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NOVINKY Z INFOCENTRA
Tak ještě jednou št´astný nový rok, naši milí. Rok 2016 jsme,
stejně jako roky minulé, odstartovali Reprezentačním plesem města. Uvidíme, co se k nám ještě donese, ale zatím
slyšíme spíše pozitivní ohlasy. A to nás pochopitelně těší.
Neumíme sice rozklíčovat, zda byli návštěvníci plesu spokojení s chutí nebo s množstvím jídla, ale dělá nám radost
vaše radost. Naše díky za vydařený ples tak tedy patří
Tomáši Havlovi a jeho kolegům za profesionální péči
o občerstvení. Těžko hledáme správná slova díků Karlu
Musilovi a jeho dechovému orchestru (skoro by se chtělo
říci Big bandu), kteří se více než dvě hodiny starali o hudbu
lahodící uchu při poslechu i neposedným nohám při tanci.
Na dvě stovky návštěvníků ocenili neméně statečný výkon,
který předvedli Roman Straka a Milan Suchánek, jež se
chopili hudebního žezla po desáté hodině a doprovázeli
plesající hosty do druhé hodiny ranní. A raději už od plesu
k jinému tématu. Nám se moc líbil… A vám? Napište nám,
nebojte se, zajímá nás váš názor.
V polovině ledna jsme v infocentru přivítali čtyři osmáky
zdejší základní školy, kteří přišli vyprávět o zážitcích z cesty
do Anglie. Tato událost zase udělala velikou radost nám.
Školáci přišli s nápadem sami, důkladně se připravovali
a nakonec dokázali publikum bavit téměř hodinu. Skvělý
výkon, Barboro, Kláro, Kristýno a Filipe. Těšíme se na další
takový počin.
A přesuňme se k budoucnosti. Tento měsíc bude ještě
chvíli v infocentru k vidění výstava kreseb Dalibora Nesnídala. Od 17. února se budete moci přijít podívat na výstavu
fotografií z historie toužimského basketbalu. Toto
významné výročí slaví zdejší basketbalisté
už od listopadu a my jsme rádi, že něco
z toho veselí se promítne i do programu
infocentra.
Uvnitř únorových Infolistů narazíte na
článek, který byste v tomto periodiku
možná nečekali. Uveřejňujeme článek
Josefa Hory, který je krajským radním pro
životní
prostředí
a
zemědělství
a předsedou krajského klubu Hnutí
nezávislých za harmonický rozvoj obcí
a měst. Krátký článek je reakcí na texty,
které byly v loňském roce uveřejňovány
v někdejších Toužimských novinách a je
tečkou z naší strany za tímto tématem.
Ještě bychom vás rádi upozornili na
připravovanou březnovou akci, která bude
věnována Mezinárodnímu dni žen v sokolovně bude na pátek 11. března
připraven bohatý a zajímavý program.
Přeji vám hezký únor a příjemné chvilky při
čtení našich novin.
Kateřina
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Výstava:

Do poloviny února se ještě můžete pokochat
výstavou kreseb Dalibora Nesnídala, v druhé polovině
měsíce pro vás připravíme výstavu fotografií ilustrujících
šedesátiletou historii toužimského basketbalu.
út 2. 2. 14.00 Mažoretky (1. a 2. třída)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
čt. 4. 2. 9.30
Virtuální univerzita třetího věku
čt 4. 2. 15.00 Tvořeníčko – Valentýnský dárek
út 9. 2. 14.00 Mažoretky (1. a 2. třída)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
čt 11. 2.15.00 Tvořeníčko – Valentýnské přání

st 17. 2. 17.00 Vernisáž výstavy
60 LET BASKETBALU
Infocentrum
čt 18. 2. 9.30 Virtuální univerzita třetího věku
čt 18. 2.15.00 Tvořeníčko
– Fotorámeček ze dřevěných špachtlí
út 23. 2.14.00 Mažoretky (1. a 2. třída)
15.00 Mažoretky (starší dívky)
čt 25. 2. 15.00 Tvořeníčko – Něco na zub

po 29. 2. 17.00
Taneční odpoledne pro seniory
K tanci a poslechu zahraje Václav Žákovec.
Sokolovna

