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11. června 2022 - NÁVRAT ZVONŮ
Nadšení a radost, že jsme to dokázali!
Díky Vám všem, kteří jste byli s námi!
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Z jedné akce do druhé. Zvony za námi, farmářské trhy před námi
Milí čtenáři spolkového zpravodaje, vážení
občané Města Touškova a Kůští. Přinášíme
Vám pravidelné zpravodajské informace
o naší spolkové činnosti, kterou pro Vás s
radostí zajišťujeme. Od začátku roku až nyní
do září vše uteklo velmi rychle a my jdeme z
jedné akce do druhé. Celý tým pracuje od
roku 2019 jako dobře nastartovaný motor,
seřízený a připravený vždy vyjet a nikde Vás
nenechat. Věříme, že tu jistotu, energii a
dobrou náladu přenášíme i na Vás.
   Prolistujete-li tento spolkový „plátek“,
zjistíte, kolik pro Vás naše parta nadšenců
a dobrovolníků připravila v letošním
roce akcí a také zjistíte, kolik toho je do
konce roku ještě připraveno.
   Připomeňme si hned v úvodu naši
doposud největší akci, a to veřejnou
sbírku Zvony pro Touškov, která byla dne
11.6.2022 slavnostně završena svěcením
zvonů. Bylo to téměř na 2 roky přesně od
spuštění až do finálního zavěšení zvonů
do věže. O průběhu celého dne se dočtete
dále na str. 12, ale pocit, který jsme měli
v podvečer v den zavěšení zvonů, je jen
těžko popsatelný. Byla to úleva s radostí
dohromady a hřejivý pocit uvnitř. Nejvíce
převládala úleva z té tíhy financování,
realizace, zajištění celého dne a celkové

administrativy, neboť organizovat akci v
řádu 2 mil. Kč s rozpočtem spolku ve výši
60 tis. Kč, chtělo dostatečnou odvahu, Vaši
mentální podporu, zájem občanů a pocit,
že to má smysl. První zvonění Benedikta
a Panny Marie nám bylo odměnou. Díky
všem, kteří byli u toho s námi.
   Během léta jsem si odpočinuli a je
před námi další větší akce, ke které jste
nás motivovali a inspirovali vyplněním
naší ankety. Zajímá nás Váš názor na
dění v Touškově a právě díky anketě
jsme zjistili, že Vám zde chybí farmářské
trhy. Spolkem a farností organizované
„Slavnosti chleba“ budou letos v neděli
25. září rozšířeny o farmářské minitrhy!
Zároveň bude součástí Slavností chleba
také představení nového charitativního
projektu DEKApro, který podpoří
koncertem v našem kostele šansoniérka

a
muzikálová
zpěvačka
Radka
Fišarová. Více informací na str. 7.
   Máme toho před sebou opět
hodně. Přijměte proto naše spolkové
pozvání na všechny akce. Rádi se s
Vámi uvidíme. Hezký konec léta a
ještě hezčí podzimní dny přeje
výbor Spolku Náš Touškov
ve složení Katka Duchková, Daniel Vávra,
Petr Komanec, Jaroslava Königová
a Jan Lederer

SPOLEK NÁŠ TOUŠKOV - parta nadšenců, dobrovolníků a kamarádů,
kteří už 4 roky obohacují Váš kulturní, společenský a sportovní život v Městě Touškově.
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Jak jsme (ne)promítali film pod širým nebem
Dovolte mi popsat vám krátkou story s naším letňákem.
Těm z vás, kteří dorazili, jsme připravili zcela jedinečný
zážitek. I když ne takový, jaký byste asi čekali. Vám ostatním
jej budu vyprávět na těchto řádcích.
   S myšlenkou letního kina jsme si pohrávali delší dobu. Už v
roce 2019 jsme jej zkusili na trávě u kostela. Tehdy jsme s vlastní
technikou promítli pro pár nadšenců český muzikál Trhák. Letos
jsme však objednali profesionály, kteří jezdí „s kinem na kolečkách“
a dovezli nejnovější komedii letošního roku „Po čem muži touží 2“
v hlavní roli s Jiřím Langmajerem a Annou Polívkovou.
   Bohužel předpověď počasí na pátek 19. srpna nám moc do
karet nehrála. Od Šumavy se blížily dešťové srážky a ojediněle
i bouřky. Domluvili jsme tedy náhradní prostor v KCMT, kde
bychom promítali v případě deště. Avšak první slabý déšť,
který byl očekáván nad Touškovem už od 15. hodiny, se objevil
se zpožděním až v podvečerních hodinách. A protože naše touha
po krásném promítání venku pod širým nebem byla silnější než
vidina klasického promítání uvnitř v kinosále, bylo rozhodnuto.
Začali jsme s přípravou letního kina na původním místě,
venku v areálu hřiště TJ Sokol. Lavice, stoly, stany, kotvení
proti větru a celé zázemí na prodej párků v rohlíku.
Ke skvělé komedii byl připraven i vynikající čerstvě
pražený popkorn.
   Úderem 21. hodiny nezačal pouze náš film, ale také průtrž
mračen, která byla tak silná, že po 20 minutách ležely veškeré
el. kabely od filmové techniky několik centimetrů pod vodou.
Ve spodní části asfaltového hřiště se vytvořil takový malý
rybníček. Následoval výpadek proudu a obrovské 10 metrů vysoké
nafukovací plátno se skácelo k zemi. Voda byla prakticky všude

i tam, kde být neměla. Diváci seděli pod postavenými stany
téměř v suchu. Ale jak se říká, dešti a větru neporučíš. A
když nejde proud, neuděláš už vůbec nic. Pokračování
promítání nebylo možné.
   I přes veškeré úsilí se ne vždy vše plánované podaří.
Každopádně všichni přítomní si z večera odnesli úsměvný zážitek
i bez filmu. Na takový letňák se nezapomíná. My máme
samozřejmě ponaučení pro příště a děkujeme všem divákům,
že to vzali s humorem. A protože film máme jednou zaplacený,
zveme všechny, kteří toto čtou, na promítání zdarma
v náhradním termínu. Sejdeme se v touškovském KCMT,
protože kina venku jsme si letos užili až, až :-) ■
     
Daniel Vávra
NÁHRADNÍ PROMÍTÁNÍ filmu PO ČEM MUŽÍ TOUŽÍ 2
V době uzávěrky zpravodaje jsme čekali na schválení pronájmu
kinosálu v KCMT Radou města. Termín zveřejníme na FB/Insta
spolku a pošleme všem přihlášeným do SMS rozhlasu spolku.

