TOUŽIMSKÉ
NOVINY
Zpravodaj Městského úřadu v Toužimi * ročník XXIII. číslo 2/2014* cena 5,- Kč

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

ještě v tomto vydání Toužimských novin najdete několik málo
ohlédnutí za minulým rokem. Už se ale začneme plně
soustředit na události budoucí. Například na konec června se
chystá slavnostní Den města. Letos oslaví Toužim 545 let
od udělení statutu města. Součástí oslav bude také výstava v
Infocentru. Chtěli bychom proto požádat všechny, kteří mají na
svých půdách nebo hluboko ve skříních schované předměty,
jenž se váží i k novodobé historii města, aby je
k výstavě zapůjčili. Pokud něčím hezkým disponujete, přijdˇte
se poradit do infocentra. Výstava je plánovaná zhruba od
června do poloviny prázdnin.
Pojdˇme se ale ještě vrátit do přítomnosti. Již více než dva
měsíce uplynuly od slavnostního ukončení rekonstrukce
náměstí. Zatím velmi pomalu se někteří řidiči učí jezdit podle
nově osazených dopravních značek a někdy trochu stěží se vyrovnáváme s citelně menším počtem parkovacích míst. Taková
však nová dopravní situace na náměstí je. Jak se ale říká v biografickém filmu o nedoceněném českém velikánu Jarovi Cimrmanovi - Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory
a můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co proti
tomu můžeme dělat. A proto si jako řidička dovolím drobný
apel do vlastních řad. Snažme se při parkování dodržovat
vyznačená místa. Ve chvíli, kdy jedno jediné vozidlo zastaví jen
trochu neukázněně, ubere tím už tak malý prostor pro další
auta. Můžeme nedostatek místa k odložení aut klidně do
konce věku kritizovat. Budˇme ale ohleduplní k sobě a neobírejme se o šanci normálně zaparkovat.
Děkuji vám, kolegové.
Na závěr vás ještě nalákám na několik článků uvnitř listu.
Tento měsíc se dočtete mimo jiné o tom, že nejen do náměstí
investovalo město Toužim a vrátíme se také k výročí 115 let
železnice v Toužimi, které se slavilo vloni v prosinci.
A nezapomněli jsme ani na zprávu o návštěvě prezidenta republiky.
Kateřina Kolářová, šéfredaktorka TN

Poslední ročníky oficiálního plesu města vždy posunou latˇku
o něco výše. A i letos se podařilo očekávání zhruba dvousetpadesáti lidí naplnit. Rádi bychom touto cestou poděkovali Základní umělecké škole a jejímu dechovému orchestru,
vedenému Karlem Musilem za opravdu slavnostní zahájení
plesu. Velký dík patří také organizaci Český západ, která
nacvičila okouzlující předtančení a dokázala, že pro důstojné
představení není třeba oslovovat soubory z velkých měst. Oku
lahodící květinovou výzdobu si vzali za své studenti místního
učiliště a také jim děkujeme za projevenou invenci
a pečlivost. V neposlední řadě patří velký dík také všem, kteří
na ples přišli a vydrželi se bavit do brzkých ranních hodin.
Infocentrum Toužim
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NOVOROČNÍ AKCE

MĚSTSKÝ ÚŘAD

TŘEBOUŇSKÝ VRCH 2014,
slovem i obrazem

Stavební činnost
ve městě za rok 2013
Největší z dokončených akcí je bezesporu Regenerace náměstí
Jiřího z Poděbrad. I když se nové náměstí nemusí líbit
každému, myslím, že většina obyvatel tuto změnu přivítala.
Celkový náklad na tuto stavbu včetně činnosti technického dozoru a projektanta byl 46,8 mil. Kč, kdy se část nákladů
ve výši 20 mil. Kč pokryla úvěrem z důvodu urychlení dokončení
výstavby o 10 měsíců. V rámci regenerace náměstí se provedly
další navazující akce, mezi které patří chodník mezi Družstevní
a Vodní ulicí, chodník nad poštou, kamerový systém a nový
novinový
stánek.
Tyto
práce
stály
město
837 tis. Kč.

Odbor Klubu českých turistů TJ SOKOL TOUŽIM pořádal již 33.
ročník Novoročního výstupu na Třebouňský vrch, se kterým jim
tradičně pomohli příslušníci cechu sv. Floriána, tedy
s Třebouňští hasiči. Bez nich se neobejde žádná kulturní akce
v obci pod Třebouňským vrchem a jsou společně s Osadním
výborem vesničky Třebouň zárukou společenského a kulturního
života obce. Třebouňští hasiči ještě před příchodem prvních
skalních příznivců tohoto oblíbeného Novoročního výstupu na
druhý nejvyšší vrchol Tepelské vrchoviny, vyšplhají se svou
skříňovou PV3S a polní kuchyní na vrchol, aby bylo již pro první
absolventy výstupu připraveno tradiční občerstvení v podobě
Novoročního svařáku, čaje, kávy a teplých uzenin. Každý
účastník výstupu byl na vrcholu přivítán členy KČT TOUŽIM a
obdržel Pamětní list. Počet ročníků, které jsou společnou akcí
Odboru Klubu českých turistů TJ SOKOL Toužim a hasičů pod
Třebouňským kopcem, svědčí o dlouholeté spolupráci a také
oblíbenosti Novoročního výstupu na vrchol Třebouňského
kopce.

V minulém roce se díky vyhlášeným dotačním výzvám ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) podařilo zateplit 3 budovy
v majetku města. Jedná se o městský úřad, kde náklady
dosáhly částky 1,77 mil. Kč, budovu TSM Toužim s náklady ve
výši 2,88 mil Kč a budovu Zdravotnictví, kde zateplení stálo
1,76 mil Kč. Město Toužim získá zpět ze SFŽP 60% nákladů
na tyto projekty.
Další dvě dotace získalo město ze Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF). Jednalo se o část opravy místní komunikace u bývalé Trioly. Část před garážemi až k silnici II/198
už dotaci nepodléhala. Celkové náklady na tuto akci byly 883
tis. Kč, přičemž se z dotace získalo zpět 293 tis. Kč.
Druhou akcí ze SZIFu byla výstavba dětského hřiště na Sídlišti
v Toužimi u č.p. 452,453. Náklady se vyšplhaly na 332 tis.
Kč, dotace v tomto případě činila 239 tis. Kč.
I v minulém roce se pokračovalo opravou Zámeckého pivovaru
v Toužimi, kdy byla provedena oprava fasády včetně dodávky
a montáže nových oken. Zde byly celkové náklady 700 tis. Kč,
dotace z Ministerstva kultury ČR činila 400 tis.Kč.
Další získanou dotací na památky byla na sousední objekt
Horního hradu, kde byla provedena oprava části střechy. Bylo
dozděno obvodové zdivo, rozpadlé a nefunkční části krovu byly
protézovány novými prvky, chybějící dřevěné trámy byly
doplněny zpět. Na opravený krov byly položeny latě a difúzní
fólie s roztečí latí pro budoucí položení šindele. Celá opravená
část byla zatím zastřešena provizorní střešní krytinou z trapézového plechu. Náklady na tuto opravu byly 1,03 mil. Kč,
dotace z Karlovarského kraje byla ve výši 500 tis. Kč
a z Ministerstva kultury ČR činila 100 tis. Kč.