DOŠLO DO REDAKCE

Splněný sen (nejen) o Anglii
V polovině ledna jsme v malém sále toužimského infocentra měli možnost shlédnout prezentaci žáků základní školy
o jejich cestě do Anglie. A jistě mohu mluvit nejen za infocentrum, ale také za všechny účastníky cestopisného
podvečera, že se program opravdu vydařil. Hlavně je nutno
vyjádřit velké díky Barboře Janákové, Kláře Chmelařové,
Kristýně Michalcové a Filipovi Prokopcovi, kteří si celý program připravili zcela sami, a bylo vidět, že si na svém projevu i prezentovaných informacích dali velmi záležet.
Děkujeme a věříme, že nebude trvat dlouho a podobná
aktivita se v našem programu opět objeví!
Kateřina

Virtuální univerzita třetího věku

Vážení toužimští občané,
v úvodu příspěvku mi dovolte, abych Vám do roku 2016
popřál hodně zdraví, radosti a spokojenosti v osobním
i pracovním životě.
V závěru loňského roku se mi do rukou dostalo několik
článků vydaných v Toužimských novinách za Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, zkráceně HNHRM.
Je to pro mne i pro naše hnutí velice nepříjemné, protože
v Toužimi není nikdo oprávněn vystupovat za HNHRM.
V článcích jsou tedy uvedeny názory pouze jejich autorů
nikoliv názory, které by byly jakkoliv spojeny s myšlenkami
či stanovisky Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí
a měst.
Velmi zkráceně uvedu, kterak se HNHRM objevilo mezi
kandidátními listinami v Toužimi. Těsně před komunálními
volbami v roce 2014 jsem byl jako starosta Chodova
a místopředseda HNHRM osloven, zda by s naším
souhlasem mohli podat někteří Toužimští občané nezávislou kandidátku. Po dotazu, zda to není konfliktní či problematická kandidátka a po odpovědi, že nikoliv, jsem
po konzultaci s naším vedením ve Varnsdorfu a v souladu
s našimi stanovami kandidátní listinu podepsal.
Za HNHRM
Ing. Josef Hora

Virtuální univerzita třetího věku funguje v Toužimi již
čtvrtým akademickým rokem. Máme za sebou třináct
kurzů, ve kterých jsme si rozšířili obzory v oblasti geometrie, architektury, astronomie, filozofie nebo třeba
výtvarného umění či lidského zdraví.
V letním semestru, který začíná 4. února budeme
samozřejmě pokračovat v započatých Dějinách oděvní
kultury. Novinkou bude však téma Genealogie.
Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti
genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak
začít pátrat po svých předcích. Postupně si pustíme
přednášky na tato témata: Úvod do genealogie a její
dějiny, Jak se tvoří rodokmen a příbuzenství ve světě,
O matrikách, Využití archivních materiálů ke studiu předků,
Vývoj našich příjmení, genealogie a genetika, Rodové
kroniky a srazy.
Virtuální univerzita třetího věku je stále otevřena i novým
studentům. Přijd´te 4. února na první přednášku a sami
uvidíme, zda vás tato volnočasová aktivita zaujme. Těšíme
se na vás.
Kateřina