Pěšky i vlakem na Konstantinolázeňsko: potřetí a stále je co objevovat
V sobotu 12.8.2022 se sešla skupina výletníků na nádraží
v Kozolupech. Tvořili ji dospělí, děti, fenka Grace a jako
větší zavazadlo jeden terénní kočárek. V devět hodin vyjelo
vlakem do Konstantinových Lázní necelých 40 účastníků

na celodenní výlet.				
   Kdo očekával upravené parkové cestičky – dočkal se. Po
těch totiž vedla trasa do našeho prvního cíle – cukrárny. Káva,
zmrzlina, dortíky a další pochutiny nám zajistily energii na
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další cestu směr Krasíkov a zříceninu hradu Švamberk.
   Po červené turistické značce až pod hrad jsme si vyzkoušeli
turistický terén. Abychom zdolali i výstup na kopec, posilnili
jsme se na farmě Dvůr Krasíkov. Prohlédli jsme si zvířátka ve
zdejší zoo, navštívili mořské akvárium a nakoupili si v Amálčině
krámku mýdla, bylinky, sýry a další dobroty. Před námi byl
výstup na nejvyšší bod cesty. Na vrcholu nás čekalo překvapení
– dvě Kateřiny, které dobře známe, nás vítaly kávou a výborným
švestkovým koláčem. Chuti a vůni nikdo neodolal.
   Dalo by se říci, že až sem to vlastně byla gastroturistika :-)
Ty pravé nástrahy přírody na turisty nás čekaly na zpáteční
cestě. Travnatá louka nenápadně přešla v úzkou cestu víc nebo
míň zarostlou trávou a křovinami, se vstupem do lesa se cesta

Odebíráte spolkový SMS rozhlas?

Informace rozesíláme od března 2022. Do telefonu
Vám včas pošleme SMS zprávu o nadcházející akci,
jejím program a časový harmonogram. Budete mít stále
aktuální informace a budete moci lépe plánovat volný čas.
KOLIK TATO SLUŽBA STOJÍ? Služba je pro všechny, kteří
se nám přihlásí k odběru, zcela zdarma. Nemusíte být členem
spolku, ale můžete jen odebírat naše informace o konání
akcí. Jsme tu pro všechny občany M. Touškova a Kůští.

chvílemi úplně ztrácela. Definitivně se pak ztratila na pasece plné
padlých stromů, někde už částečně rozřezaných na klády.
   Nás, zdatné turisty, ale nic nezastavilo. Podle hesla
“přeskoč, přelez, podlez“ jsme všechno zdolali, našli
krásnou cestu a po ní došli až na vlakovou zastávku
v Břetislavi, odkud jsme se vrátili zpět do Kozolup. ■
Ludmila Hrabětová
NEJ z výletu:
- Nejmladšímu turistovi Filípkovi jsou 2 roky
- Nejvíc informací o lemurech jsme se dozvěděli od Verči
- Nejlepší chuť měl švestkový koláč, který upekla Katka Müllerová
- Největší radost jsme měli z toho, jak jsme všichni všechno zvládli

KOLIK DOSTANU ZPRÁV? Záleží na počtu akcí. V letních
měsících se toho děje více, takže např. 4 SMS do měsíce. Naopak
v lednu třeba pouze 1 SMS za měsíc.
Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit,
pokud by Vás to jakkoliv obtěžovalo.
JAK SE PŘIHLÁSIT K ODBĚRU?
Přihlaste své tel. číslo do SMS
rozhlasu vyplněním formuláře na
www.nastouskov.cz/sms		
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Spolek se o(u)tužuje. Přidáte se?
Rozmohl se nám tady takový nešvar. Někteří členové spolku
mají zvyk neustále přicházet s novými nápady, jak ty druhé
pobavit, rozptýlit, rozpohybovat…. a někdy, přiznejme
si to, tak trochu potrápit. Zkrátka strávit příjemně volný
čas s lidmi, co jsou tzv. na stejné vlně.		
   A tak se stalo, že jedním z dalších báječných nápadů bylo i
otužování. No proč ne, vše potřebné máme u nás v Touškově na
dosah, řeku Mži, která má i v letních parnech 14 °C (v zimě i 2 °C) a
partu dobrých přátel, kteří do toho půjdou. Víc není třeba.
   Nápad se zrodil letos v létě (jak jinak, když jsou taková vedra),
a protože někteří skalní členové spolku nejsou v otužování nováčky,
ujali se role jakýchsi „guru“. Samozřejmě bráno s nadsázkou.
Zkrátka a dobře, jednoho červencového dne jsme vzali plavky a
vyrazili k jezu. Příjemně se naladili na to, co nevyhnutelně přijde.
Tělo vyhřáté na maximální teplotu se ponoří do vody, která sice není
maximálně studená, ale… Kdo nezkusil, neví, o čem to je.

„Do vody jako muž, z vody jako žena“. Ale vše se v pravý čas vrátí
k normálu. Studená voda prokrví úžasným způsobem celé tělo,
vyplaví endorfiny a člověk se pak cítí prostě báječně. O pozitivních
účincích otužování bychom mohli popsat celé stránky, nebojte, to
dělat nebudu, navíc věřím, že alespoň o těch nejznámějších každý
z vás už slyšel. Takže kdo by se chtěl přidat, zkusit překročit svojí
komfortní zónu a zažít něco nového, při čem „tuhne krev v žilách“,
neváhejte a přidejte se k nám :-). Prozatím nás najdete každý den
kolem 17:30 u jezu. Čas a počasí ukáže, jak to bude dál. ■ 	
     
Jana Nováková

   Možná ale někdo z vás smočil v jezu třeba chodidla a tak ví,
že následuje okamžitá reakce v podobě tisíců jehliček, které vám
útočí na inkriminovaná místa. Člověk má přirozeně tendence utéct,
ale když vydrží a třeba časem začne být i odvážnější a ponoří si
i další části těla, neřku-li plave (ano i tací jsou mezi námi), zjistí,
jaké blahodárné účinky studená voda má. Malé upozornění pro
pány, nelekejte se, když si budete při ponoru po pás a výše připadat
poněkud méně mužnější. Aneb, jak říkají muži, co již vyzkoušeli:
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Zapleťte se s námi do charitativního projektu DEKApro
Před námi stojí nový překrásný charitativní projekt DEKApro.
Inspiraci jsme našli v píseckém projektu DEKATON, kde
se podařilo vybrat neuvěřitelných 382 871 Kč a podpořit
tak činnost hospice Athelas v jihočeském Písku. Více na
www.hospic-pisek.cz/deka.				
   Cíl našeho charitativního projektu DEKApro je
podpořit obdivuhodnou činnost Hospicu sv. Lazara
v Plzni, který umožňuje pacientům s nevyléčitelnou nemocí
důstojně dožít v domácím prostředí nebo lůžkové části hospice,
provozuje podpůrnou paliativní ambulanci a poskytuje
mobilní hospicové služby. Více info na www.hsl.cz.
   Chceme spojit cyklostezku mezi Městem Touškovem
a obcí Kozolupy, jejíž délka je 850 m, pletenými či
háčkovanými dekami. Chytré hlavičky propočetli 14 190
čtverců, tj. 473 dek. V den, kdy se nám tento cíl podaří,
bude možné deky zakoupit nebo adoptovat. Peníze získané
z jejich prodeje budou předány Hospici sv. Lazara v plné výši.
   Z darovaných či nakoupených vln uháčkujeme s pomocí
dobrých lidí čtverce o velikosti 30 x 30 cm, které sháčkujeme do
krásných dek o rozměrech 6 x 5 čtverců, tj. 180 cm x 150 cm.
   Zároveň bychom chtěli při společné
práci spojit všechny dobré lidi se srdcem na
pravém místě, kteří chtějí a umí pomáhat
ostatním, užít si společné chvíle a možná
někomu naplnit jeho život novým smyslem.
   Zveme Vás na oficiální zahájení našeho
charitativního projektu „DEKApro“ konaného
na slavnostech chleba v Městě Touškově, dne
25.9.2022, převzetím poslední uháčkované
deky z píseckého projektu DEKATON.
V tento den Vás zároveň zveme na benefiční
koncert Radky Fišarové v kostele Narození
sv. Jana Křtitele v Městě Touškově od 18 h
věnovaný
našemu
projektu
„DEKApro“,
vybrané peníze z tohoto koncertu použijeme na

nákup materiálu k výrobě háčkovaných a pletených dek.
   Pokud máte chuť, jakkoliv se s námi do tohoto projektu
zaplést, neváhejte nás kontaktovat, každý z Vás nám
může pomoci. Více informací najdete na www.dekapro.cz
nebo zavolejte na telefonní číslo 776 002 891. ■
   