Účast na 33. ročníku Novoročního výstupu
na Třebouňský vrch:
451 lidí, tedy skalních příznivců zimní turistiky, zdravého pohybu i milovníků okolní krásné přírody. Z tohoto počtu bylo 9
cyklistů na kolech, tedy rovněž rekordní účast cykloturistů, 5
jezdců na koních, kterým přirostl k srdci chov těchto
ušlechtilých zvířat.
Poznámka autora článku: Neoficiální počet účastníků
Novoročního výstupu mohl být vyšší. V letošním roce bylo více
využíváno i jiných výstupových a delších tras na vrchol kopce.
Jaroslav Hráský

Z nedotačních akcí se pokračovalo opravou asfaltu v ulici
Zámecká v délce cca 100 m, kterou financovala ze svých
prostředků příspěvková organizace TSM Toužim. Město Toužim
před touto opravou realizovalo v této ulici projekt, kdy se od
bytového domu č.p. 443 místo stávajícího chodníku vytvořil
podélný parkovací pruh. Náklady činily 437 tis. Kč. Auta v této
části už neparkují na silnici, což umožňuje normální
obousměrný provoz.
pokračování na straně 3
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pokračování ze strany 2
Toto zatím o něco výše nefunguje, tam se protijedoucí vozidla
musí vyhýbat.
Další investiční akcí byla výměna potrubí v kolektorech zásobujících teplem domy č.p. 440-463. Stávající nevyhovující topný
systém byl nahrazen potrubím o menší dimenzi. V rámci této
akce byla provedena i rekonstrukce předávacích stanic
v jednotlivých bytových domech. Celkové náklady na akci byly
2,97 mil. Kč.
Jako předminulý rok došlo vzhledem k dohodnuté výměně asfaltových povrchů v Plzeňské ulici v režii KSUS Karl. kraje
k několika akcím, které s touto opravou asfaltu souvisely.
Předně se přes prázdniny dokončila druhá etapa chodníku
k Základní škole včetně vybudování nových opěrných zdí za
celkovou cenu 1,13 mil.Kč.

Dále se před výměnou asfaltu vybudovala nová přípojka
splaškové kanalizace do objektu Sokolovny za cenu 378 tis.
Kč a osvětlení přechodu pro chodce u ZŠ za cenu 56 tis. Kč.
V roce 2014 se bude ve stavebních činnostech pokračovat. Ze
schválených akcí to je dokončení podélného parkovacího pruhu
v ulici Zámecká, vybudování chodníku před č.p. 465, 466, instalace přejezdových prahů u bytových domů v ulici Tepelská,
z dotačních akcí pokračování opravy Zámeckého pivovaru a
Horního hradu. Výčet akcí může být ještě rozšířen vzhledem k
zapracování příjmů, které nebyly známy v době schvalování
rozpočtu města.
Jiří Kokeš
stavební technik MÚ Toužim

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Z jednání Rady města Toužim
Rada projednala výslednou kalkulaci ceny tepla z plynových kotelen za rok 2013. Pro největší počet obyvatel je dodáváno teplo
z velké plynové kotelny budˇ přímo nebo přes výměník, a proto zde uvádíme cenu tepla z plynové kotelny a z výměníku bez DPH.

Plynová kotelna
Výměník

Výrobní cena 2013

Konečná cena 2013

Zisk

497,39 Kč/GJ
518,40 Kč/GJ

520,00 Kč/GJ
541,00 Kč/GJ

22,61 Kč/GJ
22,60 Kč/GJ

Při roční výrobě tepla ve výši cca 19 tis. GJ bude zisk tvořit částku asi 400 tis. Kč, která bude v roce 2014 použita na financování
výměny patních měřidel, případně na výměnu čerpadel. V průběhu druhého pololetí 2013 byly provedeny úpravy primárních rozvodů
tepla na Sídlišti, které sníží ztráty v rozvodech tepla, ale tyto úspory se plně projeví až v roce 2014. V porovnání s rokem 2012
je cena tepla z plynové kotelny ve stejné výši a cena tepla z výměníkové stanice je vyšší o 3,- Kč/GJ.
Rada schválila zahájení stavebních úprav v prostorách po bývalé rehabilitaci, které byly od 01.01.2014 zapůjčeny mateřské škole
při ZŠaMŠ Toužim. V první fázi bude zřízena šatna, která je dosud v nevyhovujících prostorách, a také tělocvična. Zbylé prostory
budou využity na keramickou dílnu a další zázemí školy. Provedení potřebných úprav financuje škola ze svého rozpočtu.
Z jednání Zastupitelstva města Toužim
Zastupitelstvo dne 12.12.2013 schválilo rozpočet města na rok 2014. Rozpočtové příjmy tvoří daňové příjmy ve výši 38 620 tis.
Kč, nedaňové příjmy ve výši 4 669 tis. Kč a kapitálové příjmy ve výši 10 tis. Kč, to je celkem 43 299 tis. Kč. Celkové výdaje
budou 44 154 tis. Kč. Rozpočet je mírně schodkový se zapojením zůstatku z předchozího roku. Výdajová část je značně ovlivněna
doplatkem za regeneraci náměstí Jiřího z Poděbrad a splátkami úvěru na tuto akci. Do příjmů nejsou zahrnuty předpokládané
dotace, a tak v průběhu roku bude možné zařadit některé odložené investiční akce.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 307/3 o výměře 1 229 m2 v k.ú. Toužim, společnosti STROM Praha a.s., středisko
Strom Sever, Toužim, které tento pozemek využije k rozšíření svého areálu.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Toužim na rok 2014 ve výši 250 tis. Kč organizační
složce státu – Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje, které budou využity jako investiční výdaje na stavební úpravy
stanice HZS v Toužimi.
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 200 tis. Kč MAS Vladař, o.p.s., Husova 153, Valeč, s termínem
splatnosti 30.04.2014. Prostředky budou použity na předfinancování realizace Strategického plánu LEADER.
Za MěÚ Toužim Ing. Jan Šimonovský
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KULTURA

OHLÉDNUTÍ

PROGRAM NA ÚNOR 2014

Silvestrovské oslavy na náměstí
natáčely kamery.

