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Toužimský informační občasník

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři, počínaje listopadem jsme pro vás připravili v
našem infocentru několik nových pravidelných akivit coby
inspiraci pro podzimní a zimní dny. Počasí již nepřeje delšímu
pobytu venku, ať na zahrádkách či v přírodě, tak vás určitě
novinky osloví a aspoň některou navšívíte a oblíbíte si ji.
První adventní neděli jsme společně rozsvíili vánoční strom na
náměsí a přinášíme vám několik fotograﬁí i z tohoto dne. Už
týden předem vyzdobily děi ze ZŠ a MŠ Toužim javory kolem
náměsí. Děi mají v infocentru také vlastnoručně vytvořené
vánoční ozdoby a dekorace, které je možné si zakoupit!!!
Rozsvícení stromečku je vždy takovou společnou akcí všech a
nikoho, tak snad na nikoho nezapomeneme při této děkovačce.
Nejdřív panu starostovi Žákovi za 100 litrů svařeného vína,
vlastnoručně vydaného zimomřivým návštěvníkům. Panu místostarostovi Horníkovi za zdatnou asistenci v nalévání. Technické
službě města za instalaci nááádherného stromu, nových světel jistě jste si všimli, že letos svííme do červena - a úklid úplně
všeho. Toužimským hasičům za pomoc na náměsí a uklidnění,
že při ohňostroji nic neshoří. Andělům, kteří v zimě dokázali rozdat 50 kg jablíček a 300 perníčků hodným dětem. Všem
dobrovolníkům a kolegům z infocentra. Městským lesům za
úhradu faktury za letošní úžasný ohňostroj, který důstojně
ukončil rok, ve kterém si Toužim připomínala 650 let od získání
městských práv.

Přejeme klidné prožií vánočních svátků
a hodně štěsí a zdraví v roce 2020.
-info-
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KULTURNÍ PROGRAM - PROSINEC 2019

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Knižní novinky na prosinec 2019

Ne 1.12. 14.00 Toužimský samet aneb OF Toužim po 30 letech
Vzpomínkové setkání
Infocentrum – Malý sál

17.00 Rozsvícení vánočního stromu

Pro ženy
Araziová Silvia

Nám. J. z Poděbrad
St 4.12. 14.00 Společenské hry – deskové, karty atd.
Společná zábava pro dospělé
Infocentrum – Malý sál
Čt

5.12.

Di Fulvio Luca
Douglas Donna
Jacobs Anne
Manáková Mirka
Morton Kate
Roberts Nora
Steel Danielle
Weir Alison

15.00 Tvořeníčko – vánoční dárek
Infocentrum – Malý sál
17.30 Trénování paměi hloubkový kurz 3.

Infocentrum

Ne 8.12.

16.00

Rosa Coeli

Adventní koncert žluického souboru

Wurm Monika
Pro muže
May Peter
Penny Louise
Tudor C.J.
Pro děi a mládež
Hajdu Eva

Infocentrum

St 11.12. 14.00 Společenské hry – deskové, karty atd.
Společná zábava pro dospělé
Infocentrum – Malý sál
Čt

12.11.

Pekingský rozparovač
Krásné tajemství
Jáma

Kouzelná země hub
aneb Pohádkový atlas hub pro děi
Zajímavosi, historické, společenské romány, …
Bauer Jan
Smrt podle hvězd
Beran Stanislav
Kocovina
Šámal Petr
Jak se žije za zdmi Valdic
Svěrák Jan
Bohemia
Šmalcová Anna
Cupcakes
Vondruška Vlasimil
Kronika zániku Evropy

9.30 VU3V Obklopeni texilem 6. Značení texilií
10.30 VU3V Gian Lorenzo Bernini 6. Architekt
Infocentrum - Malý sál
15.00 Tvořeníčko - něco dobrého na zub
Infocentrum – Malý sál
17.30 Trénování paměi hloubkový kurz 4.
Infocentrum
Pá 13.12. 17.00 Vánoční koncert
žáků ZUŠ Toužim

Muž, který už nikdy nebude
spát vedle mě
Sen, který se naplnil
Sestřičky ve víru osudu
Venkovské sídlo 2: Bouřlivé časy
Araba nemiluj
Hodinářova dcera
Okno do nebe
V pravý čas
Šest tudorovských královen.
Anna Boleynová – Králova posedlost
Pákistánská pomsta

sokolovna Toužim

Děkuji Lucii Jankuliakové za celoroční spolupráci.
Lenka Hudečková

Ne 15.12. 17.00 Vánoční setkání na zámku
nádvoří zámku
St 18.12. 14.00 Společenské hry – deskové, karty atd.
Společná zábava pro dospělé
Infocentrum – Malý sál
Čt

So

19.12.