Blanka Antošová
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Finanční okénko sbírky
Zvony pro Touškov
Dne 11. června 2020 byla oficiálně spuštěna sbírka Zvony
pro Touškov a dne 11. června 2022 byly zvony slavnostně
zavěšeny do věže kostela. Dva roky od samého začátku až
do úspěšného konce a dva roky, kdy na konto sbírky přišlo
celkem „neuvěřitelných“ 1.782.341,66 Kč.
  Spolek Náš Touškov jako organizátor sbírky a žadatel o
dotace by rád všem dárcům a veřejnosti poskytl informace o tom,
jak s vybranými finančními prostředky naložil. Aneb, jak praví
přísloví „pořádek dělá přátele“ a transparentnost a otevřenost je
základ důvěryhodnosti. 				
   Finančně se o sbírku, tj. vedení účtu, smlouvy s dárci,
dotace, faktury, kasy, rozpočty,
vyúčtování dotací včetně
auditu prováděným Plzeňským krajem, starala Ing. Kateřina
Duchková.					
Příjmy v jednotlivých letech:
2019 = 0 Kč (registrace sbírky)
2020 = 193.707,05 Kč
2021 = 1.088.266,27 Kč
2022 = 500.368,34 Kč
Struktura příjmů:
Dotace Plzeňský kraj: 450 000 Kč
Dotace Česko-německý fond budoucnosti: 200.000 Kč
Příjmy od dárců se jménem na zvonu a od obcí Myslinka,
Čeminy, Bdeněves: 446.141,74 Kč
Ostatní dárci, zisk z prodeje miniatur, kasičky: 686.199,92 Kč
Všechny ostatní náklady na promoakce, marketing, plakáty,
výtisky a další materiály se sbírkou spojené nesl na svých
finančních bedrech Spolek Náš Touškov! 			
Komu patří zvony?
Nedílnou součástí sbírky byla součinnost Římsko-katolické
farnosti Město Touškov s panem farářem Mons. ICLic. Vladimírem
Gajduškem. Zvony byly historicky vždy umístěny ve věži kostela
Narození sv. Jana Křtitele v Městě Touškově, ze kterého byly i za
první světové války rekvírovány. Jejich návrat do věže je proto

Poděkování od Spolku Náš Touškov

Rádi bychom poděkovali občanům našeho města, kteří
pomohli při realizaci akce návrat touškovských zvonů
do kostela a s ní spojených záležitostí.
   Jmenovitě pak uměleckému kováři Jiřímu Opltovi a jeho
kolegovi za jejich pomoc při sundavání historického zvonu ve
věži kostela a následně pak za možnost využití jeho dílny pro
techniky, kteří zde byli celý týden a pracovali na zavěšení zvonů.
I v těchto podmínkách se může cokoliv pokazit a nepovést a díky
Jirkovi a jeho dílně jsme dokázali vyřešit vše, co bylo potřeba.
   Dále pak bychom rádi poděkovali panu Ladislavu

Náklady na OBNOVU ZVONŮ
v Městě Touškově:
Výroba zvonu sv. Benedikt: 1.043.020 Kč
Příslušenství zvonu, montáž a zavěšení sv. Benedikt:
195.596,50 Kč
Jeřáb pro zavěšení: 25.289 Kč
Výroba zvonu Panna Marie: 226.149 Kč
Příslušenství zvonu, montáž a zavěšení zvonu Panna Marie:
104.411,50 Kč
Zvuková analýza a kolaudační zprávy: 800 Kč
Nákup miniatur: 42.350 Kč ( částka z prodeje vrácena do
sbírky)
Renovace technického přísl. historického zvonu z roku 1601
(Nejsvětější Spasitel) 142.296 Kč
Ostatní náklady spojené s vedením účtu: 2430 Kč
logickým krokem a Spolek Náš Touškov darovací smlouvou převedl
oba dva nové zvony do majetku farnosti s několika podmínkami.
Farnost převzala zvony bezúplatně s tím, že bude po dobu 20 let
udržovat zvony funkční a po stejnou dobu 20 let nelze zvony z
kostela přemístit. V případě, že by došlo k převodu kostela na jinou
osobu, pak je v takovém případě umožněno Spolku Náš Touškov na
svůj náklad zvony oddělit od konstrukcí v budově, sejmout a odvézt.
Věříme však, že k tomuto kroku nikdy nedojde a že zvony budou
zvonit pro Město Touškov stejně dlouho jako největší zvon
Nejsvětější Spasitel, který zde zvoní od roku 1601. ■ 	
     