MĚSTO TOUŽIM

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Z jednání Rady města Toužim
1) Rada schválila zadat kompletní realizaci zakázky „Dobrá
Voda – přívod NN od vodárny ke studni“ společnosti E plus
s.r.o., Pila 131, Karlovy Vary. Zakázka se bude realizovat
v jarních měsících r. 2016.
2) Rada schválila změnu termínů zasedání Zastupitelstva
města Toužim v roce 2016. Zasedání bude svoláno na dny
10. března, 9. června, 8. září a 8. prosince 2016.
3) Rada schválila konečnou cenu tepla bez DPH
z jednotlivých plynových kotelen na rok 2015 v této výši:
Výměníková stanice
525,60 Kč
Plynová kotelna č.p. 438 (velká)
505,- Kč
Plynová kotelna č.p. 35
470,- Kč
Plynová kotelna č.p. 104
470,- Kč
Plynová kotelna č.p. 435
420,- Kč
Plynová kotelna č.p. 334
450,- Kč
Plynová kotelna č.p. 124
465,- Kč
Plynová kotelna č.p. 468
440,- Kč
Plynová kotelna č.p. 609
395,- Kč

Z jednání Zastupitelstva města Toužim
1) Zastupitelstvo projednalo tři návrhy člena Zastupitelstva
města Toužim p. Petra Vlčka:
Návrh na zrušení Městské policie Toužim;
Návrh na změnu plánu zimní údržby a zrušení smlouvy s
Penny Marketem;
Návrh na potrestání ředitele TSM Toužim a členů Rady
města Toužim.
Zastupitelstvo po diskuzi všechny tři návrhy většinou hlasů
zamítlo.
2) Zastupitelstvo schválilo podávání informací o činnosti
města a příspěvkových organizací v měsíčníku Infolisty
v rozsahu 4 celobarevných stran, které vydává spolek Cesta
z města. Infolisty budou distribuovány zdarma do obvyklých výdejních míst.
3) Zastupitelstvo schválilo zajištění činnosti Infocentra
poskytnutím dotace ve výši 600 tis. Kč na rok 2016 a 600
tis. Kč na rok 2017.
4) Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2016
s příjmy a výdaji ve výši 44 434 tis. Kč.
5) Zastupitelstvo schválilo nabídku Biskupství plzeňského
na bezúplatný převod kostela Narození P. Marie v Toužimi
do majetku města Toužim s podmínkou, že Biskupství
plzeňské nebude dále požadovat navrácení historického
církevního majetku, který je evidován jako vlastnictví města
Toužim.
V Toužimi 19.01. 2016

Za MěÚ Toužim
Ing. Jan Šimonovský

Knižní novinky na měsíc únor 2016
Pro ženy

Deveraux Jude
Doležalová Marie
Guhrke Laura Lee
Howell Hannah
Janouch Kateřina
Jeffries Sabrina
Kleypas Lisa
Laurens Stephanie
Pawlowská Halina
Probst Jennifer
Rich Roberta
Skochová Iva Roze

Steel Danielle

Pro muže

Adler-Olsen Jussi
Connelly Michael
Cornwell Patricia
Deaver Jeffery
Kellerman Jonathan
May Peter
Pivodová Kristýna

Reichs Kathy
Stevens Taylor

Pro děti

Heteša Petr
Heteša Petr
Schmitt Gudrun
Šporková Sylva

Zajímavosti

Bucharovič Stanislav

Toušlová Iveta
Toušlová Iveta

Do školní knihovny
Behrend Katrin
Fritzsche Peter
Gesler Tatjana
Kelly Mary

Klimek Hynek

Št´astně až navěky
Kafe a cigárko
Svádění jako lék
Pán z Vysočiny
Hra na schovávanou
Uloupená láska
Dívka s hnědýma očima
(Série Travisovi 4)
V rukou vikomta
Breckenridge
Manuál zralé ženy
Hledání dokonalé lásky
Porodní bába z Benátek
Rande aneb měsíc lásky
s nepřetržitou kocovinou
v zádech
Osamělý orel

Nesmírný
Hořící pokoj
Prach
Hořící drát
Zabiják
Ostrov Entry
Kriminální případy
ze Šumavy II. - Odvrácená
strana Šumavy
Kosti nikdy nelžou
Úlovek

Vetřelci z Minecraftu
Zajatci Minecraftu
Tvoříme z obalů na vajíčka
Velikonoční tvoření