15.00 Tvořeníčko - vánoční dárek
Infocentrum – Malý sál
17.30 Trénování paměi hloubkový kurz 5.
Infocentrum

4.1. 14.00
Tříkrálový koncert pro violu a varhany
kostel Narození Panny Marie Toužim
Tříkrálová sbírka se pravidelně koná díky obětavé práci
dobrovolníků a štědrosi všech dárců. Obecným účelem sbírky
je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Jejím
hlavním posláním je upozornit na ty lidi kolem nás, kteří
potřebují pomoci.
Vstupné na Tříkrálový koncert je dobrovolné. Je určeno ve
prospěch Tříkrálové sbírky na provoz Týdenního stacionáře pro
osoby s Alzheimerovou chorobou při Farní charitě Karlovy Vary.
Tříkrálová sbírka nám chce přinést zkušenost, že upřímné,
otevřené srdce a štědrá ruka přinášejí radost a uspokojení
dobrovolníkům, koledníkům, tak i dárcům. Těšíme se na setkání
s vámi při poslechu skladeb W. A.Mozarta, L. van Beethovena, J.
Haydna a dalších známých světových skladatelů.
Petra Široká

Tříkrálový koncert Toužim 2020
Dne 4. ledna 2020 se od 14.00 hodin uskuteční Tříkrálový koncert pro violu a varhany v kostele Narození Panny Marie v
Toužimi pod zášitou Města Toužim, který pořádá
římskokatolická farnost Bochov. Na violu zahraje Eva Mokrá a na
varhany Marin Matuška.
Tříkrálovým koncertem se tak může naše město zapojit do
Tříkrálové sbírky, kterou od roku 2001 každoročně začátkem
ledna pořádá Česká katolická charita na území celé České republiky.
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MĚSTO TOUŽIM

POLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Z jednání Rady města Toužim

I o adventu nám hrozí určitá nebezpečí

Rada projednala a schválila dne 21. 10. 2019

S blížícím se Vánočním časem by Vám chtěli policisté
Karlovarského kraje přinést několik prevenivních rad, abyste se
nestali oběí proiprávního jednání, neboť i tato doba sebou nese
určitá rizika.
V místech s vysokou koncentrací osob, jako jsou vánoční trhy či
přeplněné nákupní domy věnujte zvýšenou pozornost svým osobním věcem. Právě velké uskupení osob na jednom místě je pro
kapsáře velkým lákadlem a místem snadného výdělku.
Skutečnému kapsáři toiž stačí k odcizení vašich cennosí jen
několik málo okamžiků a chvilka Vaší nepozornosi. Mějte proto
své osobní věci pod neustálým dohledem a ﬁnanční hotovost
noste odděleně od dokladů a platebních karet.
Pozor si také dávejte při placení platební kartou nebo při výběru
z bankomatu. PIN v žádném případě nezadávejte, pokud někdo
stojí ve Vaší blízkosi nebo narušuje Vaši diskrétní zónu.
Při nakupování nenechávejte svá příruční zavazadla, kabelky ani
batohy volně položené v nákupních košících. Nepodceňujte ani
moment, kdy ukládáte nákup do vozidla. Peněženku či kabelku
mějte vždy pod dohledem.
S blížícími se Vánočními svátky také stoupá riziko podvodného
prodeje či nabídek výhodných půjček. Podomní prodejci a poskytovatelé různých služeb bývají mnohdy velmi neoblomní, dejte
si proto pozor, komu otevřete dveře svého bytu. Nepodlehněte
vidině levného nákupu či zprostředkování na první pohled
výhodných půjček. Ve většině případů jde toiž o podvody. Pamatujte si, nikdo Vám nedá nic zadarmo. Nikdy nesdělujte své
osobní údaje cizí osobě.
V případě, že se stanete oběí proiprávního jednání,
bezodkladně se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
Rádi bychom Vám ímto popřáli klidné a pohodové prožií
vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.