Katka Duchková
za organizátora veřejné sbírky Zvony pro Touškov

Mayerovi a jeho týmu za práci ve věži kostela, kdy za
symbolickou cenu obnovili elektroinstalaci ve věži a díky
nim tak můžou zvonit všechny zvony.
   Velké poděkování patří paní Janě Barvíkové,
která připravovala občerstvení a oběd pro kněze a hosty
slavnostní akce svěcení zvonů.			
   V neposlední řadě bychom rádi poděkovali panu Ondřeji
Brabcovi za jeho pomoc při koordinaci zavěšování zvonů
do věže kostela a zapůjčení nářadí potřebné k této práci.
Všem Vám patří obrovské DÍKY. Velmi si vážíme
Vaší pomoci.					
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Zveřejňujeme dopisy od našich čtenářů, občanů Města Touškova
Oprava kostela sv. Jana Křtitele v Městě Touškově a nové zvony
K opravě našeho kostela jsem se dostal náhodou v roce
1996, kdy se na náš Městský úřad obrátili duchovní z
Kralovic, pod jejichž správu v té době náš kostel spadal s
tím, že sehnali nějaké peníze na jeho opravu, ale nemají
nikoho, kdo by zamýšlenou opravu koordinoval.
   Starosta pan Trcala mě pověřil, abych se tohoto úkolu
ujal. Firmy na opravu byly již vybrány. Byla nutná oprava
krovu s výměnou některých trámů. Dále bylo nutno vyrobit
novou sanktusní věžičku. Této práce se ujela firma LOB plus
pana Šmuclera. Potom následovala výměna střešní krytiny
firmou Premium pana Němce. Kde je dodnes velká škoda, že
památkáři nedovolili osadit na střechu okapy pro odvod vody
z historických důvodů. Dále následovala oprava vnějšího
pláště firmou SPOP pana Šindeláře. Mezi tím byla provedena
repase všech vstupních dveří pověřenou firmou z Prahy,
zde došlo k nedorozumění s místním farářem a zasáhnout
musel pan biskup Radkovský, aby repase mohla být v daném
termínu provedena. Také byla provedena výměna ciferníků
věžních hodin podle historických pramenů v barvě černé
za dosavadní bílou. K tomu byly také připomínky, zejména
k horší čitelnosti číslic, ale opět jsme neuspěli.		
   Na závěr se povedlo kostel vymalovat do původní zelené
barvy. Během této opravy jsem přišel do bližšího styku s panem
Sejrkem, který se 52 let staral o bezvadný chod věžních hodin.
Pro zajímavost, natažené hodiny vydržely pouze 26 hodin, a
tak měl pan Sejrek pouze dvě hodiny na to, aby se nezastavily.
Téměř 50 let chodil pan Sejrek natahovat hodiny do věže pouze
s baterkou, neboť ve věži nebyl proveden rozvod elektřiny. To
se mi povedlo zajistit až s pomocí pánů Nádraského a Vaška
Kestlera. V té době už také pomáhala s údržbou a natahováním
stroje jeho vnučka Olga. V té době se nám také ozval pan Moulis
z Přeštic a nabídl nám instalaci elektronického ovládání ručiček
věžních hodin. STARÝ dobrý mechanický stroj byl odstaven,
řádně zakonzervován a uložen do nové skleněné skříně, kterou
sponzorsky vyrobili bratři Hlaváčkové. Elektronika měla svoje
mouchy v tom, že při každé větší bouřce způsobil výboj kolem
hlavní věže jejich vypadnutí. Po instalaci několika ochranných
prvků se podařilo tento problém odstranit. Nakonec později i
výměnou celého zařízení. Po celou dobu opravy jsem chodil
do věže kolem stávajících dvou zvonů, které po první světové
válce ve věži zbyly, a zabýval jsem se myšlenkou, že by bylo
žádoucí chybějící zvony doplnit. Tato myšlenka se začala
naplňovat, až po dlouhých letech, kdy se tím začal zabývat
spolek Náš Touškov, zejména pan Petr Komanec.
   Byla vypsána sbírka na zhotovení zvonu se jménem sv.
Benedikt. Mohu i za sebe říci, že jsem zpočátku nevěřil, že
bude sbírka úspěšná. Ale i díky příspěvku Plzeňského kraje,
česko-německého fondu a dárců, jejichž jména jsou odlita na
lemu zvonů a mnoha dalších dárců se povedlo dílo dotáhnout
do úspěšného konce. V průběhu sbírky byla vybrána firma paní

Leticie Dytrychové z Brodku u Přerova, která byla pověřena
odlitím tohoto zvonu. Jenom na okraj, tato firma zhotovila
i zvon na hřbitovní kapli, který byl také v minulosti odebrán.
   Mě osobně potěšilo, že jsem byl pozván k samotnému odlití
zvonu v dílně paní Dytrychové. Je to pro mě nezapomenutelný
zážitek. Zvon byl poté dopraven do Touškova s tím, že bude zavěšen
po dokončení úprav závěsné stolice a rozvodů elektrického
proudu pro jeho pohon, někdy na začátku léta 2022. Jaké bylo
moje překvapení, když jsem se dozvěděl, že se našel soukromý
dárce, který zaplatil cenu za odlití 4. zvonu Panny Marie.
   Po velkém dvouletém náročném úsilí nadešel den D, a to
11. června 2022, kdy bylo vše připraveno k vyzdvižení zvonů
do kostelní věže. Slavnost byla velkolepá a za přítomnosti
duchovních z okolí, zejména opata tepelského kláštera Filipa
Lobkowicze, který provedl vysvěcení nových zvonů. Slavnosti
se zúčastnily stovky občanů z našeho města i širokého okolí.
Mnozí z nich se mimo jiné podíleli finančně na zhotovení
zvonu svatého Benedikta. Při této příležitosti mi nezbývá se
nepozastavit nad velkou kaňkou na této významné události.
Pozvání přijal ministr kultury České republiky pan Baxa,
hejtman Plzeňského kraje pan Špoták, senátor Karpíšek a
další významní hosté. Opravdu reprezentativní zastoupení. Na
pódiu je přivítali zástupci Spolku Náš Touškov. Pokládal jsem si
otázku a jistě ne jenom já, kde byli paní starostka, místostarosta,
někteří radní i zastupitelé při takové slavnostní události našeho
města? To měl být snad nějaký protest proti tomu, že jejich
podíl na této akci byl minimální nebo protest proti Spolku Náš
Touškov? V první řadě to byla obyčejná velká ostuda lidí, kteří
mají občany spojovat a nikoliv rozdělovat. Nevím, co si o tom
mysleli přítomní političtí představitelé, ale určitě nic hezkého.
Nebude tolik příležitostí, kdy do našeho města přijede takové
reprezentativní zastoupení. Dámy a pánové, styďte se!
   A nyní zpět k příjemnějším věcem. Po vysvěcení zvonů
byly tyto autojeřábem vyzdviženy do věže a mistrnou prací
řemeslníků pana Rychtárka ze Slovenska zavěšeny na svoje místo.
Kolem 18:00 zvoníci z Mělníka postupně a potom
najednou rozezněly všechny zvony. Byl to zážitek, při
kterém běhal mráz po zádech. V neděli 12. 6. v poledne již
zvony zvonily pomocí elektromotorů.		
   Nevím, jestli se mi podařilo zcela zachytit celou slavnostní
atmosféru od vhození první koruny do sbírky až po dokončení
celého velkolepého díla. Každopádně patří velké poděkování
všem, kteří se na akci od první myšlenky až po dokončení
podíleli, zejména Spolek Náš Touškov a jeho členové, paní
Dytrychová, řemeslníci ze Slovenska, zvonící z Mělníka,
hasiči a ostatní nejmenovaní, kteří mi určitě prominou, že
nejsou jmenováni, ale díky jim rozhodně patří. Dalo by se
napsat ještě daleko více, ale myslím, že za všechno stačí velké
DĚKUJI! ■
Josef Fišer, bývalý starosta Města Touškova

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
A ŽEHNÁNÍ ZVONŮ
Byl to významný den, sobota 11.6.2022

Po všech těch přípravách a starostech s organizací
přišla ta dlouho očekávaná chvíle a 11. června v
11:45 hod. vyjel z farní zahrady koňský povoz s
překrásně nazdobenými zvony, zvonem sv. Benedikt

Dovolme si den 11.6.2022 nazvat pro Město
Touškov historicky významným či slavným
dnem, neboť v tento den byly navráceny všechny
zvony do věže kostela Narození sv. Jana Křtitele
tak, jak tomu bylo před rokem 1916.

a zvonem Panna Marie. Po jeho stranách šla v
bílých šatech děvčátka držící bílou stuhu spuštěnou
ze zvonů. Na výzdobu byly použity bílé růže a lilie
vpletené do břečťanových zdobných provazců. Na
zvonech již bylo připevněné jařmo, a tak zvony
budily o to větší a honosnější dojem.
Ten den bylo slunečné počasí a panovala mezi
členy spolku, organizátory celého dne, optimistická
nálada protkaná mírným napětím z očekávání,
zda vše klapne dle plánu. Nám však tento slavný
den začal mnohem dříve. Bylo zapotřebí na něj
nachystat spoustu věcí jako například: přivézt
povoz, připravit a zajistit květinovou výzdobu,
ozdobit povoz, ozdobit oba zvony, přemístit je z
kostela na povoz, což v případě zvonu vážícího
téměř jednu tunu také není nic snadného,
naplánovat průvod, naplánovat trasu, požádat o
povolení a mnohé
další. Možná se
ptáte, proč jsme se
do toho pouštěli a
zvolili na zahájení
celé
slavnostní
akce žehnání zvonů
právě
průvod?
Dlouho tady žádný
průvod
nebyl.
Poslední
průvod
byl v roce 1993 a
mimo to jsme také
chtěli navázat na naše předky, kteří takto slavnostně
přiváželi nové zvony do svých měst.