VÝSTAVA: MARTIN MLÁDEK – INSPIROVÁN PŘÍRODOU
Výtvarná tvorba, nože, lepty, pouzdra, rytiny.
Infocentrum
so 1.2. 19.30 hod. PESTRÁ NOC
… přinese přehlídku našich oblíbených kapel z regionu
a jednu světovou premiéru! Občanské sdružení Vyme půdu,
postav hřiště přiváží kapely Moshito, Zákaz Vjezdu, FestCountry, Artur, Mawson a Já ještě nevím. Vstupné 120,- Kč.
Sokolovna
čt
6.2. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Přání ke sv. Valentýnu.
Infocentrum
pá 7.2. 17.00 hod. KINOKAVÁRNA – VŠICHNI SPOLU
Promítání filmu při kafíčku nebo čaji. Vstup zdarma. Infocentrum
so 8.2. 15.00 hod. SPOJOVÁNÍ A HLAVNĚ PROTIKLADŮ
Jak s lehkostí zvládnout toto období. Přednáška Ing. Miroslava
Šůse o vyrovnání a rovnováze.
Vinárna u Štádlerů
út 11.2. 16.00 hod. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Pořádají SRPDŠ, MŠ Sluníčko, Maminky a Město Toužim. Vstupné dobrovolné.
Sokolovna
čt 13.2. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Srdcový závěs.
Infocentrum
čt 13.2. 16.00 hod. O PREVENCI NÁDORU PRSU
Přednáška vyléčených onkologických pacientek, členek
Mamma HELP o zákeřné nemoci s praktickým nácvikem
samovyšetření.
Základní škola
so 15.2. 20.00 hod. ELEKTRO PROGRESSIVE PÁRTY 3
DJ EXTREM, DJ F.A.R.M.Y., DJ ROSSIGNOL.
Vstupné 99,- Kč.
Sokolovna
st 19.2. 17.30 hod. HLEDÁNÍ
Neformální setkávání lidí, hledajících smysl života. Tentokrát
s hostem, jáhnem Vilémem Günzelem o přiblížení církve
římskokatolické.
Infocentrum
čt 20.2. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Slané mufiny.
Infocentrum
čt 20.2. 18.00 hod. SICÍLIE KŘÍŽEM KRÁŽEM
Projekce a vyprávění Libuše Kynzlové o loňské dovolené.
Infocentrum
so 22.2. 19.00 hod. BABÍ HOP – MAŠKARNÍ BÁL
Pořádá SK Toužim - fotbal. Ke skoku hraje skupina Ametyst.
Vstupné 100,- Kč. Masky 50,- Kč
Sokolovna
st 26.2. 17.00 hod. HAVAJSKÉ OSTROVY
Cestopisný pořad Petra Nazarova z dvanáctiměsíčního pobytu
a putování po ostrovech Oahu, Maui, Lanai, Molakai, Kauai
a Big Island. Vyprávění spojené s videoprojekcí o krásách
ostrovů, místních zvycích, tanci Hula Hula, šamanismu
a léčitelství. Vstupné dobrovolné.
Infocentrum
čt 27.2. 15.00 hod. TVOŘENÍČKO PRO DĚTI
Kovová záložka do knížky.
Infocentrum
čt 27.2. 17.00 hod. DÁMSKÝ KLUB
Infocentrum

Úřad řeší první vážný přestupek
Loučení se starým rokem a vítání toho nového bývá obvykle
provázeno bujarými oslavami nejen v domácnostech
a hospodách, ale také na veřejných prostranstvích. Ani Toužim
není výjimkou a zrekonstruované náměstí Jiřího z Poděbrad se
stalo cílem mnoha rozveselených skupin lidí, což je v tuto dobu
naprosto v pořádku, ale někteří rozjuchaní silvestrovskou euforií
a alkoholem projevovali svou radost odpalováním zábavní pyrotechniky
ne
zrovna
nejvhodnějším
způsobem.
Z nějakého, nám neznámého, důvodu si jako terč pro své
pokusy s petardami a rachejtlemi vybrali také pět nových odpadkových košů a několik popelnic. Na jedné straně pro
rozdováděnou mládež štěstí, že nádoby na odpad na náměstí
jsou z kovu a nikdo z přítomných nepřišel k újmě na zdraví, na
straně druhé smůla, že se jedná o majetek města. Přesto
poničením košů vznikla poměrně velká škoda a ještě nedávno
by se viník této lumpárny hledal jen těžko. Spolehnutí na svědky
zrovna o silvestrovské noci je téměř nulové. Až na jednoho. Prostor náměstí totiž monitorují bezpečnostní kamery. Strážník Karel
Hermann, který přišel do práce hned 2. ledna, prohlédl záznamy
z inkriminované noci a viníky dokázal bezpečně identifikovat.
Nedá se říci, že by se viníkům zrovna dvakrát chtělo přiznat.
Svědectví o jejich činu bylo však jasné a nakonec svou chybu
uznali. Případ řeší přestupková komise města. Silvestrovský
večer se mládežníkům nejspíš prodraží víc, než si původně
mysleli. Pro ostatní výtržníky může být tato událost preventivním
připomenutím, že náměstí kamery sledují nepřetržitě a každé
nekalosti tak bude možné vždy přiřadit právě toho, kdo ji
způsobil. Pro obyvatele našeho města je kamerový systém
dalším prostředkem ke zlepšení pocitu bezpečí a k ochraně maKat.
jetku nejen města, ale nás všech.

AKTUÁLNĚ

V

Toužimi se staví nová benzinka

V loňském roce byly zahájeny první stavební práce na nové
čerpací stanici pohonných hmot MAX TANK Toužim. Nová “benzinka” vyrůstá při hlavním silničním tahu I/20 z Plzně do K.
Varů mezi areály OZT ("Ozapky"), velkoskladu Jednoty a nově
vzniklým areálem lesní správy státních lesů. Nová „benzinka“
musela projít procesem EIA – posuzováním vlivů na životní
prostředí (probíhalo od června 2012). Bude mít podzemní nádrže na PHM, parkoviště pro 3 nákladní a 9 osobních vozidel,
kryté
3
výdejní
stojany,
obslužnou
budovu
s prodejnou a sociálním zázemím pro obsluhu a zákazníky
a také myčku. Investorem je toužimská firma Autosprint Fišer.
Jiří Schierl
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Počet účastníků
Minimální počet účastníků kurzu je 20 osob.
Maximální počet účastníků se řídí velikostí prostoru a také
požadavky lektorek. Obvykle však 25 – 30 osob.
Pokud se minimální počet nedaří naplnit, domlouváme další
postup individuálně. Oceníme včasné avízo o potížích
s naplňováním kurzů, aby termíny mohly být eventuálně nabídnuty dalším zájemcům. V případě stornování kurzu neúčtujeme
žádné poplatky.