- „Pravidla pro poskytování ﬁnančních darů občanům města
Toužim na provádění kastrace koček a kocourů v roce 2020“
spočívající ve vyčlenění ﬁnančních prostředků ve výši 20.000,Kč z rozpočtu města na rok 2020, které budou určeny pro občany
s trvalým pobytem na území města Toužim, za účelem kastrace
koček a kocourů. Na kastraci koček bude vypláceno 400,- Kč, na
kastraci kocourů 300,- Kč a žadatel bude moci požádat až 4x v
daném roce.
- výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky „Pořízení nákladního vozu s hákovým nosičem kontejnerů“, kterým byla vybrána
ﬁrma AUTO HELUS, s.r.o., Luční 168/32, Severní Předměsí, 301
00 Plzeň, IČO: 4836 1437, která nabídla v pořadí druhou nejnižší
cenu a to 2.049.000,- Kč bez DPH, neboť dodavatel s nejnižší
nabídkou odstoupil, čímž byl z veřejné zakázky vyloučen.
- uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při budování opické sítě v obci Toužim č. 28001-0000-00 ze dne 3. 4.
2019, jejímž předmětem je speciﬁkace připokládek HDPE, se
společnosí T – Mobil Czech Republic, a. s., Tomíčkova 2144/1,
148 00 Praha 4, IČO: 6494 9681, s účinnosí od dne podpisu obou
smluvních stran.
dne 4. 11. 2019
- zadat zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku v Karlovarské ulici od domu č. p. 344 k odbočce na bývalou
veterinu spol. S.A.W. Consuling, s. r. o., Prašná 2324, 407 47
Varnsdorf, IČO: 2871 8836, za částku 116.160,- Kč vč. DPH.
- zadat zakázku s názvem: „Toužim, č. p. 164 – rozšíření stávající
komunikace, včetně VO“ spol. SWIETELSKY Stavební, s. r. o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Oblast Karlovy Vary,
Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary, za částku 443.918,81
Kč bez DPH.

Za Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
nprap. Mgr. Věra Hnátková

PODĚKOVÁNÍ

- Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo mezi městem Toužim a spol. SILNICE CHMELÍŘ s. r. o., Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň, kterým
bude navýšena cena díla na akci „Smíšená cyklostezka a chodník
Toužim – Kosmová“ o vícepráce ve výši 555.165,06 Kč bez DPH.

Ráda bych velmi poděkovala personálu Záchranné služby
v Toužimi za profesionální přístup při záchraně mého manžela.
Děkuji. Adéla Bartošová

- vícepráce v hodnotě 325.991,24 Kč bez DPH, na akci „Opravy
MK Toužim“, spočívající v navýšení bouracích prací, ručních
výkopových prací a ve sjednocení zámkové dlažby na čási chodníku směrem k restauraci U Čápa, zároveň rada schvaluje
uzavření dodatku Smlouvy o dílo, na tyto vícepráce.

DOŠLO DO REDAKCE

dne 18. 11. 2019
Dne 28. října 2019 jsme vyjeli na letošní poslední výlet ha humna
a Den živých vod, tentokrát do Krs. Tam už na nás čekal starosta
Jan Orosz. Prohlédli jsme si ves a kostel, Polínský vrch s
čedičovým lomem, kde jsme viděli i horolezce a pak i environmentální centrum.
Bylo krásné počasí a výborné občerstvení od manželů Prchalových. Děkujeme a budeme se těšit v roce 2020 na další
výlety.
Zapsala čtenářka IL Dagmar Procházková.

- kladné vyjádření k licenčnímu řízení k provozování linky č. 340
004 Jindřichův Hradec – Třeboň – České Budějovice – Písek –
Plzeň – Karlovy Vary

Toužim 20. 11. 2019
Za MěÚ Toužim
Pavel Charvát
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ZŠ TOUŽIM
Kyberšikana

