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FOTOREPORTÁŽ Z AKCÍ

Koncert Dechového orchestru ZUŠ Toužim byl v dubnu
připomínkou 23. výročí založení tohoto souboru.
Blahopřejeme!
Velikonoční výstava prací dětí a žáků ZŠ a MŠ Toužim
v infocentru přilákala během dubnových dnů celou řadu
návštěvníků. Slavnostní zahájení žáci doplnili hudebním
programem a jarním přípitkem. Všem zúčastněným velmi
děkujeme za milou a příjemnou spolupráci.
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KULTURNÍ PROGRAM - KVĚTEN 2017

POZVÁNKA

Út 2.5. 14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky

Výlet za humna - Komárov
a Prohořský Hrádek

Čt 4.5. 15.00 Tvořeníčko

Komárov leží opravdu "za humny", je to starobylá vesnice,
kde se nachází třeba i takový unikát, jako nejstarší stavba
lidové architektury v ČR - komárovská rychta z roku 1484.
Jsou zde k vidění i další památky, třeba původně gotický
kostel sv. Vavřince. Nedaleký Prohořský Hrádek se pyšní
pozůstatky středověké tvrze Litolda Černého z Hrádku
ze 14. století, později zde byl poplužní dvůr a za I. republiky
zde pobývali známí umělci, například spisovatel Karel
Čapek. Prohlídky s výkladem zajištěny.
K cestování využijeme místní železnice a pěšky ujdeme
asi 7 km. Občerstvení proběhne u táboráku.

Infocentrum – Malý sál
Infocentrum - Malý sál

Út 9.5. 14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky

Infocentrum – Malý sál

Čt 11.5.

Promoce VU3V Praha Suchdol

pro studenty letního semestru 2017

15.00 Tvořeníčko

Infocentrum – Malý sál

Út 16.5.14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky
Čt 18.5. 15.00 Tvořeníčko

Sraz na nádraží u vlaku v 10.10 hodin, plánovaný návrat
v 17.00 hodin. Jízdné bez slevy do 40 Kč.

Infocentrum – Malý sál

Přijd´te na vycházku jarní přírodou, projet se vláčkem
a poznat zapomenuté památky za toužimskými humny.

Infocentrum – Malý sál

So 20.5. 10.00 Výlet za humna
- Kyselka, Andělská Hora

ZUŠ TOUŽIM

Druhý letošní výlet za humna do Muzea Mattoni v Kyselce.
Cestou zpět navštívíme Andělskou Horu – kostel
Nejsvětější trojice a zříceninu hradu.
Nám. Jiřího z Poděbrad

Ne 21.5. 10.10

ZUŠ OPEN 2017

Výlet - Prohoř, Komárov

Infocentrum – Malý sál

V úterý 30. května se uskuteční na Náměstí Jiřího
z Poděbrad v Toužimi koncert žáku Základní umělecké
školy, pořádaný v rámci celostátního happeningu
nazvaného ZUŠ OPEN 2017. Garantem akce je Nadační
fond přední české pěvkyně paní Magdaleny Kožené
a cílem akce je představit co nejvíce základních
uměleckých škol a jejich práci široké veřejnosti
v jeden den.
Srdecně Vás zveme v 16.00 - Koncert na náměstí

Infocentrum – Malý sál

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Klub českých turistů TJ Sokol Toužim, z. s., a spolek Pod
střechou, z. s. vás zve na další výlet za humna. Tentokráte
navštívíme Komárov a Prohořský Hrádek.
Nádraží 10.10 hodin

Út 23.5.14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky
Čt 25.5. 15.00 Tvořeníčko

Út 30.5.14.00 Mažoretky – mladší dívky
15.00 Mažoretky – starší dívky

Ve dnech 19., 20. a 21. června 2017 bude v ZUŠ
zahájeno přijímací řízení pro školní rok 2017/2018.
Zájemci o studium si mohou již nyní vyzvednout v ZUŠ
přihlášky ke studiu a je třeba, aby se dostavili s některým
z rodičů v uvedených termínech do ZUŠ.

Infocentrum – Malý sál

16.00 ZUŠ Open 2017

Celostátní happening
ve veřejném prostoru.

základních

uměleckých

škol

Závěrečný koncert

Nám. Jiřího z Poděbrad

17.00 Taneční odpoledne pro seniory

Jako každoročně, i letos Vás srdečně zveme
na Závěrečný koncert školního roku 2016/2017,
který se koná 16. června od 17.00 hodin
v sokolovně v Toužimi.

K tanci a poslechu bude hrát p. Žákovec.

St 31.5.

18.00

Kruh žen

Sokolovna

Dechová cvičení a meditace pod vedením Šárky Ashoor.
Vstupné 70 Kč.
Infocentrum – Malý sál

Čt 1.6.

Festival dechových hudeb Toužim 2017

V rámci oslav založení města Toužim se uskuteční
1. července Festival dechových hudeb Toužim 2017
a to na Náměstí Jiřího z Poděbrad od 13.00 hodin,
kterého se samozřejmě zúčastní i náš Dechový orchestr
Základní umělecké školy v Toužimi pod vedením
pana učitele Karla Musila.