NOVINKA

Respektovat a být respektován –
oblíbený kurz můžeme
přivést i do Toužimi
„Poslušné dítě může být zbožným přáním i pýchou řady
nepoučených rodičů. Když se pak takové dítě třeba „chytne
party“, neš astní rodiče často říkávají: Vždy on to byl takový
hodný chlapec (poslušná dívka)… Vlastně se nic nezměnilo.
Jsou stále poslušní. Jenže te poslouchají někoho jiného“
Tyto věty najdete na zadní stránce obálky knihy Respektovat a
být respektován, kterou napsali čeští psychologové:
P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová a T. Kopřivová.
Kniha je na trhu již osmý rok a patří v záplavě knih o výchově
k těm stále žádaným. Hojně navštěvovány jsou
i stejnojmenné kurzy.
Mnoho dospělých má za to, že je třeba mít děti hlavně rád
a myslet to s nimi dobře. Ve jménu lásky a dobrých úmyslů se
však někdy používají výchovné prostředky, které se neslučují
s respektem a lidskou důstojností – hrozby, tresty,
zesměšňování, „uplácení“ odměnami aj. Dospělí si přejí, aby
se děti chovaly s respektem k druhým lidem. K tomu ale
potřebují zažít samy na sobě respekt od dospělých. Nestačí,
když o vzájemném respektu pouze slyší nebo jej vidí kolem
sebe.

Přítomnost dětí
Je možná jen u nemluvňat, větší děti už ruší. Paralelní hlídání
dětí ve vedlejších prostorách je sice možné, ale ze zkušenosti
víme, že děti se maminek dožadují a dochází stejně
k narušování průběhu seminářů.
Cena kurzu
2 600,- Kč za účastníka + cestovní náklady lektorek (lektorujeme ve dvojici, výjimečně pouze s jednou lektorkou).
Osvědčení
Kurz je akreditován u MŠMT a zájemcům lze vydat osvědčení.
Jako podklady potřebujeme: titul, jméno a příjmení, datum
narození a údaj, zda zájemce absolvoval všechny semináře.
Pokud některý seminář chybí, je možné osvědčení v nutných
případech také vydat, absence na něm bude ale uvedena. Po
předposledním semináři organizátor pošle elektronicky
vyplněnou tabulku s uvedenými údaji, lektorky pak přinesou na
poslední seminář vystavená osvědčení.

Právě takový kurz bychom na základě mnoha kladných referencí chtěli zprostředkovat také přímo v Toužimi. Je ale potřeba,
aby se přihlásil dostatečný počet zájemců a proto dáváme
poměrně dlouhý čas pro rozhodnutí. Základní technické informace ke kurzu se dočtete níže v článku. Podrobnosti o tom,
co jednotlivé semináře přinášejí, reference a další důležité podrobnosti můžete najít na webu www.respektovani.com.

Uzávěrka pro Toužimské noviny
Redakce Toužimských novin s radostí přijme vaše příspěvky
a inzeráty. Je však dobré pro plynulost přípravy každého vydání
dodržovat následující postup:

Pokud byste se chtěli do kurzu přihlásit, využijte těchto
kontaktů: kat-eri-nka@seznam.cz nebo telefon 730 625 935.
Kateřina Kolářová

Články, fotky a inzerci posílejte vždy do 20. dne v měsíci
na mailovou adresu: infotouzim@seznam.cz nebo
touzimskenoviny@seznam.cz . Texty je dobré posílat ve
Wordu, fotografie vždy zvláštˇ - nejlépe ve formátu JPG. Inzerci
můžete posílat ve zmíněných formátech, tedy ve Wordu, JPG
nebo i PDF.

Základní informace o organizaci kurzu
Respektovat a být respektován
Organizační forma kurzu
Mimo Prahu vzhledem k dojíždění lektorek nabízíme celodenní
variantu kurzu – tj. celé 4 dny (9 – 16.30 hod.) – většinou 4
soboty, nebo 2 x sobotu a neděli, ale také jsou možné všední
dny.

V případě, že nemůžete dodržet termín uzávěrky, je nutné se
na vydání příspěvku předem domluvit.
K tomu využijte telefonní kontakt 730 625 935.
Kateřina Kolářová
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Pranostiky našich předků

KNIHOVNA

PRANOSTIKY – Únor

Knižní novinky na únor 2014
Pro ženy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři. Letošní únorové pranostiky
začínáme poněkud jinak, stejně tak, jako letošní zimní
počasí se vymyká téměř všem pranostikám.
w Únorové slunce, má krátké ruce.
w Když v únoru zima málo doléhá, později tě jistě vyšlehá.
w Hromnice – jara svíce.
w Na Hromnice, nepotrvá zima více.
w Na Hromnice (2. 2.) – půl krajíce, půl píce.
w Na Hromnice, o hodinu více.
w Na Hromnice roste den, roste i zima.
w Na svatého Blažeje – mučedníka (3. 2.) – slunce ještě
nehřeje.
w Svatý Blažej, je ochráncem proti nemocem krčním, ušním
i dalšímu zlu. Sv. Blažej je patronem tkalců, soukeníků,
větrného mlynářství a hudebníků na dechové nástroje.
w Na sv. Blažeje letí skřivan do pole.
w Na sv. Blažeje – pije skřivan z koleje.
w Na svatého Blažeje – jsou vody plné koleje.
w Svatý Blažej byl biskupem ve městě Sebastě na území
dnešního Turecka, protože se odmítl vzdát víry, byl nejdříve
rozdrásán železnými hřeby a roku 316 našeho letopočtu stˇat
mečem. Podle legendy byl Blažej veden spoután řetězy. Žena
s dítětem, které mělo v krku zapíchnutou rybí kost, prosila
Blažeje o pomoc, její prosba byla vyslyšena a dítě
se dočkalo pomoci a bylo zachráněno. Tato žena nosila
s vděčnosti do vězení zachránci svíce.
Symbolem Svatoblažejského požehnání, jsou zkřížené,
svázané svíce přikládané žehnanému kolem krku.
w Svatá Agáta (5. 2.) – bývá na sníh bohatá.
w Sv. Agáta (Háta) umučena, ochránkyně proti moru, hladu
a ohni, patronka sklářů.
w Je-li únor mírný ve své moci, připálí si mrazem březen
i v noci.
Vybral a zpracoval: Jaroslav Hráský