V takto významném průvodu jsou předepsána i
pravidla řazení všech zúčastněných včetně hostů,
což mnozí ani netušili, ale respektovali připravenou
organizaci. Průvod vyšel od kostela za doprovodu
kapely Nýřaňanky směrem do Újezdské ulice a
dále pokračoval skrze ulici Tichou, U Stadionu,
Partyzánská, Školní náměstí, Dolní náměstí a zpět

k místní faře. V čele průvodu nesl Dan Vávra
vlajku Spolku Náš Touškov, vedle které vlál velký
prapor Města Touškova nesený Katkou Duchkovou,
zastupitelkou a hrdou patriotkou.

Při návratu průvodu zpět na Kostelní náměstí
pozval moderátor na pódium pana ministra
a zástupce kraje k vyjádření jejich pocitů. K
překvapení všech ale pan ministr kultury Martin
Baxa pozval na pódium všechna „modrá“ trika.
A tak nás na tom pódiu pyšně stálo strašně moc,
děkovalo se, předávaly se květiny a všichni jsme
byli velmi dojatí z celé té atmosféry.
Zvony mají svůj význam z hlediska víry a církve,
ale pro mnohé z nás jsou symbolem míru,
lásky a naděje. A my věříme, že právě tak je lze
vnímat a že všechny naše touškovské zvony od
nynějška budou znít pro nás a široké okolí.
Slavnostní události se s úsměvem zúčastnil ministr
kultury České republiky Martin Baxa, hejtman
Plzeňského kraje Rudolf Špoták, jeho první náměstek
Petr Vanka a senátor parlamentu ČR Pavel Karpíšek,
kteří doprovodili zvony na jejich první cestě spolu s
dalšími obyvateli města a širokého okolí. Do průvodu
se zapojili hasiči z Bdeněvsi a Čemin, a tak jsme
mohli spatřit v průvodu i jejich prapory. Při pohledu
z čela průvodu z ústí ulice U Stadionu do Partyzánské
byl průvod dlouhý až na začátek ulice U Stadionu. A
těch lidí v oknech a přihlížejících v ulicích... Byl to
krásný okamžik, který umocnil celý den.

Katka Duchková
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Nový zvon Panna Marie poprvé
odhalen při Noci kostelů
Letošní Noc kostelů byla již čtvrtá pod taktovkou našeho spolku.
Před dvěma lety, dne 12.6.2020, jsme společně při Noci kostelů
spouštěli sbírku „Zvon pro Touškov“ a v letošním roce bylo
hlavní událostí odhalení nového zvonu Panny Marie. Ten byl
posledním chybějícím zvonem ve zvonové stolici. 		
   Ještě před samotným odhalením nového zvonu
promluvil již tradičně pan farář Gajdušek, který uvítal děti z
pěveckého sboru Koťata a které nám krásně zazpívaly. Sklidily
zasloužený a velký potlesk. Za jejich roztomilé vystoupení
moc děkujeme, neboť navodily slavnostní atmosféru. A byly
to právě děti, které nám pomohly odkrýt zvon Panny Marie,
který byl pořízen díky finančnímu daru soukromého dárce.
   Další částí Noci kostelů byly dva nádherné koncerty
mladé studentky z Plzně, Karolíny Smolkové (na snímku níže),
která zahrála několik skladeb na harfu. Celý večer pak zakončil
Matyáš Vůcha hrou na varhany. Všem vystupujícím moc
děkujeme a těšíme se na další krásné koncerty.
   Členové spolku připravili opět pro návštěvníky před kostelem
drobné občerstvení a ochutnávku moravských vín, což bylo
v předvečer očekávané velké události, žehnání zvonů, velmi
příjemným pozastavením od organizačních úkolů. ■  	
     
Petr Komanec

Kdy jaký zvon zvoní a proč
Vážení Touškované a příznivci našeho spolku,
   již od 11. června letošního roku můžete nad naším městem
slýchat nové hlasy zvonů, které se podařilo obnovit díky
veřejné sbírce pořádané naším spolkem. Bilance sbírky a
celý příběh od začátku Vám popsala Katka Duchková. Se
mnou se podíváme na samotné nové zvony, jejich podobu
a symboliku. V samotném závěru Vám přiblížím jednotlivé
pravidelné i nepravidelné zvonění, vysvětlím Vám co
které znamená, kterým zvonem se zvoní a proč.		
   Už při samotné myšlence obnovit zde touškovské zvony
byla volba jednoznačná: držet se barokního stylu výzdoby
obou zvonů a zachovat tak společný ráz celého souboru
s historickými zvony, které se nám zde dochovaly.
   Nový zvon sv. Benedikta, který je svou váhou 870 kg druhý
největší z touškovských zvonů, má v průměru 114 cm a vysoký je
120 cm, ladění má G1. Dominující na zvonu je v přední části znak
Města Touškova v kartuši s hradební korunkou. Na protější straně
pak reliéf sv. Benedikta, který je převzatý z obrazu umístěného v
kostele na oltáři sv. Benedikta. V horní části zvonu je pak latinský
text „SANCTUS BENEDICTUS + CRUX SACRA SIT MIHI LUX +
NON DRACO SIT MIHI DUX“, což v překladu znamená „SVATÝ
BENEDIKT + SVATÝ KŘÍŽ AŤ JE MI SVĚTLEM + DRAK
(ĎÁBEL) AŤ MI NENÍ VŮDCEM“. Slova, která si zvolil sv. Benedikt
jako své heslo a které je s jeho osobou velmi spjato. Na bočních
stranách zvonu jsou znaky obcí Bdeněves, Čeminy a Myslinka,
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Kdy jaký zvon zvoní a proč:
Zvonění zvonů je nejstarší tradice, která zejména v symbolické
rovině platí i dnes. Nové zvony se nepořizovaly jen proto, aby zde
byly, ale zejména aby nahradily v pravidelném zvonění ty historické,
které tím budou šetřeny a prodlouží se tak jejich životnost.
Pravidelné zvonění:
Zvon sv. Benedikt zvoní vždy polední a večerní klekání, tedy ve
12:00 hod. a v 18:00 hod. Zvon Panny Marie zvoní vždy v pátek
v 15:00 hod. Toto zvonění má připomínat ukřižování Ježíše
Krista, které bylo v pátek ve tři hodiny odpoledne. Společné
zvonění zvonu sv. Benedikta a Panny Marie můžete slýchat
pravidelně v neděli před mší svatou, v poledne i večer.		
které patří do naší farnosti a které také přispěly na zhotovení
tohoto zvonu. Na druhé boční straně je pak český text „AŤ ZVONÍ
TENTO ZVON PRO SLÁVU BOŽÍ OBČANŮM, RODÁKŮM A
FARNÍKŮM MĚSTA TOUŠKOVA A OKOLNÍCH OBCÍ, KTEŘÍ
SE NA NĚJ HOJNĚ SLOŽILI ZA PODPORY PLZEŇSKÉHO
KRAJE, ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI A
FARNOSTI MĚSTO TOUŠKOV V DOBĚ PŮSOBENÍ FARÁŘE
MONS. VLADIMÍRA GAJDUŠKA“. Dále pak se na jeho
obvodu v dolní části nacházejí jména významných dárců.
   Druhý nový zvon Panny Marie, který je svou váhou 130
kg čtvrtý z touškovských zvonů, má v průměru 58 cm a výšku 60
cm, ladění má f2. Tak jako u zvonu sv. Benedikta i zde dominuje
v přední části znak Města Touškova v kartuši a na protější straně
reliéf Panny Marie převzatý z obrazu umístěného v kostele na oltáři
Panny Marie. U tohoto zvonu jsme měli více informací jak vypadal
původní zvon a tak jsme se snažili vrátit mu jeho podobu.
   V horním obvodu
nad pásem lilií je
latinský text „SANCTA
MARIA + MATER DEI
+ ORA PRO NOBIS“,
což v překladu znamená
„SVATÁ MARIA +
MATKO
BOŽÍ
+
ORODUJ ZA NÁS“. Na
boční straně se nachází
český text ve znění
„AŤ ZVONÍ TENTO
ZVON
K
SLÁVĚ
BOHORODIČKY
PANNY MARIE, AŤ
ŽEHNÁ
MĚSTU
T O U Š K O V U
A
CHRÁNÍ
JEJ
PŘED VŠÍM ZLÝM SKRZE KRISTA PÁNA NAŠEHO“.
Na druhé boční straně jsou tři latinské věty „VIVOS VOCO MORTUOS PLANGO - FULGURA FRANGO“ . Nejstarší texty,
které se dávají na zvony a symbolizují ve třech větách jejich
pravou funkci a poslání. V překladu zní „ŽIVÉ SVOLÁVÁM,
MRTVÉ OPLAKÁVÁM, BLESKY ROZHÁNÍM.“ Na spodním
obvodu zvonu jsou také jména významných dárců.		

