i listopadu Covid-19 také pečnost dětí.
omezil, postupně se vše dostává do normálu.
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci Pl-

Zavedená hygienická opatření v MŠ jsou účinná a zeňského kraje a postupně jsme začali plánované
pochopitelně pevně věříme, že nás obdobná situace změny realizovat.
opakovaně nepostihne.
Na jaře byly odstraněny staré a nevhodné túje a
U dětí se nemusí nemoc vůbec projevit, jsou tzv. prostříhán živý plot.
bezpříznakové, ale následně může dojít k nákaze
Dlouhodobě rizikové dva stříbrné smrky ve vstupdospělého, kdy průběh může být velmi komplikova- ní části zahrady se s námi rozloučily v listopadu, stejný. Mysleme tedy i na paní učitelky, paní kuchařky ně tak jako túje u vchodu na školní zahradu.
i paní uklízečky, neboť bez nich by nebylo možné
Uvolněný prostor po smrcích bude osazen vhodprovoz MŠ zajistit.
nější pomalu rostoucí dřevinou, která již nebude doApeluji touto cestou na všechny rodiče, aby dávali sahovat nebezpečné výšky, jako tomu bylo u smrků.
do MŠ opravdu pouze děti zdravé, bez známek kašle
Také prostor u vchodu bude upraven a osázen
či rýmy – to jsou infekční onemocnění, která do MŠ
skutečně nepatří. Cílem nás všech je zajisté nákazu vhodnějšími keři a rostlinami.
co nejdříve překonat. Proto je odpovědnost a ohleVytvoříme drobná pítka pro naše ptactvo i hmyzí
duplnost každého z nás v boji proti nemoci zásadní. domečky. Děti tak budou mít maximální možnost
Chovejme se, prosím, co nejzodpovědněji, ať mohou sledovat život v přírodě v reálných podmínkách.
paní učitelky dále bez omezení pracovat s dětmi, ať
Realizace všech úprav je v rukou odborníka – Ing.
M. Mráze.
Aktuálně nám volný prostor vánočně vyzdobil náš
nepostradatelný Vašík Kestler.
V plánu je také výměna střešní krytiny na zahradním altánu, která by měla proběhnout ještě v letošním roce.
Díky NOVEM Car Interier Design k.s. zastoupenou
p. K.Minaříkovou a Ing.M. Thomayerem budeme mít
i v letošním roce možnost zakoupit nové herní prvky, které obohatí školní zahradu a přispějí k rozvoji
pohybových schopností a dovedností dětí.
Jelikož některé starší prvky již dosloužily, jsme za
tento finanční dar velmi vděčni.
Na zahradu budou zakoupeny dvě dvojhoupadla
a lanový parkur.
Děkuji touto cestou i všem dalším přispěvatelům,
na základě jejichž finančních darů můžeme dopřát
dětem co nejlepší podmínky pro čas strávený v MŠ.
Letošní rok je v mnohém jiný, nezvyklý, nový.
Přinesl nám nové a neobvyklé zážitky, naučil nás
strana 12
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dokázat si některé věci odepřít,
ale i radovat se z maličkostí. Všem
nám přinesl novou zkušenost.
Pokusme se z ní vzít ponaučení,
dokázat si vážit i zdánlivě nedůležitých věcí a hledět do roku 2021
s vírou v to dobré.
Dovolte mi popřát Vám všem
do nového roku verši Miloše Kratochvíla:
,,Co bylo, bylo...Je čas usmíření.
Vánoční zvon zní bílou krajinou.
Je čas, kdy můžeš koupit odpuštění
větvičkou jmelí, kapří šupinou.
Co bylo, bylo...
Teď je všude bílo. Sníh tady ale není
nastálo!
Mám jedno přání: Až přijde čas
tání, aby v nás odpuštění zůstalo.“
J. Štulcová

PODĚKOVÁNÍ ZA CHOBOTNIČKY PRO NEDONOŠENÁ MIMINKA
Drahé Chobotničkotvorky se srdcem na pravém
místě a naši podporovatelé, když jsme 2. a 10. prosince loňského roku pořádali kurz háčkování chobotnic pod patronací spolku Náš Touškov, netušili
jsme, co společně dokážeme.
Moc Vám děkujeme za nekonečné háčkování
pro nedonošená miminka. V letošním roce se nám
povedlo něco neuvěřitelného, a to i v dnešní složité době, předat neuvěřitelných 450 chobotniček

a 3 velké chobotnice na neonatologické oddělení
v Plzni, Praze Na Bulovce a Českých Budějovicích.
A k tomu 12 velkých chobotnic do Domova pro osoby se zdravotním postižením Nováček v Plzni.
Jste nejlepší, moc si vážíme Vašeho času, peněz
a nadšení, které dáváte do tak potřebné věci.
Pro nadcházející období a nový rok Vám přejeme
klid, pohodu, mnoho zdraví, štěstí, společných chvil
a hbitý háček. Pevně věříme, že se brzy uvidíme.
Jestliže máte chuť se připojit k nám kontaktujte
nás na spolek@nastouskov.cz nebo na jakékoliv akci
spolku, rádi vás přivítáme do naší party, um háčkování není podmínkou, ten Vás naučíme. A pokud
byste chtěli přispět finančně na materiál na chobotnice můžete využít bankovní účet spolku Náš Touškov 1277519002 / 5500 (Raiffeisenbank a.s.). Do poznámky pro příjemce uveďte heslo chobotnice.
S přáním klidných Vánoc v rodinném kruhu a v novém roce pevné zdraví a spokojenost přejí
Blanka Antošová a Lenka Jindrová
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Šťastné
svátky vánoční
a klidný vstup
do nového roku
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přeje

Příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí, zdraví v novém roce
přeje

Krásné prožití vánočních svátků
a klidný vstup do nového roku

Přejeme Vám
krásné vánoce
a novém roce
mnoho štěstí a zdraví

přeje
IVANA DOLEJŠOVÁ
CUKRÁRNA

přeje
RESTAURACE
VELKÝ ŠPEJCHAR
strana 14

číslo 105

Obecní zpravodaj Města Touškova

Okolí základní školy prochází změnami
Pokud procházíte kolem Základní školy v Čemínské ulici, jistě jste si všimli proměny. Ta bude
však patrnější v jarních měsících,
kdy budeme alespoň zrakově
sklízet plody naší práce v podobě
zelenajících se keřů. V prostoru
školní zahrady jsme vybudovali
skleník a záhony. Ty budou sloužit pro praktickou výuku v rámci
pracovních činností. Podél plotu
jsme vysadili zatím kolem 50 keřů
různého druhu. Změnil se i záhon
pod okny školy, kde jsme vysázeli
přes 40 keřů do tvaru, který je typický pro francouzské záhony. Výpadek výuky pracovních činností
nám trochu zkomplikoval další
plány, kterými jsou úprava zelené
plochy mezi vzrostlými stromy.
V jarních měsících však budeme pokračovat s dalšími zahradními činnostmi u sportovní haly,
budováním bylinkového záhonu,
smyslových chodníčků, ale hlavně budováním venkovní učebny
v prostoru mezi sportovní halou
a trafostanicí. Zelené trávníky se
postupně promění v květné louky, které budou poskytovat mnoho studijního materiálu pro výuku přírodopisu a jiné badatelské
činnosti. Vše je téměř plně hrazeno z grantu na výsadbu zeleně,
úpravu okolí školy a budování
školní zahrady. Škola získala prostředky ve výši 167.000 Kč.