9.00 Dětský den

Stejně jako každý rok jsme připravili ve spolupráci s místní
ZŠ zábavné a sporotní dopoledne na hřišti. Vstup zdarma.
Hřiště

OD KVĚTNA SE MĚNÍ PRVOZNÍ DOBA INFOCENTRA:
pondělí:
zavřeno
úterý - sobota: 9.00 - 18.00 hodin
neděle:
9.00 - 12.00 hodin

Na všechny akce Vás srdečně zveme
ředitel ZUŠ Toužim Jiří Ullmann
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MĚSTO TOUŽIM

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Virtuální univerzita třetího věku při PEF ČZU v Praze

Stavební činnost města

INFOCENTRUM TOUŽIM (konzultační středisko)
Zahájení zimního semestru 20. září 2017.
Poplatek za semestr 1 téma 300,- Kč.

Přinášíme Vám aktuální informace o stavební činnosti
města Toužim.
Z podaných žádostí o dotace v tomto roce město Toužim
neuspělo u Ministerstva kultury ČR, „Program záchrany
architektonického dědictví“ na toužimský pivovar, kdy nám
byla žádost zamítnuta. Město žádalo dotaci na objekt
stojící za pivovarem, ale dle názoru MK ČR tento objekt
není zapsán jako památka a žádost o dotaci pro letošní rok
zamítlo. Město tedy podalo žádost o prohlášení tohoto
objektu za nemovitou kulturní památku.
Další ze zamítnutých žádostí je od Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR o dotaci na rekonstrukci všech
hřišt´ ve sportovním areálu v Toužimi.
Z probíhajících akcí stojí za zmínku obnova střech přístaveb
podia Dolního zámku v Toužimi. V současné době je
hotový nový krov, jako střešní krytina bude použita pálená
taška bobrovka. Na tuto akci čerpá město dotaci z MK ČR.
Do konce dubna by mělo být hotové nové zábradlí
na mostě přes Střelu v Karlovarské ulici a v měsíci květnu
by měla začít II. etapa výstavby parkovišt´ na Plzeňské ulici
v Toužimi.
O dalším průběhu stavební činnosti ve městě Vás budeme
informovat i v příštích číslech Infolistů.
Jiří Kokeš
stavební technik města Toužim

Studia se mohou účastnit posluchači občané České republiky, kteří splňují věk pro pobírání starobního důchodu.

V průběhu semestru:

• společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x
za 14 dní. Výukové materiály ke kurzům jsou
posluchačům během semestru kdykoli přístupné
přes internet na jejich osobní loginy
• každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
(kurz Astronomie pouze 4)
• Po splnění studijních povinností a absolvování
6 individuálních kurzů je účastník pozván na slavnostní
promoci do auly ČZU

Povinnosti posluchače:

• uhrazení studijního poplatku ve "svém" konzultačním
středisku
• min. 80% účast na společné výuce
• vypracování testu za každou z videopřednášek
a závěrečného testu

Posluchači - přerušení studia:

• kdykoliv během semestru / před novým semestrem
(rodinné, zdravotní důvody)
• možné pokračování po přerušeném studiu, přihlášením
před kterýmkoliv následným semestrem

Uklid´me svět, uklid´me Česko!
Členové Mysliveckého spolku Bažantnice se i v letošním
roce ve spolupráci s městem Toužim aktivně zapojili
do akce úklidu. V rámci jarní vlny proběhl v sobotu
8. dubna 2017 hlavní úklidový den. Místem bylo zvoleno
jako každoročně rozcestí Kosmová-Prachomety. A stejně
jako v předchozích letech je kontejner na odpad plný.
Černé skládky (i přes osvětu třídění odpadu a likvidaci
v souladu se zákonem o odpadech) byly, jsou a budou.
Stále se najdou občané, které nepořádek baví.
Tato akce spojuje všechny, kterým záleží na blízkém okolí
a přírodě, mají chut´ a elán, zkrátka ti lepší.
Děkujeme.
Klára Michalová – MěÚ Toužim. OŽP

Posluchači - ukončení studia:

• po šesti úspěšně absolvovaných kurzech jsou
posluchači pozvání ke slavnostní promoci do auly ČZU
v Praze, kde si převezmou
„Osvědčení o absolutoriu U3V“
• absolventi cyklu mohou mohu následně pokračovat
studiem nového cyklu, výběrem dalších šesti
tematických kurzů
Témata zimního semestru 17/18 v Toužimi

1. České dějiny a jejich souvislosti
-

Češi, národ, stát
Společnost a křes anství
Velmoži, knížata, králové
Stříbro a moc
Český král a římský panovník
Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