Nepravidelná a významná zvonění:
Největší touškovský zvon Nejsvětější Spasitel zvoní opravdu jen
několikrát do roka a slyšet jej můžete většinou spolu se všemi
zvony při významných církevních a národních událostech jako jsou
Velikonoce, Vánoce, významné státní svátky a podobně.
   Samostatně zvon Nejsvětější Spasitel (na obrázku níže) zvoní
pouze v případě velkého smutku, kdy zemře někdo významný pro
církev nebo stát, v
takovém
případě
uslyšíte
před
samotným zvoněním
velkým zvonem zvon
umíráček. Dále pak
se zvoní při vyhlášení
celostátního zvonění
jako
památku
na
někoho
a
podobně.
   Při pohřbech
zvoní před mší
svatou samostatně
zvon Panny Marie
a
při
vynášení
rakve z kostela po
mši svaté a cestě
na hřbitov zvoní s
Pannou Marií i zvon sv. Benedikt.
   Když se koná v kostele svatba, tak se zvoní zvonem
sv. Benedikta a zvonem Jana Křtitele.		
Zvonění na mraky:
Toto zvonění je jedno z nejstarších tradic. Zvon Panny Marie,
tak jak jste si mohli přečíst v první části článku, má na svém
plášti odlitý i latinský nápis „blesky odháním“. Dříve, když
se blížila velká bouřka a blesky, začalo se zvonit zvonem, aby
nepříznivé mraky a tím pádem i případnou škodu způsobenou
krupobitím a blesky rozehnal. Proto můžete někdy před
velkou blížící se bouřkou slyšet zvonit zvon Panny Marie.
   Tolik o samotném zvonění našich touškovských
zvonů, které je velmi pestré a mnohdy v sobě skrývá
velké tajemství a symboliku. ■
 	
     
Petr Komanec
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Spolek začal psát vlastní kroniku
Poslední dobou jsme se často zamýšleli
nad tím, že množství důležitých událostí,
které se v posledních letech staly ve
světě, v republice, ale především v našem
městě, nikdo nezaznamenává písemně.
Proto jsme se rozhodli tyto epizody života
zdokumentovat v naší vlastní kronice. A
věřte, že je toho hodně. ■ 	
     
Jaroslava Königová

Velké poděkování za
chobotničky přišlo až ze Zlína
Dobrý
den,
vážené
dámy,
tvůrkyně
chobotniček pro nedonošená miminka.
   Chtěla bych Vám alespoň touto formou poděkovat.
Mám dceru v plzeňské porodnici, její synáček, můj vnuk,
se narodil nedonošený 13. července letošního roku
o velkém úplňku. Začátky nebyly vůbec jednoduché,
ležel na vyhřívaném lůžku, trápil ho pneumotorax, s
dýcháním musel pomáhat přístroj. Na fotkách, které
každý den netrpělivě očekávám, jsem od začátku
viděla krásnou chobotničku - kamaráda, který našemu
Honzíčkovi dodává pocit bezpečí, o který přišel
opuštěním maminčina bříška. Přiložením chobotničky
na hlavičku se Honzíček zklidní a přijde spánek,
který teď tolik potřebuje, aby získal sílu vypít dost
mlíčka bez krmení sondou a mohl jít domů. Náhodou
jsem zjistila, že autory těchto kamarádů jste Vy lidičky z Touškova, kteří mají srdce na svém místě.
   Děkuji Vám srdečně za hodiny strávené
háčkováním, které pomáhají miminkům, která
mají těžší začátek. Skláním se před Vámi a přeji
Vám mnoho zdraví a spokojenosti. ■
S úctou
Renata Fuksová
Zlín

Prázdninová fotosoutěž
s chobotničkami Cestovatelkami
Milí příznivci chobotniček, v červnu byla vyhlášena prázdninová
fotosoutěž s chobotničkami Cestovatelkami. Koupí modrožluté
spolkové chobotničky jste přispěli celou částkou na nový materiál
na háčkování chobotniček pro nedonošená miminka. Celkem
se vybralo 5 000 Kč, což je úžasný počin. Děkujeme Vám za něj
z celého srdce. Materiál opět proměníme v chobotničky, které
darujeme na neonatologická oddělení. Pokud se k nám chcete přidat
či nám přispět na další materiál, neváhejte nás kontaktovat.
   Níže zveřejňujeme zaslané snímky z vašich prázdninových
cest a v průběhu září vyhlásíme a obdarujeme tři
vítěze fotosoutěže. ■ 	 			
    
Blanka Antošová

▲ Výlet do plzeňské ZOO

Na zámku v Opočně ▼
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▲ Putování egyptskou pouští s velbloudím kamarádem