Bez povšimnutí nezůstaly ani
staré septiky. V rámci dotačního
programu „dešťovka“ se snažíme
o získání finančních prostředků
na úpravu těchto starých nádrží
a chceme zachytávat dešťovou
vodu ze střech školní budovy.
Dešťová voda může poté sloužit
pro zalévání nejenom školní zeleně, ale i městské zeleně a v neposlední řadě mohou být tyto
nádrže využity jako zásobárna
požární vody. Kapacita dvou nádrží je okolo 150 m3.

Jenže kompost je jich plný.
Nedalo nám to, pátrali jsme po
informacích dále. O výskytu se
dozvěděli i naši přední čeští entomologové z Přírodovědné fakulty
v Praze a Národního muzea. Bylo
nám „zákázáno“ jakkoli s larvami
manipulovat do jarních měsíců,
kdy z kompostu vylézají vylíhnutí
brouci a rozlétávají se do nejbližšího okolí. Samička tohoto brouka pak naklade zpátky do kompostu vajíčka a spolu se samečkem
koncem srpna hynou.

Nosorožík kapucínek
(Oryctes nasicornis)
Naše škola se může pochlubit
velkou raritou, kterou je výskyt
chráněného druhu hmyzu Nosorožíka kapucínka. Ale vraťme
se o tři roky nazpět, kdy jsme na
školním pozemku založili kompost z listí, kterého je v okolí
školy vždy požehnaně. Kompost
zde máme nejen pro využití při
výsadbě keřů a stromů, ale i pro
použití při pěstování zeleniny ve
skleníku.
V měsíci září jsme začali v rámci
pracovních činností uleželý kompost rozebírat a dodávat jej ke keřům, do skleníku a do nově vybudovaných záhonů. Při manipulaci
s ním jsme našli veliké bílé larvy.
Zjišťovali jsme, co se nám to usadilo v kompostu. Ukázalo se, že se
jedná pravděpodobně o larvy nosorožíka kapucínka. Při hlubším
bádání se naše domněnky potvrdily. Po dohodě s plzeňskými entomology jsme pár larev odvezli
do Zoologické zahrady v Plzni,
kde byl pro ně zřízen speciální
kompost a budou zde odchováni.

Nosorožík kapucínek je neškodný brouk. Brouk samotný i larvy
se živí ztrouchnivělým dřevem
a rozkládajícím se listím. Ve vývojovém cyklu je důležitým a nejdelším stadiem vývoj a růst larvy,
která před zakuklením dosahuje
délky až 12 cm a tloušťky palce
dospělého člověka. Vývoj může
trvat až 7 let. Samotný brouk poté
žije asi ¾ roku. Nosorožík kapucínek patří spolu s roháčem obecným k našim největším broukům.
Pro ochranu tohoto ohroženého druhu budujeme druhý kompost a při spotřebovávání budeme larvy přendavat z jednoho
kompostu do druhého. Tím zajistíme vývoj larvy přísně chráněného brouka.
Martin Moravec
foto Karel Kilberger
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ŠKOLA, ŠKOLKA A COVID
Mé povolání mi umožňuje navštívit různá města a vesnice Plzeňského kraje. V období distanční výuky bylo časté téma našich
debat i výuka ve školách a školkách. Byla jsem vždy pyšná na
Touškovskou školu i školku, které
dle mého názoru distanční výuku
a péči o děti zvládly na jedničku.
Od prvních dní vyhlášení distanční výuky naší vládou se všichni pedagogové na druhém stupni
Základní školy v Městě Touškově
vrhli do boje s online výukou.
Byla jsem často přítomna celé výuky, neboť moje dcera Terezka má
dětský pokoj vedle mé pracovny.
Bylo pěkné poslouchat přes dveře výklad matematiky, zeměpisu,
českého jazyka a dalších předmětů. A také dotazů žáků. Hodiny
byly velmi aktivní a učitelé využívali všech možností, které jim poskytuje internet.
Testy se psaly online, prezentace sdílely na obrazovce. Do prezentací vpisovali učitelé řešení
a Terezka si kontrolovala spočtené příklady či dopisovala texty do
sešitů. Občas se objevil i technický problém, ale to k této době patří. Společně jsme vždy vše vyřešili.
Pamatuji si, když pan učitel zadal
test ze zeměpisu a on se nikomu
nezobrazil. U žáků nastala panika
a zároveň nadšení, někdo byl šílený jiný věřil, že technika nebude
fungovat a test se nebude psát.
Nakonec test dorazil v několika
kopiích. Technika je neúprosná.
I když tuto dobu v jiných městech jiní rodiče vnímali jako šílenství, u nás v Touškově se výuka
zvládla na výbornou. Až mě mrzelo, že jdou do školy.
strana 16