Tajemné stezky Za ztracenou slávou
západního Krušnohoří Toulavá kamera 20
Toulavá kamera 21

Morče - Jak na to
Křeček - Jak na to
Zvířecí nemocnice Morčátka v nebezpečí
Nezbedné kůzlátko Příběhy se št´astným
koncem
Koně
Strašidlář Mezi námi vodníky

Za spolupráci patří poděkování Lucii Jankuliakové
Lenka Hudečková

ZŠ a MŠ TOUŽIM
U nás v Domečku
Období před Vánoci bývá pro některé dospělé tak trochu
peklo. Shon a stres nás v tuto dobu zkrátka dožene…
A ani děti z naší školičky se letos peklu nevyhnuly. Ale
pozor!! Není peklo, jako peklo. To u nás v Domečku bylo
veselé a skotačivé. Ráno jsme si nasadili rohy a za gumu
punčocháčků zastrčili čertovský ocásek, který jsme roztočili
při čertí polce. Při honičkách jsme vyklepali blechy
z kožíšků a celou školku jsme měli vyzdobenou všelijakými
čerty a čertíky.
V posledním týdnu před prázdninami jsme si pozvali
do školky naše blízké a předvedli jim spoustu čertovin.
Pásmo básniček, písniček a tanečků se dětem velice
podařilo a z hlediště se ozval zasloužený potlesk. A tím
jsme pekelné brány uzavřeli a už se moc těšili na Vánoce.

Zapojily se také paní učitelky a bylo to opravdu moc krásné
dopoledne. Je nám ctí, že jsme mohli dětem udělat radost
a připravili pro ně nevšední zážitek.“

A jestli jste zvědaví, do čeho se vrhneme dál, tak se můžete
přijít podívat za námi do školky. Zveme vás na Den
otevřených dveří, který se bude konat 17. 2. 2016. od 9.00
do 10.30 hod.
Přejeme všem krásné zimní dny, děti a zaměstnanci MŠ
Domeček.

Tříkrálová sbírka pro ZŠ a MŠ Toužim
Stinnou stránkou naší společnosti je bezesporu poměrně
častá lhostejnost k potřebám druhých. Až příliš často
je vidět za některými skutky vlastní prospěch a otázku, „Co
z toho budu mít?“ Naštěstí ale pořád potkáváme lidi, kteří
jsou ochotni pomáhat, aniž by si činili nárok na odměnu
či veřejné uznání.
Vánoční prázdniny utekly jako voda a my se opět setkali
v té naší školičce. Odpočatí do nového roku, připraveni
a natěšeni na další várku čertovin.
Peklo už ale zůstalo zamčené a my se chtěli trochu
vydovádět na sněhu. Jenže počasí nám nepřálo, tak jsme
si museli poradit jinak. Sněhová bitva s koulemi
papírovými, vločky z děrovačky a sněhuláci malovaní,
vystříhaní, z keramické hlíny, z kartonu, z papírových talířků,
z ponožek, ze špachtlí, z pěny na holení ... sněhuláci všude
kam se podíváš!! Chyběli jen ti sněhoví a tak, jak děti říkaly,
nám nebíčko i ten sníh konečně poslalo. A protože se nám
v Domečku sněhuláků opravdu urodilo, rozhodli jsme se
uspořádat „Sněhulákovou výstavu“. Práce dětí jsou k vidění
ve výloze obchodního domu Coop.
V neposlední řadě bychom moc a moc chtěli poděkovat
členům klubu Ravána gym z Mariánských Lázní za to, že si
udělali čas a dorazili k nám do školky splnit jeden dětský
sen. Děkujeme za jejich profesionální a laskavý přístup
a dovolíme si vložit slova trenéra, Jaroslava Švehly, která
připojil k fotogalerii této akce na svém webu (www.ravanagym.com) - „Byli jsme na návštěvě v Toužimi, v krásně
upravené a vybavené mateřské školce Domeček. V jejich
prosluněné tělocvičně jsme ukázali dětem co je to thajský
box. Myšlenka vznikla úplně spontánně… Děti zkrátka
toužily vidět "voplavdický boxely". Tak mě to pobavilo,
že jsme je přijeli potěšit. Děti byly úžasné. S vykulenýma
očima a hlasitým "Oeeeej" pozorovaly naši malou exhibici
a poté si s radostí navlékly boxerky a staly se na chvíli
jedněmi z nás.