Planetárium -projektový den mimo
školu

Kyberšikana / též kyberneická šikana, počítačová šikana / je
kolekivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických
médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií. Stejně
jako tradiční šikana zahrnuje i kyberšikana opakované chování
a nepoměr sil mezi agresorem a oběí. Mezi další kritéria, která
ideniﬁkují kyberšikanu, patří fakt, že oběť vnímá to, co se děje,
jako nepříjemné a ubližující. Kyberšikana však může být
způsobena také neúmyslně – nevhodný žert se např. vymkne
kontrole a může se rozvinout do podoby intenzivní kyberšikany.
V rámci primární prevence zavítaly mezi žáky 6. tříd městské
strážnice p. E. Kanátová a p. K. Jirsová, aby žákům objasnily toto
ožehavé téma.V průběhu besedy se žáci často zapojovali a bylo
vidět, že o kyberšikaně už slyšeli a že jim toto téma není úplně
cizí.Jejich zvídavé otázky jim strážnice také v průběhu besedy
velmi rády zodpověděly a v úplném závěru jsme si všichni
společně ověřili svoje znalosi v pracovním listě, který pro ně
přednášející připravily. Žáci byli seznámeni i s možnostmi, co
mám dělat v případě, když se budu cíit ohrožen kyberšikanou,
kam se obráit o pomoc, popřípadě zavolat na bezplatné telefonní linky, kde mi odborníci mohou poradit.
Děkujeme strážnicím za jejich spolupráci a těšíme se na další
společná setkání.
J. Váňová, Mgr. H. Dornicová – metodici prevence

8. listopadu 2019 se žáci 6. ročníků zúčastnili projektového dne,
který se konal v prostorách Planetária chebského gymnázia. Díky
moderním technologiím zde dokáží na kopuli planetária
zprostředkovat pohled na hvězdnou oblohu a ím žákům ukázat
prakicky to, co se učí při výuce zeměpisu.
Před vstupem do promítacího sálu planetária jsme si všichni
společně zopakovali a názorně ukázali na pohyblivém zařízení
pohyby, které vykoná Země, Měsíc a Slunce . V průběhu akivity
se žáci zapojovali svými znalostmi do výkladu lektora , který je
za jejich správné odpovědi vždy pochválil.
V druhé čási jsme se všichni společně přesunuli do promítacího
sálu planetária, kde jsme se usadili do pohodlných křesel, ze
kterých jsme sledovali obrazovou prezentaci celého výukového
programu. Obrazovou prezentaci zajišťuje projektor planetária,
který nám umožnil sledovat výklad a zároveň i pohled na promítací kopuli, kde se odvíjel celý výukový blok.
Tvar Země, postavení Země ve vesmíru a srovnání s ostatními
tělesy sluneční soustavy, denní a roční pohyb Země a jeho
důsledky,planety sluneční soustavy ,základní orientace na noční
obloze,souhvězdí a jejich názvy- to vše odpovídá temaickým
celkům, které jsou probírány v rámci výuky zeměpisu pro žáky
6. tříd. Znalosi, které jsme získali ve výuce zeměpisu, jsme si
nyní mohli prakicky ověřit pod vedením lektora J. Dirlbecka,
jehož skvělý a srozumitelný výklad byl žáky velmi kladně přijat.
Skvělá forma výuky, kdy dochází k propojení teoreické i prakické čási nás utvrdila v tom, že takto vedená výuka má velký
význam pro žáky .V průběhu celé výuky byl dán i prostor pro
případné dotazy žáků směrem k přednášejícímu lektorovi.
V závěrečné fázi našeho programu jsme viděli ﬁlmovou ukázku
ze života posádky kosmické lodi, který zaslal americký astronaut NASA a geofyzik Andrew Jay Feustel. Vzhledem k tomu, že
má jeho manželka kořeny v naší zemi, vzal do vesmíru
postavičku, kterou známe všichni malí i velcí z pohádkových
večerníčků – jednalo se o postavičku Krtečka, jehož autorem je
Zdeněk Miller.
Žáci měli tak možnost vidět na vlastní oči, jak se žije v prostoru,
kde není žádná gravitace a jak vypadá běžný denní režim
kosmonautů na vesmírné misi.Všichni žáci byli s projektovým
dnem spokojeni a věříme, že nově získané informace využijí i v
další výuce.
J. Váňová, Mgr. M. Píbalová – žáci 6. ročníků