▲ Za památkami slunné Sardinie

Tunisko a výlet na čtyřkolkách ▲

u rybníka Svět na Třeboňsku ▲
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Sedmý ročník lívancových běhů přinesl nově také pyžamový běh
Neběhám, tradičním způsobem už vlastně vůbec neběhám.
Moje atletická minulost je dávno ta tam. V posledních
letech už volím zcela jiné pohybové aktivity, přiměřené
věku a zdravotnímu stavu. Jsou však situace, kdy činím
výjimku. A takovou výjimečnou situací je cyklus lívancových
běhů pořádaných spolkem Náš Touškov.
   Již po mnoho let se ho společně se svými syny účastním.
V tomto konkrétním případě totiž nejde o pouhé prvoplánové
běhání, jde o víc a motivace je velmi silná a má mnoho podob. V
prvé řadě skvělá atmosféra celé série lívancových běhů, kdy se v
nedělní dopoledne potkává parta bezvadných lidí napříč věkovým
spektrem. Pokaždé zde narazíme na své podobně založené
přátele a známe, prohodíme pár slov, zacvičíme si společnou

▲ 17. května odstartoval první letošní běh o lívanec

▲ V červnu jsme lívance vyměnili za pizzu

rozcvičku. Dobrá nálada, podpořená skvělou hudbou šířící se
z reproduktorů, je zcela hmatatelná. Nejdříve závodí mrňousové
a po nich se dá do pohybu horda všech ostatních a vlastním
tempem absolvuje od jednoho do osmi koleček kolem rybníka.
Řada z nich opravdu závodí, sama se sebou či s ostatními. Já
volím dvě kola, naprosto do pohody, tak to mám ráda a tak mi
to vyhovuje. Pokud mi vystačí dech, stihnu i v průběhu kroužení
kolem rybníka prohodit pár slov s někým z účastníků. Bonusem
po závodu je pak výborný lívanec či pizza a musím přiznat,
že jeden kousek často nestačí... Po běhu prostě vyhládne.
Dokážete si představit lepší start do nedělního dne? :-) ■
Iva Zimmerhacklová

Před samotným během nesmí chybět rozcvička ▲

▲ Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie a každý tolik kol, kolik sám zvládne
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V srpnu jsme přišli s nápadem
PYŽAMOVÉHO BĚHU. A jak je vidět
z fotografií, nápad se nelíbil pouze
dětem, ale také dospělým. Někteří
si svůj spací běžecký úbor skvěle
vyladili. Odměn za převlek jsme tedy

nakonec rozdali celkem šest.
Ukončení letošní běžecké série nás
čeká opět barevným během, a to
v pátek 9. září. ■ 	
     
Daniel Vávra
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Dvě žlutá stanoviště na letošním Dětském dni
Pro návštěvníky letošního dětského
dne
připravil
tým
Spolku
Náš
Touškov dvě stanoviště.		
   Na prvním čekala děti koordinační
pohybová hra typu Twister. Na zemi na
zhotovené plachtě byly nakresleny obrázky
rukou a nohou, a to vždy do řádku po třech.
Skákalo se po řádcích, přičemž musely děti
doskočit na další řádek tak, aby nohy a ruce
byly na správném místě. Jedna končetina

musela tedy zůstat vždy ve vzduchu.
   Na druhém stanovišti byla připravena
malá zkouška ze třídění odpadů. Na
tuto oblast se již jako spolek delší dobu
zaměřujeme a zůstali jsme jí věrni i nyní.
Děti dostaly kartičky, kde byly vyobrazeny
různé druhy odpadů. Ty měly zařazovat
do malých popelniček, abychom je učili,
jak třídit odpad. Máme radost, že většina i
menších dětí se poměrně dobře orientuje a

ví, kam různé odpadky patří.
   Po splnění úkolů byla pak všem
dána možnost vyfotit se v našem
netradičním fotokoutku. Na závěr nás
pobavila jedna ze soutěžících, která nám
na otázku, co se jí na dnešním dětském
dni nejvíc líbilo, řekla: „Mně se nejvíc,
úplně nejvíc, líbilo všechno.“ ■
     
Jaroslava Königová

Uspořádali jsme seminář pro seniory „Jak na chytrý telefon a tablet“
Spolek Náš Touškov ve spolupráci s
Neziskovou organizací Moudrá Sovička
n.s. uspořádal dne 4. května 2002 seminář
Jak na chytrý telefon a tablet. Seminář
se konal ve společenské místnosti na
místní faře a byl určen pro seniory nad
65 let. Cílem akce bylo zvýšit digitální
gramotnost starších obyvatel, usnadnit
jim komunikaci s přáteli, rodinou, úřady a
představit jim nové možnosti vyhledávání
a získávání užitečných informací. Výhodou
bylo, že si všichni mohli vše vyzkoušet
přímo na svých vlastních telefonech nebo
tabletech. Byl prostor i na individuální
dotazy. Pozvaný školitel vysvětlil a názorně
předvedl na přinesených přístrojích
vše, na co byl dotazován. Akce byla pro
všechny dle ohlasů přínosná. ■
     
Jaroslava Ledererová
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Ohlednutí za dalšími akcemi spolku, které jsme pro vás připravili
Velikonoční zajíček 18. dubna
70 dětí letos navštívilo našeho
spolkového velikonočního zajíčka na
paloučku nad rybníkem. Ten na děti
čekal i se svým malým pomocníkem a
vyzkoušel je z připravených úkolů.
   „Pro letošní rok jsem si připravil
krátkou stezku s pár úkoly pro malé i
větší děti. A aby to nebylo tak jednoduché,
všichni za mnou museli vyšplhat z paloučku
až na vysoký kopec. 		
   Spolu se svým malým parťákem
jsme ověřili splnění úkolu a jako
odměnu jsme pro vás poschovávali
čokoládové zajíce a vajíčka.
   Pac a pusu váš zajíček.“ ■
     
Petra Zuzáková

Duben 2022: umístili jsme sběrný
box pro malé elektrospotřebiče,
vybité baterie a další odpad
Kam patří staré nebo nefunkční
elektrospotřebiče? Víme.
   Také se vám stává, že vyndáte vybité
baterky z nějakého zařízení a řeknete si,
kam s nimi? Tak určitě ne do
nádob
na
komunální
odpad
ani
je
položit
vedle
barevných
popelnic na papír, plast a sklo, což
můžeme zcela běžně vidět. 		
   Elektrospotřebiče často obsahují
nebezpečné látky jako třeba rtuť nebo
těžké kovy, a proto se mají správně nosit
na sběrný dvůr, obzvláště ty velké.
Odtud putují na speciální místa,

kde dojde k jejich rozebrání na
plasty, skla, kovy atp., a tím k následnému
vytřídění.				
   Další možností je vrátit starý přístroj
v rámci zpětného odběru u prodejce,
ale kdo po těch letech má vědět, kde
přístroj koupil? Spolek Náš Touškov
pro občany nabízí našim občanům
ještě
jednu
možnou
variantu
a
tou je vyhození starého přístroje
do
speciálního
sběrného
boxu,
který jsme nově zajistili a je
přímo v centru obce. Box je umístěn
na Čemínské ulici před obchodem
Chovatelské potřeby.
Provozuje jej spolu s naší pomocí firma
REMA, která rozjela třídící projekty po celé
republice s cílem zajistit dostupnou
recyklaci
elektroodpadu
kdekoliv,

pro kohokoli a zdarma. A co je možné
do sběrného boxu vhodit? To, co
se do něj vejde, zejména pak drobný
elektroodpad. Například staré nebo
nefunkční telefony, baterie, klávesnice,
kalkulačky, hračky, fény nebo třeba
zářivky.				
Výhodou je možnost recyklace
menších přístrojů kdykoliv během
týdne, např. cestou na poštu nebo
na nákup.			
   Sběrný box se naplnil ihned v prvním
týdnu od jeho instalace, za což patří
občanům jednoznačně palec nahoru
za přístup k třídění. Jsme rádi,
že to má smysl a že si všímáte
detailů v naší obci. ■
     