Enoch Suzanne
Foley Gaelen
GayleCallen
Hosseini Khaled
Keleová-Vasilková Táňa
Laurens Stephanie
Lee Guhrke Laura
Medeiros Teresa
Monyová Simona
Mahmoody Mahtob

Moorjani Anita
Moyesová Jojo

Průvodce dámy
nepřístojným chováním
Můj hříšný markýz
Nečekaný návrat
A hory odpověděly
Druhá
Dokonalá milenka
Gentlemanovy tajné touhy
Tvůj svůdný dotek
Zítra vyjde slunce
Na útěku –
Příběh očima dcery
z bestselleru Bez dcerky
neodejdu
Musela jsem zemřít
Poslední dopis od tvé lásky

Pro muže
Brown Dan
Inferno
Jo Nesbo
Levhart
Luttrell Marcus
Operace Redwing
Morrell David
Bludičky
Parker Robert B., Brandman M. Vražda před kamerou
Patterson James
Pohlednice smrti
Picoult Jodi
Vlk samotář
Slaughter Karin
Démoni
Pro mládež
Lanczová Lenka

Svátek Uvedení Páně
do chrámu se lidově
nazývá Hromnice. Dříve
jím končívala doba
vánoční. Tento svátek
připomíná událost, kdy
Maria a Josef přinesli
Ježíše 40 dní po jeho
narození do jeruzalémského chrámu, aby ho
odevzdali Bohu. Tento
svátek je obohacen
symbolem žehnání
svící, které mají významnou symbolickou
úlohu.

Dvakrát dospělá

Povídky
Svěrák Zdeněk
Viewegh Michal
Viewegh Michal

Po strništi bos
Můj život po životě
Báječná léta pod psa

Za spolupráci děkuji Lence Košlerové a Lucii Jankuliakové –
redakce TN Lenka Hudečková
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SKOKY

DOBRÁ VODA

SKOKY – Půlnoční mše svatá

Aktuality z činnosti Českého západu
na Toužimsku a Tepelsku

V poutním kostele Navštívení Panny Marie, dnes v bazilice se
uskutečnila po dlouhých desetiletích opět Půlnoční mše svatá,
tedy oslava Narození Páně. Mši svatou celebroval, jak již bylo
prezentováno, rektor akademické farnosti ČVUT Praha P. ing.
Mgr. Vladimír Slámečka Ph.D. P. Vladimír Slámečka, přinesl tomuto poutnímu místu znovuzrození a po dlouhých desetiletích
i duchovní rozměr. Poutník přicházející do těchto míst, zde cítí
z každého koutku duchovní pohodu a uklidnění. Kdysi krásný
barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích, nikdy
tak úplně neosiřel, i když stál daleko osamocen od Tepelského
kláštera premonstrátů a jejich duchovní správy, obklopen cizím
územím a pozvolna se vylidňující a zanikající vesnicí Skoky
/Maria Stock/, tedy ani ne po roce 1953. Celé období 40 let
přečkal kostel celkem bez újmy a byl relativně
i dobře udržován. Nejhorší a také zničující období nastalo až po
roce 1993, tedy v době, kdy byl poutní kostel soustavně
vykrádán a devastován a sakrální předměty se stávaly vhodným
atributem pro rozvoj podnikání. Když bylo vyrabováno
a zničeno vnitřní vybavení kostela, došlo i na měděnou krytinu
věží kostela. Osud kostela nemohl zůstat nikomu lhostejný.
Kostela, pomalu měnícího se v ruinu, se ujalo občanské
sdružení Pod střechou s předsedou Jiřím Schierlem, který má
bezpochyby největší zásluhu na oživení tohoto poutního místa.
Díky dobrovolníkům a dobrodincům začalo pozvolna znovuzrození
poutního kostela Navštívení Panny Marie i obnovení poutních
tradic. Omlouvám se všem čtenářkám i čtenářům za malé
odbočení od hlavního tématu tohoto článku. Více snad napoví
fotografie ze Skoků z roku 1979 /Archiv Skoků/.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna proběhla na Tepelsku a Toužimsku
Tříkrálová sbírka Charity ČR. Koledníci z Dobré Vody
v doprovodu pracovníků Českého západu obcházeli nejen
sousedy ve své obci, ale zavítali také do Prachomet,
Bezděkova, Beranova a Domu s pečovatelskou službou
v Teplé. Do zapečetěných kasiček vybírali od lidí drobné
příspěvky a celkem se jim podařilo vykoledovat 3951 Kč.
Výtěžek poté zaslali Diecézní charitě v Plzni, která ho využije
pro tamní Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Všem,
kteří přispěli k úspěchu sbírky, velmi děkujeme.

Organizace Český západ změnila
svoji právní formu
Organizace Český západ změnila koncem roku svoji právní
formu z občanského sdružení (o.s.) na obecně prospěšnou
společnost (o.p.s.). Změna byla dne 31. prosince 2013 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného
Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou
O 312. Se změnou souvisí i drobná úprava loga. Organizace
zároveň oznamuje změnu adresy svého sídla související
s přidělením nového popisného čísla. Další informace lze vyhledat v obchodním rejstříku či v tiskové zprávě
na www.cesky-zapad.cz.
Půlnoční mše svaté bylo přítomno neuvěřitelných 60 poutníků.
Ti neváhali opustit teplo svých příbytků a vydat se do temné a
nevlídné noci do této krajiny na Půlnoční mši svatou. Obdarovali ty, kteří chránili a také připravovali baziliku k oslavě
Narození Páně, tedy službě. Pro všechny příchozí poutníky bylo
rovněž připraveno ve vytopené sakristii Štědrovečerní
pohoštění. Poděkování náleží především vánoční službě.
Jaroslav Hráský - poutník

Český západ, o.p.s.
Dobrá Voda 52
364 01 Toužim
IČ 26550334
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MŠ DOMEČEK