Moser – křišťálová krása
Vznik a rozvoj sklárny Moser byl vždy nerozlučně spjat
s lázeňským městem Karlovy Vary. Manufakturu Moser založil
v roce 1857 v Karlových Varech rytec a obchodník Ludwig Moser.
Sklárna Moser se zaměřuje výhradně na výrobu křišťálu bez
příměsí olova. Práce s touto sklovinou je náročná, ale bezolovnatý křišťál vyniká vysokým leskem, jiskřivosí a zejména tvrdosí,
která umožňuje detailní broušení a ryí. Výzvou pro designéry
je rovněž pracovat s charakterisicky průzračnými moserovskými
sklovinami v barvách polodrahokamů, které vynikají svojí krásou
a v kombinacích vytvářejí nevšední opické efekty.
V rámci projektu Volba povolání navšívili žáci 8. ročníků
v listopadu 2019 sklárnu Moser a.s. Karlovy Vary. Ve sklářském
muzeu jsme měli možnost vidět dvaceiminutový poutavý ﬁlm
přibližující krásu a jedinečnost sklářského řemesla. Po ﬁlmové
projekci jsme se rozdělili do dvou skupin a vydali se přímo do
provozu mezi skláře. Paní průvodkyně nám velmi srozumitelně
objasnila výrobu skla, z jakých příměsí se vyrábí a jak to chodí
u sklářských pecí. V průběhu prohlídky se našli mezi námi
i odvážlivci, kteří si vyzkoušeli foukání skla ze sklářské píšťaly.
Nutno podotknout, že byli sami překvapeni nad ím, jak je
namáhavé foukání do píšťaly. Ale za svůj výkon byli pochváleni
pány mistry s ím, že se jim práce povedla. Žáci byli také seznámeni s učebními obory sklář, rytec, brusič a s možnostmi
zaměstnání po vyučení ve společnosi Moser.
V závěru naší exkurze jsme se společně podívali do podnikové
prodejny, kde jsme obdivovali nádherné broušené výrobky, jejichž cena se někde šplhala do závratných výšek v deseiisícových až stoisícových položkách.Případné dotazy některých žáků
jim paní průvodkyně na místě ráda zodpověděla a možná, že
některý z žáků, kteří se budou v příším školním roce rozhodovat
o svém dalším studiu , se právě rozhodne pro tento učební obor.
Celá akivita se uskutečnila díky ﬁnanční podpoře Hospodářské
komory Karlovarského kraje – celou akci organizačně společně s
dopravou zajisila p. ing. L. Bílková Mansfeldová, které patří
poděkování.
J. Váňová, Mgr. M. Píbalová – žáci 8. ročníků

Svět nebezpečných závislostí
V rámci výuky RV si žáci 8. ročníků osvojují základní znalosi z
oblasi závislosí, ať už se jedná o kouření, konzumaci alkoholu
a nebo užívání jiných návykových látek. Na toto téma přijal
pozvání napr. V Krieger, / PČR obvodní oddělení Toužim ,/který
se žáky vedl téměř dvouhodinovou besedu. Jeho výklad a názorné prezentace sledovali všichni žáci se značným zaujeím, protože vše doplňoval i příklady z praxe.
Na ﬁlmových ukázkách příběhů mladých lidí viděli žáci to, co
udělá droga s člověkem v průběhu několika měsíců až jednoho
roku. Pohled na zbídačené lidské trosky, mnohdy se
znetvořenými částmi těla, to vše vzbuzovalo u žáků nepříjemné
pocity, ale současně si snad i uvědomovali, co všechno může
droga způsobit v lidském životě a o co nás může připravit. Droga
nám může vzít práci, rodinu, přátele a jako poslední si vybírá to
nejcennější, co člověk má – život.
J. Váňová – metodik prevence, P. Císlerová – třídní
učitelka, Mgr. S. Málková – vyučující RV
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Zpomal, prosím
V dnešní době je mnohem hustší provoz na silnicích než za našich
babiček a dědečků. Dříve aut nebylo mnoho, jelikož byl automobil luxus. Autem se jezdilo jen výjimečně. Dnes jezdí rodiče
autem do práce, na nákupy, vozí děi do škol a na kroužky,
zkrátka všude možně. A jelikož toho mají mnoho a nic nesíhají,
snaží se ušetřit čas rychlou jízdou. Až třeinu dopravních nehod
způsobí nepřiměřená rychlost.
Tým silniční bezpečnosi vyhlásil literárně - výtvarnou soutěž,
která nese název Zpomal , prosím. Vzhledem k tomu, že jsme
měli velmi málo času na zhotovení prací, našli se žáci,kteří se s
chuí pusili do díla. Na svých pracích museli někteří zapracovat
i doma, někteří ve výchovách dali hlavy dohromady a vykouzlili
krásné básně a příběhy. Všechna díla jsme odeslali v řádném
termínu na PČR Karlovy Vary – napr. Bc. Z. Týřová a uvidíme, jak
porota ocení snahu žáků.
Všem žákům, kteří přispěli výtvarně i literárně, patří velké
poděkování za účast v soutěži.
J. Váňová – žáci 7.B