Daniel Vávra
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10.4.2022 se konala akce
Ukliďme Touškov a Kůští
Přes 70 dobrovolníků si posvítilo na
pohozené odpadky v krásné přírodě
kolem našeho města. Přistavený kontejner

zaplnily pytle a více než 30 pneumatik
z černé skládky u Dobronic. Největším
úlovkem byla XXL pneumatika, kterou
kluci z touškovského cyklooddílu dokutáleli
z rokle až ke školní jídelně. Tam po úklidu

na všechny čekala vynikající gulášovka a
buchty od našich kuchařek. Během celého
týdne uklízely také děti ze školní družiny.
Díky všem za pomoc při jarním úklidu. Opět
jsou naše vycházkové trasy hezčí ■
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28.3.2022 se konala členská
schůze
Sešli jsme se v KCMT a přítomni byli
všichni členové výkonného výboru spolku,
kterými jsou Ing. Kateřina Duchková,
Petr Komanec, Mgr. Jaroslava Königová,
Jan Lederer a Daniel Vávra.

   Hosté a členové byli informováni o
počtu členů (130) a o hospodaření roku
2021. Spolek hospodaří s příspěvky od
členů, s příspěvkem na činnost od Města
Touškova, který činil v roce 2021 35tis. Kč,
a především s příspěvky od sponzorů.
   Hosté dále vyslechli plány na tento

rok a v závěrečné diskuzi na ně mohli
reagovat. Před tím jsme ale díky Danu
Vávrovi mohli všichni shlédnout video ze
všech akcí roku 2021. Málokdo najednou
věřil, že jsme všechno organizovali,
u všeho byli a všechno dokázali! ■
     
Jaroslava Königová

26.3.2022 proběhlo Babičkovské
pohádkové čtení a povídání
V rámci akce „Hodina Země“ jsme dětem
chtěli přiblížit dobu, kdy lidé ve svých
chalupách a domech neměli elektřinu.
S večerním stmíváním se celá rodina
posadila ke stolu a při světle svíčky
nebo petrolejky si povídali, četli, zpívali.
Dětem se vždy nejvíce líbilo vyprávění
babičky a dědečka, kteří toho hodně
zažili, znali a uměli. V těchto vyprávěních
bývaly skutečné příběhy a události, ale
i ty vymyšlené. A tak vznikaly pohádky,
které mají rády všechny děti. A potěší
i dospělé.
   Březnový podvečer, světla svíček,
petrolejky, plameny švédských svící,
oblečení babičky a její čtení pohádek,
pan Křiváček v kostýmu ponocného
a jeho krásná hra na flétnu a fagot.
To vše „vykouzlilo“ příjemnou atmosféru
návratu do dávných časů, které by
neměly upadnout v zapomnění.
   I když je teď elektřina samozřejmostí
v každé domácnosti, ono večerní
povídání si, čtení nebo hraní her při
světle svíčky má své velké kouzlo. Nejen
pro děti... ■
     
Dagmar Čechurová

Byl studený jarní podvečer a s dětmi
jsme se chystali na pohádku. Pohádku
od babičky. „A jaká to bude babička,
mami?“, ptala se Mia, zatímco jsme
šli ke kostelu. „Pohádková“ povídám
s úsměvem na rtech. A už ji vidíme, v
šatech, s šátkem na hlavě, brýlemi
na nose, krásná a kouzelná. Přesně
taková, jaká má babička být. „Mami,
to je opravdová pohádková babička“,
povídá Mia a já musím souhlasit. Děti
nedočkavě usedají na lavici a babička
se dává do čtení. Má klidný a milý hlas
a i já se pomalu ve vzpomínkách vracím
do dětství. A tak tam, ve stínu starého
kostela, za svitu petrolejové lampy a
zvuku flétny ponocného vypínám hlavu
a jen tiše poslouchám. Všechny děti sedí
a ani nedutají. „Mami, to byla nádhera,
viď?“ „Byla Mio, opravdu byla.“ A tak
odcházíme pomalu domu s krásným
pocitem a štěbetajícími dětmi, které
zajímá všechno od petrolejové lampy
po fagot pana ponocného. Děkujeme ti,
babičko, za krásný zážitek. ■
rodina Hirtova
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Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
Spolek Náš Touškov, přestože jeho hlavní činností je rozvoj
kulturního dění v Touškově, se značně podílí i na charitativní
činnosti. Jako neziskovka bychom mnohdy sami uvítali a vítáme
jakoukoliv finanční podporu na naši činnost, přesto jsme názoru, že
pomoci ostatním je naší povinností. Každoročně pořádáme spolu s
farností Tříkrálovou sbírku včetně průvodu Králů naším městem.
V roce 2022 byly dokonce dvě party Tří králů, neboť zájem o nápis
na dveřích K+ M+ B+ stoupá. Děkujeme všem, kteří přispívají a
letošní výnos sbírky činil 10.540 Kč, z čehož 65% částky jde zpět
charitám do měst, kde se koledovalo. To náš těší. ■

Křížovka pro volné chvíle

Pozvání na
Svatohubertskou mši
Myslivecké
společnosti
Čemíny, Malesice a Újezd
n. Mží - M. Touškov srdečně
zvou
obyvatele
Města
Touškova a okolních obcí na
Svatohubertskou mši. Ta se
bude konat opět v touškovském kostele 5. 11. 2022 od 16 hod.,
za účasti Rokycanských trubačů, našeho pěveckého sboru a
hudebníků LŠU. ■
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Na co se můžete těšit do konce roku
pátek 9.9.2022

neděle 25.9.2022

Barevný běh u rybníka
pěnová zóna, překážky, buřty

Benefiční koncert
Radky Fišarové

registrace na www.nastouskov.cz

vstupné nastouskov.cz

neděle 11.9.2022

říjen 2022

Komentované prohlídky věže
kostela a všech nových zvonů

Soutěž o nejlepší
touškovskou bábovku

rezervace na www.nastouskov.cz

v KCMT

září 2022 - bude upřesněno

středa 16.11.2022

Promítáme letní komedii
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Purpurové Česko

v KCMT, vstup zdarma

▼ Placená inzerce

Významné budovy po celém světě
se v tento den zbarví do purpurové
barvy, aby bylo upozorněno na problematiku předčasných porodů.

neděle 25.9.2022

prosinec 2022

Slavnosti chleba a farmářské
minitrhy u kostela

Mikulášská nadílka u kostela
Adventní kalendář

SPOLEK NÁŠ TOUŠKOV - sehraný tým,
který dokáže mnoho a nejen na poli kultury
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