Exkurze žáků
do porcelánky v Nové Roli

Zima nás baví....
I když nám letos paní Zima onemocněla, nesněží, nefouká ani
příliš nemrzne, prostě má vysokou teplotu, nesmíme smutnit!
Musíme si pomoci sami. S dětmi se rozhodně nenudíme.
Místo koulí sněhových – koule papírové, místo studených
vloček – vločky z děrovaček. Místo toho, aby nám okna pomaloval mráz – pomalovali jsme si je sami, padajícím sněhem
jsme se nechávali okouzlit ve vyrobených sněžítkách. A naši
sněhuláci nám jistě vydrží až do jara. Zimní náladu přivoláváme
písničkami,
říkankami
a
pohádkami.
Ani
o zázraky přírodních
proměn „led – sníh
–
voda„
děti
nepřišly.
Máme
přece
mrazák.
A
když
máme
dlouhou
chvíli,
nastává boj papírovými koulemi.
Hola hoj, bude boj o
sněhový hrad, z papírových krabic vydrží nám stát.
…..a tedˇ jen doufat, aby se paní
Zima
rychle
vykurýrovala, protože nám pomalu, ale
jistě,
dochází
papír…..

Dne 16.prosince se 40 žáků z osmých a devátých ročníků Základní školy v Toužimi zúčastnilo v rámci projektu Škola pro život
exkurze do porcelánky Thun 1794, a.s.
Početná skupina žáků se rozdělila na dvě poloviny a postupně
obě skupiny absolvovaly velmi zajímavou prohlídku závodu, při
které se seznámily s celým procesem výroby porcelánu.

V průběhu prohlídky jsme měli možnost na cokoliv se zeptat a
ocenili jsme velmi přátelský a vstřícný přístup našich průvodců.
Kromě prohlídky samotné výroby jsme dostali úžasnou
příležitost ozdobit si sami svoje hrnečky nebo misky. Potěšilo
nás, že naše ´výrobky´ byly vypáleny a přivezeny do školy ještě
před Vánocemi a my tak měli možnost někoho obdarovat.
Matoušková T., Hirschfeldová V. Z 9.A

MŠ DOMEČEK

Tříkrálová sbírka
KONEČNĚ JSME SE DOČKALI –
paní Zima dorazila
i se sněhovou nadílkou!

6. leden patří dle kalendáře třem králům, mudrcům z Východu
– Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. I letos se vydali
na cestu tři králové třebouňští v čele s Pavlem Brychtou.
V převlecích za zmiňované krále, procházeli okolními vesnicemi
od obydlí k obydlí a přáli jejím obyvatelům štˇastný nový rok.
Zároveň v ostatních probouzeli vstřícnost a chutˇ pomáhat
potřebným. Charitativní finanční sbírku, kterou tímto vybrali do
zapečetěné pokladničky, již potřetí věnovali naší
MŠ Domeček v Toužimi. Letošní celkový obnos činil rovné
4 000,- Kč. Tímto velmi děkujeme za finanční dar, který využijeme, tak jako v předešlých letech, na nákup speciálních didaktických pomůcek pro integrované děti se zdravotním
handicapem.
Za MŠ Domeček
Čapková Martina

Naše škola se přihlásila do celorepublikového projektu pod
záštitou MŠMT s názvem SNĚHULÁCI
PRO
AFRIKU
s podtitulem DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM. Cílem je zapojit do akce
co nejvíce škol, dětí, žáků a studentů, kteří mají chutˇ postavit
co nejvíce sněhuláků. Pomoc dětem v Africe spočívá v tom, že
se za každého postaveného sněhuláka, který bude přihlášen
do soutěže, zaplatí „startovné“ ve výši 50,- Kč.
Za celkovou vybranou částku budou nakoupena jízdní kola
a budou poslána dětem do Afriky.
Učitelky ZŠ a MŠ Toužim
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Odbor Klubu českých turistů TJ SOKOL TOUŽIM

Střípky z aktuálního dění v Toužimi

Patrně nejbohatším dnem na aktuální události v Toužimi byla
středa 15. 1. 2014.
Prezident České republiky Miloš Zeman v doprovodu Hejtmana
Karlovarského
Kraje,
PaedDr.
Josefa
Novotného,
v rámci ukončení třídenní návštěvy našeho regionu, navštívil
v Toužimi závod OZAP, kde krátce pobesedoval s pracovníky
závodu.

KČT Toužim se sešel na své hodnotící schůzi, která se
uskutečnila v klubovně TJ Sokol Toužim, byla rovněž malým
ohlédnutím za úspěšným rokem 2013 a také vyhodnocením
33. ročníku Novoročního výstupu na Třebouňský vrch, který je
už celou řadu let pořádán ve spolupráci s Třebouňskými hasiči,
bez kterých si jen těžko představit zajištění občerstvení na vrcholu kopce. KČT TJ Sokol TOUŽIM je součástí Oblasti KČT
Plzeňského kraje. Klub českých turistů Toužim má již více než
rok své webové stránky www.kcttouzim.estranky.cz. Kliknutím
na tyto webové stránky se rozhodně dozvíte více o plánovaných
i uskutečněných akcích KČT Toužim, oporou v informovanosti
občanů je rovněž Infocentrum Toužim a také TOUŽIMSKÉ
NOVINY.
Zpracoval: Jaroslav Hráský

Setkání farníků farnosti Toužim.
V rámci evangelizace Toužimské farnosti, se uskutečnilo
setkání farníků od 15:00 hodin v zasedací místnosti JEDNOTA.
Setkání farníků Toužimské farnosti, které bylo rovněž určeno i
pro širokou veřejnost a na osobní pozvání duchovního správce
farnosti Toužim P. Józefa Szezeapaniaka CMF. Setkání bylo
uskutečněno k dopisu biskupa plzeňského Mons. Františka
Radkovského.
Vysvětlivky:
CMF
–
Kongregace
misionářů
synů
Neposkvrněného srdce blahoslavené Panny Marie (Congregato
Missionariorum Filiorum Immarculati Cordis Beatae Mariae Virginis)

Štědrý den v Třebouni
V pravé poledne 24.12.2013 se v Třebouňské kapličce
rozezněl zvon. Sešli se zde spoluobčané všech věkových
skupin, aby spolu s p. Mikešem a jeho dcerou Kačenkou, kteří
hráli na kytaru a housle, zazpívali vánoční koledy. Vzájemně
jsme si popřáli hezké svátky a zahřáli se horkým punčem. Bylo
to milé setkání.
IŠ