I mezi žáky byla legrace, o přestávkách švitořili, jako kdyby byli
ve škole. Obědy, které donesli ze
školní jídelny, jedli společně u obrazovek počítače, jako kdyby seděli společně v jídelně.
Co mě nejvíce potěšilo, že po
výuce setrvávali ve video konferenci a probírali zadané úkoly
společně. Takovou týmovou práci by jim mohl závidět kterýkoliv
manažer podniku.
Dokonce se i dohodli a jeden
den se oblékli jako bubáci a seděli tak celé hodiny u výuky. Nevím,
zda si toho učitelé všimli, ale vypadalo to legračně. Mě by to určitě pobavilo.
Oproti tomu v mateřské školce
se zdálo, že režim je stále stejný,
ale nebyl. Kroužky, na které děti
běžně chodí, se nekonaly, jednotlivé třídy se změnily na víceletky.
Zažili jsme i karanténu, ale všechno dopadlo na výbornou. Mám
doma předškoláka Kubíka, moc
si přál být také v karanténě, aby

nemusel do školky. Připadalo mu
to nefér, že celá rodina je doma
a on jediný musí do školky. Trvalo
dlouho, než pomohlo vysvětlování, že všichni pracujeme nebo
se učíme. Musím říct, že i předškoláci, měli možnost si na www
stránkách školky stáhnout úkoly
a příjemně doma trávit volné dny
a připravovat se na zápis do školy.
I učitelkám ve školce posílám velkou poklonu a poděkování.
Velké díky patří ředitelce školy
paní Mgr. Dagmar Mezerové, zástupkyni ředitele pro předškolní
vzdělávání paní Bc. Jarmile Štulcové a celému pedagogickému
sboru základní i mateřské školky,
vedoucí jídelny Kačce Müllerové
a všem kuchařkám. Všem Vám děkuji za vynikající práci a podporu
dětí a nás rodičů. Do nastávajícího adventního období pohodu,
klid. Do nového roku štěstí, zdraví
a více osobního kontaktu se svými svěřenci, i když ten online kontakt Vám jde skvěle.
Blanka Antošová
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Vážení čtenáři
Obecního zpravodaje,
opět mám možnost podělit se
s Vámi o dění na schůzkách mladých hasičů.
První schůzky mladých hasičů
proběhly v úterý 1. 9. pro mladší
a ve čtvrtek 3. 9. 2020 pro starší
žáky. S dětmi jsme se začali pilně
připravovat na novou soutěžní
sezonu 2020/2021, ale bohužel
z důvodu nepříznivé epidemiologické situace byly zrušeny všechny naplánované soutěže pro rok
2020, kterých jsme se s dětmi
chtěli zúčastnit. I z tohoto důvodu naše schůzky mladých hasičů
trvaly pouze do 6. 10. 2020.
V současné době máme činnost
našeho kolektivu pozastavenou

a všichni doufáme, že se brzy společně uvidíme v naší klubovně.

nového roku 2021 hlavně pevné
zdraví.

Dovolte, abych Vám všem za kolektiv mladých hasičů i za instruktory a vedoucí MH popřála krásné a klidné svátky vánoční a do

Za instruktory a vedoucí mladých hasičů
Václava Kubíková Ježková
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Vážení čtenáři obecního zpravodaje,
Opět se sešel rok s rokem a proto mi dovolte Vás seznámit s krátkou bilancí celoroční práce Sboru
a Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Města Touškova.
Jednotka Sboru dobrovolných
hasičů Město Touškov je zařazena
do plošného pokrytí IZS jako JPO
III. s předurčeností na likvidaci
dopravních nehod. V jednotce je
zařazeno 18 členů.
Během roku 2020 zatím naše
jednotka zasahovala u 33 událostí. Jednalo se o 8 požárů, 9 dopravních nehod, 3 technických
pomocí, 5 asistencí, 6 dezinfekcí
veřejných prostor, 1 úniku plynu
do ovzduší a 1 planého výjezdu.
Nyní bych Vás rád v rychlosti seznámil s naší výjezdovou prací .
První akcí v roce 2020 byla asistence1. ledna při slavnostním ohňostroji. 21. ledna jsme vyjížděli
na požár do Kumberka, kde se po
příjezdu na místo ukázalo, že nejde o požár, ale o pálení klestu po
těžebních pracích v lese. Pálení
bylo řádně nahlášeno na HZS Pk
a událost byla vyhodnocena jako
planý výjezd. 28. ledna jsme vyjížděli na technickou pomoc – padlý
strom přes vozovku na komunikaci směrem na Písek. 10. února
nám byl vyhlášen poplach na dopravní nehodu na silnici směřující
opět na obec Písek. Na místě bylo
zjištěno, že na projíždějící osobní vozidlo spadl strom. Jednotka
zajistila místo nehody, poskytla
první pomoc lehce zraněnému
řidiči a strom ruční motorovou
pilou odstranila mimo komunikaci. Poté předala zraněného řidiče
do péče ZZS. Po velkém větru 22.
února jsme zasahovali ve Stavební ulici v Městě Touškově na střeše obecního domu, kde se uvolstrana 18

nilo oplechování střechy. Plechy
byly demontovány a místo bylo
předáno místostarostovi města
k opravě. 23. března a 8. dubna
jsme na výzvu našeho zřizovatele provedli dezinfekci veřejných
prostor v městě Touškově a Kůští.
Jednalo se o desinfekci prostor
autobusového nádraží, bankomatu, kontejnerů na tříděný odpad,
prvků na dětském hřišti v parku,
ve sportovním cvičišti u rybníka
a autobusové zastávky v Kůští. Na
likvidaci požáru lesní hrabanky
v nepřístupném terénu jsme vyjížděli 9. dubna do Kumberka. 23.
dubna byla opět provedena desinfekce veřejných prostor. O dva
dny později jsme na výzvu KOPIS
vyjeli na požár velkoobjemového kontejneru na odpad do obce
Košetice. Na požár kontejneru
na odpad jsme vyjížděli také do
kempu Keramika u Hracholuské
přehrady. 4 května a 15. května
jsme byli požádáni o již tradiční
asistenci při cyklistických závo-