Děti a žáci ZŠ a MŠ Toužim by chtěli tímto vyjádřit srdečné

poděkování třem králům, panu ,,Baltazarovi" Pavlovi Brychtovi, ,,Kašparovi" Petru Huňátovi a ,,Melicharovi" Ladislavu
Staňkovi, kteří pro ně ve dnech 9. - 10. 1. 2016 uspořádali
tříkrálovou sbírku a zároveň neméně srdečně poděkovat
i těm obyvatelům Třebouně, Nežichova, Kosmové, Prachomet, toužimské hájenky, nádraží a Krásného Hradu,
kteří do této sbírky přispěli. Vybralo se úžasných 11 000 Kč,
za které budou nakoupeny jinak poměrně nedostupné
hračky do mateřské školy a pro žáky základní školy
výtvarné potřeby a učební pomůcky. K poděkování
se rovněž připojují i pedagogičtí pracovníci školy.
Děkujeme a moc si této pomoci vážíme!
Renata Drechslerová, ZŠ a MŠ Toužim

ZŠ a MŠ Toužim děkuje sponzorům

Projektový den

,,Usmívejte se. Úsměv je světlo v okně tváře, který značí, že srdce
je doma.", říká klasik.

Na podzim jsme se rozhodli, že budeme více a podrobněji
poznávat přírodu. K tomu nám posloužil projektový den
zaměřený na poznávání a ochranu přírody. Ráno 16. 11.
2015 jsme společně vyrazili směrem k bažantnici, kde na
nás čekal pan Ing. Šusta.

A tak jsme v loňském roce zjistili, že kolem nás je spousta
usměvavých lidí, kteří mají svá srdce (i dlaně) otevřené. Touto
cestou jim chceme vyjádřit vřelé poděkování nejen za jejich
finanční i hmotnou podporu, ale i za jejich vstřícnost a ochotu.

Za věcné dary děkujeme těmto sponzorům:

• K+B Expert, s.r.o. - podlahový vysavač SAMSUNG
5.499 Kč
• Garry Prodaktion, s.r.o. – keramická dílna + glazury 5.578 Kč
• CHEJNOVSKÝ s.r.o. – loutkové divadlo + loutky
3.000 Kč
• HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o. – jogurtové drinky 150 ks,
ceny do krajských soutěží SILOVÝ ČTYŘBOJ, FLORBAL,
příspěvek na cestovné pro žáky na soutěže v jiných městech
Karlovarského kraje
• JEDNOTA, spotřební družstvo v Toužimi – pamlsky na Den dětí
a na Mikuláše
• ČEZ, a.s. - ceny do krajských soutěží SILOVÝ ČTYŘBOJ, FLORBAL
• MARBES CONSULTING s.r.o. - ceny do krajských soutěží SILOVÝ
ČTYŘBOJ, FLORBAL
• Chodovar – limonády
• STROM Praha, a.s., Toužim – reklamní předměty do
mikulášských balíčků
• Elektromodul s.r.o., Toužim – učební a kancelářské potřeby

Finanční dary poskytli:

• Pavel Brychta
• Varnea, a.s.
• Vladimír Hess
• Delta Gastroservis s.r.o. Mariánské Lázně
• FRAPE FOODS, s.r.o.
• Josef DARULA

7.842,- Kč
10.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
1.000,- Kč

Finanční prostředky byly poskytnuty na podporu vzdělávacích
a rozvojových aktivit žáků naší školy.
Děkujeme všem ještě jednou!