PRODÁM BYT
2+1
2.patro TOUŽIM,
Plzeňská ul.
Mobil
728139595
9
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115 let železnice v Toužimi
10. prosince 2013 uplynulo 115 let od zahájení pravidelného
provozu na trati Rakovník-Bečov nad Teplou, toto výročí jsme
si připomněli v rámci Dne železnice v Karlovarském kraji jízdami mimořádných historických parních i nejmodernějších
vlaků Českých drah.
Železnice, stejně jako jinde u nás, významně přispěla k rozvoji
našeho města i regionu. Především umožnila vývoz
zemědělských a lesnických produktů, a naopak především
dovoz uhlí, které tehdy bylo hlavním zdrojem energie
a umožnilo rozvoj průmyslu (modernizace panského pivovaru
na parostrojní provoz, vznik parní pily, mlékárny, obuvnických
továren v Toužimi či nedokončenou výstavbu elektrárny,
skláren Na Hrádku či Bezvěrově, tírny lnu v Prachometech).
Není bez zajímavosti, že v roce 1945 měla toužimská stanice
27 zaměstnanců.
O stavbě železnice, která by procházela Toužimí, se začalo
uvažovat již v 70. letech 19. století, mělo se jednat o hlavní
tra mezi Vídní a Karlovými Vary, kdyby tato tra existovala,
byla by nejspíše dvojkolejná, elektrifikovaná a proháněly by se
po ní rychlíkové spoje. Také rozvoj Toužimi by byl rychlejší, ale
projekt zastavil krach na vídeňské burze 9. května 1873.
Význam železnice pro rozvoj regionu si místní obce
i podnikatelé uvědomovali již tehdy, ale příhodné podmínky
nastaly až po přijetí českého zemského zákona "O zvelebení
železnictví nižšího řádu pomocí zemské garance" z roku 1892,
umožňující finanční spoluúčast české země na výstavbě místních drah, a zákon "O železnictví nižšího řádu" z roku 1894,
který různými stavebně-technickými úlevami zlevnil stavbu tratí.
A tak v roce 1895 vznikla sloučením tří železničních družstev
akciová společnost Lokální dráha Rakovník - Bečov – Bochov,
s účastí města Toužimi. Společnost získala 16. června
potřebnou koncesi a následně i státní dotaci. Ve správní radě
zasedli
starostové
měst
a obcí, velkostatkáři a továrníci.

Původně měla tratˇ vést z Rakovníka do K. Varů přes Bochov,
ale s ohledem na připravovanou stavbu další místní tratě
z M. Lázní do K. Varů, si Toužimští investovali do akcií 200.000
K a prosadili vedení tratě přes Toužim do Bečova n. Teplou. Do
Bochova byla vybudována pouze odbočka z Protivce. Tehdy byl
v Manětíně oprášen starý záměr na propojení Plzně a K. Varů,
ale k realizaci této místní dráhy nedošlo.
Stavba probíhala rychle a tak první úsek z Rakovníka do Žlutic,
včetně odbočky do Bochova, mohl být slavnostně otevřen již
26. června 1897. Úsek Žlutice-Bečov n. Teplou se začal budovat až v roce 1897. Stavba byla svěřena firmě Eduard Gross
a spol. z Vídně, vrchním stavbyvedoucím byl Ing. Steinermaier,
rozdělena byla na čtyři úseky, II. úsek Štědrá-Luhov vedl
stavbyvedoucí Ing. Gustav Muzika (nar. 4.10.1872 v Žihli,
zemř. 21.4. 1949 v Praze), III. úsek Luhov-Poseč Ing. Gebauer
z Německa a IV. úsek Poseč-Bečov n. Teplou Ing. Kaftan. Úsek
Luhov-Poseč posléze převzal Ing. Muzika, který přesunul svou
kancelář z Brložce do Toužimi, kde se seznámil se svou budoucí ženou, dcerou hoteliéra Prehma, s níž se zde 28.
července 1898 oženil.
Nádraží v Toužimi bylo vyprojektováno jako průjezdné
s odsunem osy (tratˇová kolej neprochází stanicí přímo),
s dvěma dopravními a jednou manipulační (nakládací a vykládací) kolejí. Nádražní budova byla typizovaný objekt typu 16H,
patrová stavba se středovým mělkým rizalitem a sedlovou
střechou (budova, bytˇ zmodernizovaná, stojí dodnes), obsahovala dopravní kancelář, čekárny, skladiště a služební byty. U
manipulační koleje byla vybudována nákladová rampa s
dřevěným skladištěm (skladiště vyhořelo 27.12 1997).
U staniční budovy pak ještě dřevěné suché záchody. Pro
zajištění zbrojení parních lokomotiv vodou byly mezi dopravními
kolejemi osazeny vodní jeřáby, jejich napájení zajiš ovala
vodárna, vybudovaná při rybníku na bečovské straně stanice,
stavba
zahrnovala
studnu,
věžovitý
vodojem
s přístavkem, železná nýtovaná nádrž vodojemu byla v patře,
v přízemí byla strojovna s parním kotlem a parní pumpou
(vodárna byla zbořena při stavbě obchvatu na počátku 80. let.
20. stol.).

Toužimské nádraží při mobilizaci 26.7.1914 (dobová fotografie).

Toužimské nádraží kolem roku 1930, s osobním parním
vlakem (dobová pohlednice).
11

Pokračování ze strany 11
Zajímavostí stavby III. úseku bylo to, že první lokomotiva do
Toužimi nepřijela po kolejích, ale po silnici z Plzně 14. června
1898 na voze taženém šestispřežím. Z toužimského nádraží
pak vyjížděla se stavebními vlaky na budované tratˇové úseky.
Pravidelný provoz na trati ze Žlutic do Bečova n. Teplou byl zahájen 10. prosince 1898, a následně 17. prosince byla
zprovozněna i tratˇ M. Lázně - K. Vary. 1. května 1900 byla
v Toužimi zavedena přeprava pošty po železnici, železniční
vlečka ke skladišti pobočky Hospodářského družstva v Teplé,
která odbočovala z tratˇové koleje u silničního přejezdu na
Plzeňské ulici (přestavěná budova skladiště stojí dodnes
u areálu sila), byla vybudována v roce 1921, druhá vlečka, do
tehdejšího velkoskladu LSD Jednota, byla vybudována v roce
1958. Na ní pak byla v roce 1969, v rámci výstavby obilního
sila, nově napojena vlečka býv. hospodářského družstva
a původní napojení u silničního přejezdu v Plzeňské ulici bylo
zrušeno. V roce 1925 byla soukromá dráha zestátněna
a provozována Československými státními drahami (ČSD),
v roce 1928 začaly jezdit motorové vozy řady 120.4. Od roku
2003 je tratˇ ve správě státního podniku Správa železnicní dopravní cesty (SŽDC, s. o.), osobní vlaky na ní provozují České
dráhy, a. s., a nákladní pak její dceřinná společnost ČD Cargo,
a. s.
Doprava byla na trati řízena v průběhu doby výpravčími ve stanicích (byli i v Toužimi) nebo dálkově, telefonicky, dispečery. Od
roku 2012 dispečerem ze železniční stanice Blatno u Jesenice,
předtím ze Žlutic.