dech v Touškovské rokli. Následující den, již závody probíhaly bez
naší asistence a byli jsme tam vysláni ke zranění mladé závodnice.
Po prvotním ošetření byla zraněná cyklistka předána do péče ZZS.
27. května byla opět provedena
kompletní desinfekce veřejných
prostor v Městě Touškově a Kůští.
Ten samý den v odpoledních hodinách jsme byli vysláni k požáru
skládky odpadů do Újezda nade
Mží. Po příjezdu na místo jsme se,
po poradě s velitelem zásahu HZS
st. Nýřany, vrátili na základnu. 30.
května jsme provedli protipožární opatření a první pomoc při
dopravní nehodě třech osobních
vozidel na komunikaci do Čemin.
21. června jsme zasahovali u dopravní nehody směrem na Líšťany, kde bylo zjištěno osobní auto
na střeše. Bylo provedeno zajištění místa a po vyšetření nehody bylo vozidlo naloženo na odtahovou službu. Při výkopových
pracích ve Stavební ulici v Městě
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Touškově bylo poškozeno vysokotlaké plynové potrubí. Naše jednotka na místě provedla zabezpečení
místa události a povolala na místo zaměstnance pohotovosti plynáren. Po příjezdu HZS st. Nýřany a po
konzultaci s pracovníky plynáren byl únik zastaven.
4. a 5. července jsme opět, již tradičně, asistovali při
republikových cyklistických závodech v Touškovské
rokli. 8. července jsme při dopravní nehodě v Kozolupech provedli zajištění nehody a první pomoc
u dvou zraněných osob. Požár strniště 100 x 300m
na poli u Košetic jsme likvidovali 12. července. Na
žádost PČR jsme vyjížděli k zajištění místa dopravní nehody opět na vozovku na obec Písek. Na místě
jsme zajistili 2 osobní automobily a po vyšetření nehody jsme je pomohli naložit na vozidla odtahové
služby. Na křižovatce ulic Včelařská a Kumberská
jsme 29. července zasahovali u dopravní nehody
osobního automobilu a motocyklu. Byla provedena první pomoc zraněné řidičce motocyklu. U následující dopravní nehody osobního automobilu
s motocyklem jsme zasahovali 7. srpna. Opět bylo
provedeno ošetření motocyklisty a poté byl předán
ZZS, která na místo dorazila. 26. srpna byla provedena likvidace padlého stromu přes silnici za obcí
Kozolupy na Myslinku. Již tradiční Rockový festival
na Mži pořádaný 5. září naším zřizovatelem, se také
neobešel bez naší asistence. Nejnáročnější zásah
letošního roku byl určitě 7. září, požár rodinného
domu v Čeminech, kam jsme vyjížděli v brzkých
ranních hodinách. Před ukončením zásahu jsme byli
odesláni k požáru zemědělského stavení do Újezda nade Mží. Zde zásah trval do odpoledních hodin.
10. září byla opět provedena dezinfekce veřejných
prostor v Městě Touškově a Kůští. 12 září jsme zasahovali u dopravní nehody v lokalitě U obrázku. Po
dopravní nehodě dvou osobních automobilů jsme
provedli protipožární zajištění, po vyšetření nehody
dopravní policií úklid vozovky a následné naložení
na vozidla odtahové služby.
23. října proběhla opět dezinfekce veřejných prostor. 7. listopadu jsme byli vysláni na požár chaty
v lokalitě Čertovka za obcí Bdeněves. Na místě jsme
s ostatními jednotkami provedli průzkum a po dohodě s velitelem zásahu jsme se vrátili na základnu.
Každoroční pro nás milou povinností bylo postavení vánočního stromu na náměstí před radnicí a na
návsi v Kůští. Zaměstnanci městského úřadu strom
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v lese vybrali, hasiči ho opatrně jsme ho pokáceli,
zajistili převoz a postavili na tradičním místě, zaměstnanci fa. Fast elektro ozdobili a rozsvítili. Škoda
že se tradiční rozsvícení, dle vládních nařízení nemohlo konat veřejně, ale jen on-line přenosem.
Letošní rok byl pro nás hasiče neobvyklý, ale myslím, že jsme to společně zvládli a že ten neřád COVID
– 19 ustoupí do přijatelných mezí a vše se co nejdříve vrátí do obvyklého režimu.
Do konce roku 2019 probíhala veřejná sbírka finančních prostředků na vybavení pro „Naši, Vaši“ výjezdovou jednotku. Sbírkou mezi občany a našimi
sponzory byla vybrána částka 91 650 kč. Za vybrané
prostředky byly v letošním roce zakoupeny 2 dýchací přístroje Drager. Ještě jednou chci poděkovat
VŠEM za podporu Nás hasičů.
V rámci vládních opatření, kdy nebylo umožněno
pořádat veřejné akce tradiční formou, jsme rádi, že
jsme přispěli k organizaci Dětského dne, který probíhal 6. června příjemnou procházkou s plněním veselých a dovednostních soutěží. Také pouťové slavnosti byly letos poznamenané vládními opatřeními,
při kterých jsme sehráli tradiční pouťové přátelské
fotbalové utkání se starou gardou TJ Sokol Město
Touškov. Tradiční podzimní akcí je také pořádání
„Noční hry“ pro děti. Opět dle vládních opatření,
tato pěkná akce proběhla startem ze zahrady hasičské zbrojnice.
Z mého výčtu práce našich členů Jednotky a Sboru je vidět, kolik práce jsme v letošním covidovém
roce odvedli, a proto mi dovolte Všem členů Jednotky a členům Sboru dobrovolných hasičů poděkovat za jejich nezištnou práci v jejich volném čase.
Velký dík patří také jejich rodinným příslušníkům za
kopu tolerance a za podporu v jejich hasičské práci.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat zastupitelům města, radním , místostarostovi a paní starostce za velmi vstřícný přístup a velkou pomoc při
řešení provozních činností a finanční krytí provozu
Jednotky a Sboru dobrovolných hasičů Města Touškova.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem klidné
prožití svátků vánočních a v novém roce vše nejlepší , hodně zdraví a rodinné pohody
David Trsek
velitel JSDH Město Touškov
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Paprsek se neztratí ani v době temna
Noční hra
Spolek
V letošním roce je jinak snad
úplně všechno. Tradiční datum
kolem Václava tentokrát nevyhovovalo, a tak jsme s obavami posunuli pořádání této krásné akce
až na říjen. Dobře jsme udělali a
stál při nás snad i ten Svatý Václav,
kterého jsme pro letošek opustili.
3. října se za příjemného počasí
sešlo téměř 300 účastníků (děti
v kočárcích jsme nepočítali). Samozřejmě tam nebyli všichni najednou, ale přicházeli v předem
zvolený čas.
Děti na startu obdržely svítící
náramky, které se hodily zejména s ubývajícím světlem a hurá
na trať. Očekávání byla různá, ale
vesměs se všichni těšili, co je na
stanovištích čeká.
A opět to byla nádhera. Díky
hasičům perfektně zorganizovaný start i s úžasnými strašidelnými dobrotami od Hanky Engelové, naladil pro další cestu. Díky
členům KTO, členům Paprsku a
dalším ochotným dospělcům

Paprsek

mohly děti zažít procházku plnou
překvapení, nádherných masek
a efektů. Myslím, že postavy Převozníka nebo vlídného Lucifera,
neměly chybu. Tím ale vůbec nesnižuji uměleckou a hereckou úroveň všech dalších pohádkových i
strašidelných postav – projít peklem nebo se podepsat u Bílé paní
a jejího věrného Bezhlavého rytíře chtělo odvahu. Kdo prošel celou trať, vyzvedl si malou odměnu na zahradě MŠ a mohl si zde
i opéct buřta a při tom zazpívat
s Tomášem Rýparem. On a jeho
hlasivky vydržely až do pozdních
večerních hodin.