Seznámil nás s péčí o stromy v lesní školce, jak získat
semínko stromu, jak o les pečovat, ale také o lesních
škůdcích. Cestou ke krmelci jsme poslouchali se zaujetím
vyprávění o přírodě, o flóře i fauně místních lesů. Pan Šusta
celou cestu ochotně a neúnavně odpovídal na různé
všetečné dotazy převážně malých žáčků. Touto cestou
bychom chtěli velmi poděkovat nejen za ochotu a čas,
ale i za poučné a zajímavé informace, kterými obohatil
naše žáky i pedagogy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výprava do vesmíru

Hodina utekla jako voda a my všichni se těšíme na další
taneční show, třeba v masopustním období, které už nám
téměř klepe na dveře. Děvčata, díky za ukázky a těšme se
na další taneční show v prostorách naší tělocvičny.
J. Váňová, Mgr. J. Princlová

22. ledna 2016 se zúčastnili žáci 5. a 6. tříd zajímavé
besedy Sluneční soustava, vesmír, planetky atd., na které
je provázel slovem i obrazem pan Petr Spurný, který
pracuje v karlovarské hvězdárně Hůrky .
Součástí jeho vyprávění a prezentace byly velice zajímavé
ukázky z astronomických pozorování z celého světa,
kterých se osobně zúčastnil s ostatními kolegy z hvězdáren
v ČR.
Petr Spurný nabídnul žákům možnost pozorování noční
oblohy na hvězdárně o víkendech a současně se mohou
přihlásit do astronomického kroužku, který se koná také
na hvězdárně. Tato nabídka platí nejenom pro žáky, ale
mohou ji využít i rodiče v případě, že mají zájem.
V závěru besedy se na přednášejícího sesypalo velké
množství dotazů, které si na něj už dopředu žáci přichystali.
Asi nejvíce dotazů bylo ohledně planety Mars a jak je to
s výpravami do kosmu v dohledné budoucnosti v rámci
tzv. vesmírné turistiky. I tyto všetečné dotazy pan Spurný
ustál a zodpověděl a v závěru pozval žáky, kteří by měli
zájem o astronomii k návštěvě na jejich hvězdárně Hůrky.
Tak uvidíme, zda – li se najde mezi žáky nějaký nadšenec
o astronomii.
J. Váňová, Mgr. M. Píbalová

Plavecký kurz očima žáků
Přestože už máme plavecký výcvik téměř měsíc za sebou,
děti na něj velice rády vzpomínají a těší se na další kurz.

Hýbáme se pro radost….
Proč neukázat ostatním žákům to, co jsme si připravili
v hodinách Tělesné výchovy a při Sportovních hrách?
Přestože se nejdříve děvčatům do ukázek tanečních sestav
pro ostatní žáky moc nechtělo, výsledek jejich snažení byl
úspěšný. Žákyně se poctivě připravovaly na svoje
vystoupení několik hodin, připravovaly choreografii,
vybíraly správnou muziku a nakonec se přiblížil jejich den D.
Žákyně sedmých tříd předvedly svoje taneční čísla před
mladšími žáky z prvního stupně a svým vystoupením
sklidily zasloužený potlesk spolužáků. V průběhu tanečních
čísel je žáci doprovázeli hlasitým potleskem v rytmu hudby
a nakonec se většina přítomných žáků společně
s vyučujícími vrhli do víru tance a všichni společně si užili
a vychutnali chytlavé melodie, které se nesly celou
tělocvičnou.