WITTE NEJDEK –
projekt Volba povolání
V rámci projektu Volba povolání se žáci 9. ročníků podívali
v měsíci listopadu 2019 do výrobního závodu WITTE Automoive
Nejdek. Už více jak čtvrt stoleí posílá tento závod své výrobky
do světa.Ve spolupráci prakicky se všemi světovými automobilkami vyvíjejí a vyrábějí zavírací systémy pro přední a zadní
kapoty,zamykací systémy dveří a bezpečnostní systémy
sedadel.Dnes se závod řadí mezi technologické lídry v oblasi
mechatronických zamykacích systémů a neustále investuje do
vývoje systémových řešení pro dveře,kapoty a sedadla. Výsledkem práce inženýrů jsou náročné produkty, které jedinečným
způsobem propojují mechaniku a elektroniku.
Na začátku exkurze jsme se rozdělili do dvou skupin a společně
s průvodci jsme vyrazili do výrobního provozu. Naši průvodci byli
velmi vstřícní, jejich výklad byl rozsáhlý a na
zvídavé otázky žáků se snažili odpovídat co
nejsrozumitelněji. V provozu jsme viděli
moderní stroje, ale i roboty, jejichž práce je
řízena počítačem a lidská ruka zde nemusí ani
zasahovat. Snad jedině v případě, kdy dojde
k chybě v práci robota, tehdy nastoupí
odborník, který jej opraví a uvede opět
do chodu.
V závěru prohlídky nás seznámila personalistka s možnostmi pracovního uplatnění,jak
studentů odborných škol, tak i učebních
oborů. Vyjmenovala také řadů beneﬁtů,
které podnik nabízí svým zaměstnancům,
zároveň upozornila budoucí studenty
na možnost odborné praxe v jejich závodě.
V současné době patří tento závod
k největším zaměstnavatelům regionu,
přestože i tady se potýkají s nedostatkem
pracovních sil.
Celá akivita se konala za podpory Krajské
hospodářské komory Karlovy Vary – p. ing. L.
Bílková Mansfeldová nám organizačně zajisila akivitu od prohlídky až po autobusovou
dopravu. Zaslouží si od nás poděkování za
vstřícnost, ochotu a spolupráci, stejně jako
dopravní společnost p. Sládka, jehož řidič nás
bezpečně dopravil na místo konání a zpět do
Toužimi.
Děkujeme touto cestou za výbornou
spolupráci a těšíme se na další akivity.
J. Váňová, Mgr. Š. Hajduchová
– žáci 9. ročníků

5

POZVÁNKA

6

POZVÁNKA
Prosincové dění ve Skokách
u Žlutic, v poutním kostele
Navštívení Panny Marie
24. prosince, úterý
Půlnoční mše svatá ve Skokách
Po několika letech letos znovu otevřeme
na přelomu Štědrého dne a Božího hodu
vánočního skokovský kostel.
Noční putování do Skoků bude podobné poui
pastýřů k betlémské chýši. Skokovský kostel
na konci světa nám připomene její majestátní
prostotu i význam Vánoc pro náš život.
A právě zde, daleko od televizních obrazovek
a blikajících světel, se pokloníme právě
narozenému Ježíškovi, kterého chová v náručí
přesvatá Panna.
Půlnoční mši svatou celebruje P. Vladimír
Slámečka, začínáme opravdu o půlnoci z 24. na
25. prosinec.
V prostorách věžního schodiště je otevřena
prodejní výstava děl z letošního graﬁckého
plenéru Listy z Gasthausu.
Kostel ve Skokách je mimo sezónu otevřen jen
příležitostně - vždy během bohoslužeb a dále
pak podle otužilosi dobrovolných průvodců.
Zpřístupnění kostela zveřejňujeme zde:
htps://www.skoky.eu/fotoalbum/oteviracidoba/
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