Další aktivity
Vzhledem k celkové situaci
jsme byli nuceni zrušit všechny
další plánované akce - lampionový průvod, volné bruslení, turistickou vycházku i turnaj stolních
her…

Nasměrovali jsme proto další
aktivity do dění v základní a mateřské škole – podporou financování oslav 100 let založení MŠ,
nákupem knih pro předškoláky,
mikulášských balíčků pro děti MŠ
i děti školní družiny ZŠ, nákupem
souboru nových her do školní
družiny, nákupem knížek pro děti
1. třídy základní školy, uhrazením
pastelek pro nové prvňáčky v
ZŠ…
V obdobích nepřerušené školní
výuky jsou pravidelně vynakládány finance spolku i na mnohé
aktivity žáků základní školy, např.
doprava dětí na lyžařské výcviky,
odměny nejlepším žákům všech
školních tříd atp.
Děkujeme
za spolupráci zástupcům města, všem organizacím města za
výpomoc při pořádaných akcích,
všem zaměstnancům ZŠ a MŠ,
kteří se již léta nezištně zapojují
do organizačních týmů…

😊😊😊

Do roku 2021 přejeme občanům
města a všem našim příznivcům
pevné zdraví, dobrou náladu a
chuť se i nadále potkávat při rozmanitých společných aktivitách.
Doufáme, že se už brzy společně sejdeme v přírodě, tělocvičně,
na hřišti nebo v Kulturním centru
Město Touškov. Budeme se na
Vás těšit.
Iva Procházková a Dagmar Mezerová
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KTO
V loňském roce tomu bylo již 10 let, co funguje KTO
v našem městě. Našimi letními tábory prošlo hodně
dětí, užili jsme si spolu spousty srandy a vznikla tu
i přátelství, která trvají dodnes.
Jelikož jsme v letošním roce nemohli uspořádat
tradiční letní tábor připravili jsme pro Vás v měsíci
září výstavu 10 let KTO Město Touškov v KCMT v Městě Touškově. Návštěvníci zde mohli vidět historii celých 10let a vrátit se v čase do tematických let. Připravena byla videoprojekce, fotografie, nechyběly
společenské hry či ruční výroba. K poslechu nám na
kytaru a basu táborové písně zahráli členové KTO.
V měsíci říjnu jsme se podíleli na pořádání tradiční noční hry „Nebojsa“, kde jste se s námi mohli bát
u Čertů v pekle. U hrnečku na vás čekal Vodník s Hejkalem. Bylo třeba projít kolem Klaunů a u Bílé paní
s Bezhlavým rytířem, se ti odvážní mohli podepsat
do kroniky.
Do nového roku 2021 Vám všem přejeme hodně
štěstí a hlavně zdraví. Budeme doufat a těšit se, že
se příští rok zase potkáme na letním táboře a při dalších akcích Města Touškov a Spolku Paprsek.
Pro informace sledujte naše FB stránky.
Šťastný nový rok za všechny členy KTO Vám přeje
Vali Pauerová

strana 22

číslo 105

číslo 105

Obecní zpravodaj Města Touškova

strana 23

Obecní zpravodaj Města Touškova

číslo 105

Jak se slavily Vánoce na Plzeňsku
Dnes se v našich pravidelných
výletech do historie Města Touškova nebudeme vydávat na žádné
výpravy, ani průzkumy místních
drahocenných památek. Naopak
vás požádám, abyste předvánoční a vánoční čas tentokrát strávili
doma v teple s rodinou a začetli
se do toho, jak živé, různorodé
a proměnné jsou vánoční svátky.
Kdo se dočte nakonec, dostane
recept na jednu starou českou vánoční pochutinu.

však nedává dárky jen tak, což určitě všichni víte. Jeho úkolem je
vždy ptát se, jak jste během roku
byli hodní a co za dobré skutky
jste provedli. Milý Ježíšek, který
rozdává dárky všem a navíc se během jeho oslav narození máme
všichni sejít a odpouštět si, je přeci jen milejší obdarovatel. Důvod,
proč k této změně došlo je složitý
a naráží na samou podstatu církevních reforem, a proto si jej necháme na někdy jindy.

Pokud se ptáme, jak se slavili Vánoce v Touškově třeba před
stoletím, tak je odpověď složitá
a nutně neúplná. Původní obyvatelstvo našeho města bylo po
druhé světové válce odsunuto
a mnoho informací po sobě nezanechalo. V tomto ohledu jsme
tedy slepí a nevíme prakticky nic.
Přesto se pár informací zachovalo.
Na ty se však podíváme až později. Pojďme nejdříve prozkoumat
jednu takovou malou záhadu. Jak
vlastně vzniklo slovo Vánoce?

Přesto se sluší dodat, že princip
Vánoc byl až do druhé světové
války především církevní. V podání církevního pohledu jsou ostatně Vánoce podstatně delší a začínají první adventní neděli. Jejich
konec je pak až při svátku Tří králů
a celé to období je spojeno s řadou mší, oslav a tradic. Postupná
proměna Vánoc z čistě církevního
svátku ve svátek světský však nastala už v experimentálním a rozpustilém 19. století a vyvrcholila
pak v období po druhé světové
válce. Pojďme ale k příjemnějšímu tématu.

Překvapivě je označení Vánoc
slovem Vánoce staré sotva dvě
století, což vzhledem ke skoro
dvěma tisícům let historie tohoto
svátku, je s podivem. Původně se
totiž slavilo vánoční období od 21.
prosince do Nového roku (někdy
i od Štědrého dne do Tří králů) a to
je dvanáct dní. Postupným komolením a lenošivým zkracováním línými jazyky našich předků jsme se
dostali z Dvanácti svátečních dnů,
přes Dvanáctdní a Dvánoce na Vánoce. Lenost je ostatně motorem
vývoje a pokroku dodnes.
Kolem Vánoc se měnilo leccos,
dokonce i to obdarovávání dárky.
Dříve, než začal dárky roznášet
Ježíšek, patřil tento úkol Mikuláši
a tedy šestému prosinci. Mikuláš
strana 24