Klaudie Kováčová – žákyně 3. B hodnotí kurz z vlastního
pohledu takto:
“Jezdit se svojí třídou na plavání do Karlových Varů se mi
velmi líbilo. Naučila jsem se základům plavání, potápění,
skákání do vody a ležet na vodě.
Ve zbytku času jsme si mohli hrát ve vodě a využívat vířivku
i tobogán. Bála jsem se sjezdu ze skluzavky do hluboké
vody. Voda u skluzavky by mohla být méně hluboká.
Po výcviku plavání se cítím ve vodě jistější.”
A co dodat závěrem? Plavecký výcvik v KV Aréně K. Vary
si získává stále větší počet zájemců mezi žáky z prvního
stupně a to nás velmi těší.
Mgr. R. Řeháková, žáci 3. B

OSLAVY 60 LET BASKETBALU V TOUŽIMI
V roce 2015 uplynulo již 60 let od doby, kdy
se v Toužimi poprvé hrál basketbal. Od té
doby zde má tato hra své nezastupitelné
místo a oddílem prošlo jak mnoho aktivních
hráčů a trenérů, tak také lidí, kteří se angažovali v organizačních záležitostech. 60 let je
významné jubileum, které se patří řádně
oslavit.
Oslavy probíhaly v sobotu 28. listopadu již
od rána v hale, kde se konaly soutěže
pro děti, turnaj pro dospělé a poté mistrovské
utkání mužů. Děti si soutěže moc užily
a odnesly si i drobné ceny. Účast na turnaji
pro dospělé byla nad očekávání vysoká –
sešlo se 74 hrajících. V průběhu dne se o kulturní zážitek postaraly toužimské mažoretky
a tanečnice aerobicu pod vedením Katky
Kalinové. V odpoledních hodinách hráli muži
mistrovské utkání krajského přeboru, které
vyhráli a jenom tím podtrhli skvělou atmosféru celého dne.
Následně se všichni účastníci přesunuli
do Sokolovny. V průběhu večera hrály
3 kapely – orchestr ze Základní umělecké
školy pod vedením Karla Musila, který nám
navodil příjemnou atmosféru hned od
začátku, za což mu moc děkujeme. Poté
zahrály kapely KV Band a Nouzový východ.
Hudba v pozdních hodinách byla v režii DJ
Dana Marka. Večer byl zpestřen basketbalovým předtančením v podání týmů žen
a mužů a také půlnočním překvapením.
U příležitosti tohoto jubilea jsme pro vás
připravili dvě speciální překvapení – jedním
z nich je „Basketbalový speciál“ - noviny,
ve kterých jsme se snažili zmapovat vývoj
košíkové v Toužimi od počátku až do ted´,
zároveň jsou obohaceny o fotky a střípky
ze
vzpomínek
pamětníků.
Dalším
překvapením je basketbalový kalendář na rok
2016. Oba produkty jsou k dispozici v Infocentru a výtěžek půjde na podporu toužimského basketbalu.
Chtěli bychom moc poděkovat vám všem,
kteří jste se sem na oslavy sjeli z daleka
i nedaleka, a také všem, kteří si dali tu práci
s retro oblečením v duchu 60. let. Naše
obrovské poděkování patří také všem
sponzorům, bez kterých by se akce tohoto
rozměru konat nemohla. V neposlední řadě
bychom chtěli poděkovat Báře Páníkové,
která měla na starosti kompletní grafický design celé akce, atˇ už se jedná o plakáty, vstupenky nebo noviny a celkovou výzdobu.
Na závěr bychom vás rádi pozvali na výstavu

fotografií z historie toužimského basketbalu,
která se bude konat v průběhu února v Infocentru. Součástí výstavy budou zároveň fotky
z uplynulých oslav 60 let.
Romana Šambergerová

POZVÁNKA

středa

17.2. 2016
17.00 hodin
vernisáž výstavy

60 LET
BASKETBALU
V TOUŽIMI

Infocentrum Toužim
INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky
snáškových plemen typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech
barvách.
Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ks
Prodej se uskuteční:
3. března 2016
Toužim – u vlak. nádraží 16.15 hod.
Při prodeji slepiček - výkup
králičích kožek
- cena dle poptávky.
informace : Po-Pá 9.00-16.00
hod. tel.: 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840
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