Unikátní snímek toužimského nádraží z doby okupace. Křižování motorových osobních vlaků s motorovými vozy řady M 120.4, tzv.
„věžáků“ (zde ovšem již pod označením DRB - Německých říšských
drah) s nákladním manipulačním vlakem (archiv žst. Toužim).

Na závěr výzva čtenářům – pokud máte doma nějaké zajímavé
materiály či obrázky k toužimské železnici, uvítáme jejich
poskytnutí k okopírování v toužimském infocentru.
-Jiří Schierl-

Železniční nehoda nákladního vlaku 16.6.1940 na trati u býv.
Černého rybníka poblíž Hájenky (dobová fotografie).
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Čeština veselá, záhadná ...i zrádná /?/

Cyklus dvanácti zastavení nad tím, jak mluvíme.
Chutˇovka únorová: Když si dvě adjektiva konkurují...
Problém, který my - někteří chlapi – nemusíme řešit, mne přivedl k dalšímu námětu našeho češtinářského minikursu:
Manželka přinesla z obchodu pěnu na ztužení svého účesu.
Výrobek mne nezaujal účelem svého použití, protože svůj „účes“ upravuji houbou.
Zaujal mne však jiný problém – nápis na balení zněl:
„Tužící pěna“ - a pak dál: … pěna s tužicím účinkem … na první pohled vše v “oukeji“ jenže:
•
•

první přídavné jméno /adjektivum/ obsahuje uprostřed dlouhé „-í-“
druhé pak obsahuje uprostřed „-i-“ krátké

V češtině najdeme i několik dalších podobně „konkurujících si“ dvojic – a jak je jazykový úzus spravedlivě rozsoudí?
Podle pravidla:
Pokud v kontextu jde o „určený k tomu“,
pak /=účelové adjektivum/ píšeme - i -

Pokud v kontextu jde o „aktuální vykonávání děje
= dělá to právě tedˇ, pak /
= procesuální adjektivum/ píšeme - í -

tužicí – určený k tužení
kropicí
balicí
pečicí
čisticí

tužící – žena právě si ...
kropící
balící
pečící
čistící

školicí
svíticí
dělicí

školící
svítící
dělící

Až se tedy naskytne příležitost, zjistěte,
•
•
•
•

zda
zda
zda
zda

peč-í-cí manželka správně používá peč-i-cí papír,
děti čist-í-cí si zuby mají správnou čist-i-cí zubní pastu,
řečník vás škol-í-cí reprezentuje vámi vybrané škol-i-cí středisko
vůz „krop-í-cí ulici je opravdu krop-i-cí a ne třeba železniční vůz.
Přeji hezký den. -što-

Prodám byt 1+1 v Plzeňské ulici
po celkové rekonstrukci - zděné jádro,koupelna plně vybavená, rozvody vody, elektřiny,
komplet udělané zdi, vč. zpevněných stropů, srovnané podlahy vč. krytiny, nová
kuchyňská linka na míru. Byt má dva sklepy.
Cena 449 000.- tel: 606704707
NABÍZÍM PRONÁJEM BYTU 1+1 PO REKONSTRUKCI. CENA 6300.- POŽADUJI PŘEDEM
KAUCI (dva nájmy). POUZE SOLIDNÍ ZÁJEMCI. TEL: 720151512
13
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SKOKY

Tříkrálová poutní mše svatá
V bazilice Navštívení Panny Marie v poutních Skocích se
uskutečnila v neděli 5. 1. 2013 od 14 hodin Tříkrálová poutní
mše svatá, účast na mši svaté celebrované rektorem akademické farnosti ČVUT Praha P. ing. Mgr. Vladimírem
Slámečkou Ph.D. byla opět rekordní. Součástí mše svaté bylo
žehnání vody, křídy a kadidla. Mše svatá probíhala v duchu
liturgie slavnosti Zjevení Páně, zpěvem a za hudebního doprovodu zdejšího chrámového sboru dobrovolníků. Na mši svatou doputovalo z různých končin naší vlasti krajinou
připomínající spíše konec podzimu, nebo snad předjaří téměř
5O poutníků. Tedy není započítáno dalších 12 poutníků, kteří
využili na tuto dobu nezvykle příznivého teplého počasí
k toulkám krajinou nad řekou Střelou, a někteří dokonce využili
možnost mimořádné otevírací doby, a v doprovodu službu konajícího průvodce byla příchozím umožněna prohlídka interiéru
kostela s výkladem o historii a významu tohoto poutního místa.
Děkujeme!
Jaroslav Hráský - poutník

VYKOUPÍM KNIHY
popřípadě
CELÉ KNIHOVNY

ČESKÝ ZÁPAD
Rozšíření služeb Českého západu pro rodiny s dětmi
Český západ začal od začátku roku nově rodinám s dětmi na
Nové Farmě nabízet sociálně aktivizační služby (SAS). Jedná
se zvláště o: sociálně poradenskou činnost (podpora a poskytnutí potřebných informací k řešení nepříznivé sociální situace),
výchovná a vzdělávací činnost přímo v rodinách (příprava na
vstup do MŠ a ZŠ, podpora při zvládnutí školní výuky),
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutická činnost (tvořivé dílny).

Vykupuji také:
OBRAZY a NÁBYTEK
tel: 602 376 141

Rodiny s dětmi se mohou po domluvě obracet se svými problémy na dvě pracovnice Českého západu vždy v ÚT, ST
a ČT. Do budoucna by měla být služba rozšířena ještě do lokalit
Služetín, Mrázov, Pěkovice, Kosmová a Toužim.
Kontakt (SAS): Mgr. Monika Křemenová - terénní soc. pracovnice, tel. 602 663 585, email: monika.kremenova@ceskyzapad.cz, www.cesky-zapad.cz
S ostatními záležitostmi ohledně zaměstnání, vzdělávání, bydlení, zdravotní péče, práva apod. se obracejte na terénní sociální pracovníky: Anna Dunčeková, tel.: 602 663 579 a
Tomáš Mrázek, tel.: 724 620 108, email: tp@cesky-zapad.cz.
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