Představte si, že takový vánoční
stromeček není až tak starou tradicí. Ještě na počátku devatenáctého století se místo ke stromku
chodilo k Betlému – jesličkám,
tedy vyobrazení narození Ježíše
Krista. Vánoční stromek k nám
přišel až v průběhu století páry
a to z Německa, kde vrcholily snahy oddělit Vánoce od církevního
podtextu. Vánoční stromek zazářil
nejblíže Touškovu už v roce 1854
v Plzni a máme zprávy, že oblast
bývalých Sudet, tedy i Touškov
tento zvyk poměrně rychle přejal.
Vánoční stromek se dříve neumisťoval do stojanu, ale věšel se
po strop špičkou dolů. Jeho po-

stupná změna pozice byla zřejmě
způsobena ušetřením si práce se
složitým uchycováním na strop,
ale také snahou o hezčí a početnější výzdobu. Na podlahu se
může zkrátka postavit stromek
větší a dárky pod ním vyniknou
také mnohem více.
Pokud už jsme u zdobení, tak
ještě v první polovině dvacátého
století vypadala výzdoba podstatně jinak. Máme například
zprávu, že v roce 1926 se v české touškovské škole pořádala
výroba vánočních ozdob, které
se vyráběly z papíru, dřeva, kůry,
šišek či svíček. Podobné tradice
výroby přírodních ozdob na školách máme zachycené po celém
plzeňském kraji a praktikovaly se
až do druhé světové války a někde i později. Zajímavé bylo, že
výzdoba stromků byla dost často
čistě dílem samotných dětí, které
tak pomáhaly doma navodit vánoční atmosféru.
Nejhezčí je samozřejmě stromeček na Štědrý den večer, když
se pod ním objeví dárky. Přináší
je Ježíšek, který je nejčastěji zobrazován jako malé světlovlasé
a kudrnaté děťátko. Ježíšek a jeho
současná podoba k nám doputovala po osmnáctém století z Bavorska a v Čechách se dobře ujala.
Dárky se dříve dostávali společně
se stromečkem. Ke konci 19. století máme zachycenou tradici, že
rodiny čekaly večer před domem
do chvíle, než se otec vydal podívat do domu. Když se rozsvítilo
některé okno a zazvonil zvonec,
bylo to znamení, že je čas a rodina pak přiběhla do svíčkami
osvětlené místnosti, se stromečkem a dárky. Samotný stromek
tak byl jedním z dárků.
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Nyní už je ten správný čas na to, co máme na Vánocích možná nejraději a tím je jídlo. Bylo by to dlouhé
povídání, kdybychom měli rozebrat všechny proměny
tradičních vánočních jídel. Pojďme se tedy podívat jen
na některé. Úplně nejtradičnější štědrovečerní pokrm je
kapr, či jiná ryba na sváteční večeři. Tento zvyk k nám
až před necelými dvěma staletími připutoval z Jižních
Čech, kde přeci jen ryby byly dostupnější. Dříve se Štědrovečerní večeře v okolí našeho města skládala z komodit, jakými jsou hrách, houby a různé sladké pochutiny.
Jelikož čokoláda nebyla dostupná a stejně tak těžké se
bylo dostat k nějakému exotickému ovoci, muselo se
i sladké připravovat ze zdejších komodit. Tradičně se
tak připravovala medová krupice, konzistencí podobná
kaši. Medu si tam lidé přidávali dle toho, jak moc měli
rádi sladké, či kolik medu měli k dispozici. Na konci devatenáctého století se pak pekly medové sušenky. Za
první republiky pak bylo populární Masarykovo cukroví.
Dobroty byly doplněny o jablka, sušené ovoce či oříšky.
Jelikož krupice s medem dnes už nikoho příliš nenadchne, nechám vám zde recept na medové sušenky.
Jsou moc dobré a budou chutnat většině z vás i dnes.
Přeji vám klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví nejen do nového roku.

Medové sušenky
• 250 g špaldové mouky
• 1 lžička prášku do pečiva
• 80 g másla
• 1 vejce + na potření,
ale nemusí být
• 60 g medu
• 60 g moučkového cukru

Povinností redakce bylo uveřejněný recept vyzkoušet.

Hezké vánoce
a šťastný nový rok
přeje
Kadeřnictví Lenka Pešíková

Mouku smícháme s kypřicím práškem. Máslo
vyšleháme s medem, cukrem a vejcem. Vypracujeme těsto a necháme ho uležet v lednici nejlépe
přes noc. Poté ho vyválíme na půl centimetrový
plát a vykrajujeme různé motivy. Pečeme v předem vyhřáté troubě na 180 stupňů asi 5 minut.
Hotové sušenky můžeme potřít rozšlehaným vejcem pro lesk, nebo staročesky potřít máslem.
Lukáš Houška
člen kulturní komise

Veselé Vánoce a kulturní rok 2021
přeje Kulturní komise města Touškov
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Z HISTORIE MĚSTA
Vážení a milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a už opět
tu máme Vánoce a konec roku.
Roku, který byl pro nás všechny
velmi specifický a pro některé
z nás i velmi těžký. Všichni však
věříme, že se blýská na lepší časy,
a tak hlavně i v tento předvánoční
čas pojďme zapomenout na těžkosti a třeba se i trochu opět přenést do historie našeho města.

Oltáře kostela
sv. Jana Křtitele
V dnešním článku, který se opět
bude týkat našeho kostela si povíme něco o jeho vybavení a interiéru, konkrétně o jeho oltářích.
Každý z Vás už jistě v našem kostele sv. Jana Křtitele byl minimálně jednou a kdo ne, věřte, že stojí
za návštěvu.
Barokní stavba z roku 1778
ukrývá nejeden nádherný prvek.
Každá věc v kostele má však svou
podstatu a využití. Málo kdo z Vás
ovšem ví, k čemu jednotlivé hlavní prvky slouží a kdy byly do kostela instalovány.
Největší dominantou vnitřku
kostela jsou jeho oltáře. Tyto oltáře jsou tři, z toho jeden hlavní.
Hlavní oltář dominuje přední
části kostela a má několik částí.
První částí jsou jeho stupně, tři
schody před samotným oltářním stolem, tzv. menzou, sloužily
v latinské liturgii ke stupňovým
modlitbám před každou mší svatou. V nové liturgii se již stupňové
modlitby neužívají a slouží klasicky pouze k výstupu před oltář.
Další částí oltáře je oltářní stůl
neboli menza. Na tomto oltářním
stole se prakticky konají úkony
mše svaté, kde kněz proměňuje
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víno a hostie v krev a tělo Ježíše
Krista. Tento oltářní stůl se vždy
pokrývá dvěma bílými plátny, tzv.
spodním obyčejným a vrchním
zdobným s krajkami. Do přední
části oltářního stolu se zavěšují
pruhy látky, mnohdy bohatě vyšívané. Těmto látkám se říká oltářní
antipendia a jsou vždy v pěti liturgických barvách. Bilé (v době
vánoční a velikonoční) fialové
(v době postní a adventní), červené (při svátku mučedníků, na Velký pátek a na Seslání Ducha Svatého), zelené (v době mezidobí)
a černé (při pohřbech a 2. listopadu na Dušičky). V našem kostele
můžete vidět i antipendium zlaté
barvy, které se užívá při největších církevních slavnostech.
Další částí oltáře je, dá se říct,
to nejdůležitější, co v kostele má
být, a to Svatostánek. V něm se
uchovávají konsekrované nebo-li
proměněné hostie v Tělo Kristovo. Svatostánek má tři komory,
z nichž přední s křížem je vidět
vždy, a pak dvě zadní, které vidět
nejsou. V těch, co běžně nejsou
k vidění, je ciborium (kalich s přikrývkou) a monstrance (slouží na
vystavení „Těla Páně“).
Ta největší a nejviditelnější část
oltáře se nazývá retabul. Ten je
rozdělený na dvě části. V té spodní se nachází hlavní oltářní obraz,
na kterém je výjev ze křtu Ježíše
Krista odkazující se na zasvěcení našeho kostela, tedy sv. Janu
Křtiteli. Po stranách stojí dvě vyřezávané sochy v životní velikosti
a to rodičů sv. Jana Křtitele – sv.
Zachariáš a sv. Alžběta. V horní
části je pak obraz Boha Otce a na
vrcholu zlacené Boží Oko.
Další dva oltáře jsou o něco
menší než oltář hlavní. Nacházejí

se naproti sobě v přední části lodi
kostela. Části těchto oltářů jsou
téměř stejné jako u hlavního, jen
s několika rozdíly.
Oltář Panny Marie, který se nachází na levé straně, má také svůj
stupeň, oltářní stůl a na něm svatostánek. Ten je však využíván
pouze v období Velikonoc, kdy
se Nejsvětější Svátost z hlavního
oltáře přesune na dva dny ve Svatém týdnu do svatostánku v bočním oltáři. Tento zvyk má symbolizovat Ježíše Krista v Getsemanské
zahradě modlícího se před svým
ukřižováním. V horní části je pak
milosrdný obraz Panny Marie Pomocné, mnohdy i nazývané Panny Marie „Touškovské“ a to z toho
důvodu, že tento konkrétní výjev
Panny Marie s Ježíškem není nikde na světě. Obraz pochází ze
zázračného stromu v lese u Kyjova vedle Radčic, kde byla později postavena kaple. Obraz se pak
přemístil do touškovského kostela, kde visí dodnes. Po stranách
oltáře jsou sochy rodičů Panny
Marie – sv. Jáchym a sv. Anna.
Oltář sv. Benedikta, který se nachází na pravé straně kostela, nebyl zasvěcen sv. Benediktovi náhodou. Naše farnost byla ještě při
stavbě stávajícího kostela sídlem
touškovského benediktinského
probošta, kdy jsme patřili pod
správu Kladrubského kláštera.
Proto je i v našem kostele jeden
z oltářů zasvěcen sv. Benediktovi.
Kromě již zmiňovaného stupně
a oltářního stolu, který je součástí
i tohoto oltáře, se na něm nachází prosklená skříňka s tzv. Pražský
Jezulátkem. Originál této milosrdné sošky se nachází v kostele
právě Pražského Jezulátka na Starém Městě pražském.
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Nevíme, kdo tuto kopii sošky Jezulátka do našeho
kostela dal, ani ze kterého období pochází. Je vyrobena z vosku a její šatičky se pravidelně převlékají
taktéž podle liturgických barev, které jsem zmiňoval
na začátku. V horní části se pak nachází obraz sv. Benedikta a po stranách sochy sv. Prokopa a sv. Antonína Velikého.
Všechny tři oltáře pochází ze stejné doby, tedy
z doby postavení kostela. Není známa ani pozdější
úprava podoby oltářů. Bohužel nikde není zmínka

Obecní zpravodaj Města Touškova

o tom, kdo oltáře zhotovil nebo namaloval oltářní
obrazy. Jedná se však o nádherné pozdně barokní
dílo jednoho mistra.
Tolik k oltářům v našem kostele
Dovolte mi ještě na závěr popřát Vám krásné prožití Vánoc a vše dobré do nového roku, zejména pak
hodně zdraví! Těším se na Vás již tradičně při vydávání Betlémského světla na Štědrý den v našem kostele a odpoledne pak ve hřbitovní kapli.
Petr Komanec, zastupitel města
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Spolek Náš Touškov
Milí čtenáři, občané našeho Touškova a Kůští.
Je za námi velmi zvláštní a pro mnohé zajisté i náročný rok 2020. Změnilo
se mnohé. Naučili jsme se šít a nosit
roušky, starat se o své zdraví více než
předtím, posilovat imunitu, pomáhat si
navzájem a myslím, že jsme si užili i své
blízké více než kdykoliv předtím. Odvykli jsme si samozřejmostí a přibrzdil
se náš život kulturní, společenský i pracovní. Zastavila se přímá osobní komunikace, která lidem chybí a chyběla
i nám, členům spolku. Snad jste tuto
dobu přečkali ve zdraví.
I přes nařízené restrikce a omezení jsme však uspořádali nejednu akci. Byli jsme na exkurzi v ZEVO,
proběhly všechny lívancové běhy včetně toho barevného, byla Noc kostelů s návštěvou oratoře. Připravili jsme pro děti malování kamínků, turistický
výlet pro rodiny, upekli jsme úspěšně již podruhé
chleba v peci černé kuchyně na faře a také jsme na
podzim uklidili Touškov a Kůští. Začátek prosince
a přicházející doba Vánoc přinesla od rodičů, zřejmě
neposedných dětí, podnět k přípravě Mikulášské
nadílky. Spustili jsme online registraci na přesný čas,

abychom zamezili potkávání a shlukování většího
počtu lidí a během dvou dnů bylo zcela obsazeno.
Upřímně z toho máme radost a posuďte sami, jak
strašidelně vypadal čert. Můžeme Vás ale ujistit, že
všechny děti zůstaly na zemi a do pekla si čert žádné
neodnesl.
Novinka, která nadchla! Adventní „touškovský“ kalendář rozsvítí postupně 24 oken v nejrůznějších částech města. Tak jako děti otevírají každý den v prosinci
čokoládový kalendář s dobrotou, a to až do Štědrého
dne a odpočítávají tím, kdy přijde Ježíšek, tak postupně rodiny rozsvěcují okna s čísly na svých domech.
Každý den zveřejňujeme na našem facebooku a instagramu drobnou nápovědu, abyste věděli, kam jít
hledat to pomyslné okénko adventního kalendáře.
Odměnou při nálezu pak není dobrota, nýbrž Vaše
procházka a nebo jen uhodnutá lokalita z nápovědy.
Děkujeme všem, kteří se zapojili a připravili čísla do
oken a i těm, kteří posílají fotky jako důkaz, že číslo
v daný prosincový den opravdu našli.A než Vám popřejeme krásné Vánoce, zaneste si do svého diáře,
že letošní Tříkrálová sbírka a pochod králů proběhne
v neděli 10.ledna 2021. Vy, kteří byste měli zájem koledovat a pomoci tak vybrat nějakou korunu na pomoc jednotlivých Charit, se prosím přihlaste na email
spolek@nastouskov.cz a Vy ostatní, kteří chcete mít
K+M+B+ 2021 na svých dveřích, se také neváhejte
ozvat. Rádi k Vám tři krále pošleme.
Užijte si klidné a pohodové Vánoce. A nechť je rok
2021 zase normální. To Vám přeje Spolek Náš Touškov.
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TJ Sokol Město Touškov
DUBEN 2020
Vážení sportovní příznivci, nedávno jsme se ve Sporťáku bili
v prsa, kolik práce a akcí je před
námi a jak jsme na to krásně
připraveni a nadrženi, a než se
Sporťák dostal do vašich schránek, tak bylo po všem. Nejdříve
jsme zastavili tréninky v hale, abychom vzápětí zastavili tréninky
všechny a navíc uzavřeli i všechna sportoviště. Sportovní stadion
zeje prázdnotou, nic se nekoná,
cyklistické závody jsou přesunuty na podzim, všechny fotbaly do
odvolání pozastaveny, volejbalistky už rozhodnutím svazu ukončily sezónu a badmintonistům se
zavřela tělocvična. Zrušeny byly
i tenisové turnaje, Touškováček

a stavění májky. Netuším, do kdy
bude situace tak kritická, ale je
i klidně možné, že v době vydání tohoto zpravodaje budou děti
sedět v lavicích a my zahájíme
běžné tréninky. A abyste se úplně
doma nenudili připravili jsme nějaké zajímavosti.

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.

PROSINEC 2020

ZÁŘÍ 2020
Vážení sportovní příznivci, diváci, fanoušci, konečně jsme se
rozjeli, všechny soutěže běží,
děti hrají turnaje. Všechny naše

Vážení sportovní příznivci, diváci, fanoušci, výše uvedené úvodníky z Obecních zpravodajů hovoří za vše … zavřeno, otevřeno,
zavřeno, otevřeno, chaloupko čelem ke mně, ke mně, ke mně, ke
mně … tak teď zase chvíli jedeme
a trénujeme. K Vánocům si budeme přát, aby nám v lednu sportovní sezónu nezavřeli.
…a nyní v krátkosti z činnosti,
nečinnosti:
Proběhl Olympijský běh
Zrušil se Sokolský běh
Zahájila se fotbalová sezóna
Přerušila se fotbalová sezóna
Zahájily cyklokrosy
Skončily cyklokrosy
Ale už se zase zahájily
Zrušili jsme valnou hromadu
Rozběhli jsme nový web TJ
Badmintonisté zahájili
Badmintonisté skončili
Volejbalistky zahájily
Volejbalistky skončily

😊
☹

😊
☹
😊

😊
☹
😊
☹

😊
☹

☹
😊

Za celou TJ přeji všem sportovcům i nesportovcům pevné nervy
zvládat nesmysly, pevnou vůli vydržet nesmysly, ale hlavně hodně
moc pohybu a zdraví.
Pavel Foltýn
Předseda TJ
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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

Únor
Demjanová Věrka
Dudová Helena
Honzová Elfrída
Janča Bohumil
Mašková Jiřina

Měsíček Jan
Měsíčková Jana
Roubalová Růžena
Řanda Josef
Strejc Jaroslav

Šantora Miloslav
Šmatláková Květa
Taušová Jitka
Tomková Helena
Veselá Věra

Vodička Ladislav
Weisskopfová Marie
Žežulka Ladislav

Honzík Stanislav
Houček Jaroslav
Jakšová Jana
Koudelová Irena
Královcová Božena
Laudonová Růžena
Lepší Jana
Machová Václava

Nachtmann František
Nosek Josef
Nováček Rudolf
Pašková Mariana
Pinkerová Naděžda
Ruml František
Ruml Pavel
Saková Olga

Schusterová Marie
Strnad Miroslav
Šesták Karel
Škarda Josef
Tučková Libuše
Vlasáková Jitka
Walter Jaroslav
Walterová Renata

Lipertová Marta
Liška Petr
Markvart František
Munduch Jiří
Nováčková Vlasta
Pašek Josef
Pašková Božena
Petrle Jan

Plass František
Poláček Jan
Sluková Eva
Škarda Ladislav
Škardová Anna
Šlaufová Irma
Šmatlák Jindřich
Štoková Marie

Titl Pavel
Titlová Marie
Tkáč František
Vanžura Jaroslav
Vilikovská Bedřiška
Vraná Anna
Zapomělová Jolana

Kocek Martin
Kortus František
Krausová Anna
Krejčová Marta
Mestek Václav
Nosek Josef

Opltová Vladimíra
Rejšková Jaroslava
Sak Jan
Šneberk Zdeněk
Šůsová Květa
Švecová Květuše

Tomek Jaromír
Vaňač Jan
Walterová Libuše
Weisskopf František

Březen
Ambróš František
Bárta Josef
Bártík Josef
Bělohlav Jiří
Čechura Jiří
Dolanská Helena
Hartmannová Marie
Havránek Václav

Duben
Břicháčková Olga
Dolejšová Gerlinde
Dudková Libuše
Gajdušek Vladimír
Hájková Eliška
Holubová Věra
Jindrová Jana
Křižíková Věra

Květen
Divíšek Alexandr
Hartmann Jiří
Hiklová Jiřina
Chuchmová Vali
Karlík Petr
Kaslová Arnoštka

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
Obecní Zpravodaj - vychází zpravidla třikrát ročně v nákladu 810 výtisků, přináší informace a zajímavosti z Města Touškova.
Na tvorbě se podílí redakční rada. Vydávání povoleno rozhodnutím MK ČR pod č. MK ČR E 122/92.
Uzávěrka příštího čísla: 12. 3. 2021
Grafická úprava zpravodaje, sazba a tisk: Reus s.r.o.