2. Historie a současnost české myslivosti
- Od tradic k současnosti
- Co je to zvěř
- Prase divoké, horký brambor naší myslivosti
- Chlouba české myslivosti - obornictví
- Velké šelmy
- Kam kráčí myslivecký výzkum
Další informace v Infocentru Toužim.
Zveme všechny seniory ke studiu VU3V.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Součástí prohlídky je i vstup do kostela, který se může
pochlubit nádhernými varhany se dvěma tisíci píšt´al,
barevnými vitrážemi, sarkofágem a relikviářem s ostatky
blahoslaveného Hroznaty. Křížová klenba, vysoké, lomené
oblouky, trojlodní prostor kostela, barevná vitrážová okna
– základní znaky gotického slohu, které viděli žáci právě
v těchto prostorách.
J. Váňová, Mgr. J. Krbcová, žáci 7.A, 7.B

Zápis do prvního ročníku v ZŠ Toužim
Zápis do prvního ročníku se uskutečnil 11. a 12. dubna
2017. Dostavilo se 47 dětí, 22 dívek a 25 chlapců, které
opět doprovázeli jejich sourozenci, rodiče i prarodiče.
První den byl velmi náročný, protože se dostavilo nejvíce
budoucích prvňáčků, takže v zápisové kanceláři i ve třídách
bylo velmi rušno.

Tvořivé dílny – velikonoční zajíček
V závěru měsíce března 2017 zavítala mezi naše žáky
p. M. Chlupová, která pracuje v Regionálním muzeu
v Nečtinech. Společně se žáky prvního stupně vyráběla
velikonoční
výzdoby, které neodmyslitelně patří
ke svátkům jara.
Všichni žáci obdrželi pletený košíček, který tvořil základ
tělíčka a postupně si ho dozdobovali. Do horní části
přilepili hlavičku, připevnili zaječí ouška, upletli pomlázky,
přivázali barevné pentličky kolem krku, naplnili košíček
barevnými vajíčky a zajíček byl hotový. Díky tomu, že děti
pracovaly s polotovary, které pro ně paní Chlupová
připravila už dopředu, zvládl každý žáček s malinkou
pomocí svých třídních učitelek, si zajíčka vyrobit
samostatně.

I letos jsme pro budoucí prvňáčky připravili dvě zápisové
třídy, ve kterých pracovalo osm učitelek. Děti byly velmi
šikovné a ukázaly nám, co už všechno umí. Hravou formou
si vyzkoušely školní práci. Malovaly, počítaly, vyprávěly pohádky, některé znaly i písmenka. S plněním úkolů jim
pomáhaly paní učitelky. Za odměnu si odnesly drobné
dárky, které pro ně vyrobili žáci prvního a druhého stupně.
V září se těšíme na shledanou.
Učitelky a učitelé ZŠ Toužim

Klášter Teplá – stavební památky
našeho regionu
Další podobenství kultury, o kterých se učíme v rámci výuky
OV, jsou stavební slohy.
Nejznámější románsko – gotickou památkou v našem
okolí je tepelský klášter premonstrátů, který navštívili žáci
sedmých ročníků.
Historie kláštera se datuje již od roku 1193, kdy byl klášter
založen u osady Teplá blahoslaveným Hroznatou z Ovence.
V průběhu naší společné prohlídky jsme navštívili malý
a velký muzejní sál, pracovnu knihovníka, dále jsme viděli
kompletní sbírku portrétů všech opatů, kteří vedli klášter
v době od 12.- 20. století. Velmi důležitou roli zde hraje
i založení Mariánských Lázní, na kterých se podílel
klášterní lékař Dr. Jan Josef Nehr a opat tepelského klášter
Karel Kašpar Reitenberg.

Během dvoudenního workshopu se vystřídali všichni žáci
z prvního stupně ve cvičné kuchyňce a bylo na nich vidět,
jak velkou radost mají ze své práce. A koho že obdarují
svými výtvory? Někdo má zajíčka pro babičku, dědečka,
mnozí z nich hrdě hlásili, že je to pro maminku , popřípadě
si s ním vyzdobí svůj byt.
Děkujeme paní Chlupové za spolupráci a paní uč. Mgr.
E. Košlerové za zprostředkování výtvarné aktivity.
Mgr. H. Dornicová, J. Váňová, žáci 1.-5. tříd

Návštěva Muzea J. Bechera
Mezi oblíbené aktivity žáků 8. ročníků patří bezesporu
návštěva Muzea J. Bechera a s ním spojená tradice výroby
13. pramene, který nás proslavil téměř po celém světě.
Dnešní muzeum se nachází přímo na místě bývalé továrny
na Steinberkách, kde byla postavena původní likérka roku
1867, kterou dal vystavět Jan Becher.
Jen jedno tajemství nám průvodkyně neprozradila a to je
výrobní tajemství 13. pramene, které znají pouze dva lidé
– výrobní ředitel a hlavní technolog výroby.
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Velikonoční zajíček

Jednou za 3 měsíce se smíchá několik tun více jak 20
různých druhů bylinek a nechají se marcerovat. Byliny
se nakupují po celém světě a mimo jiné i jedna z nich
se pěstuje v okolí Karlových Varů.

přeskočil z německého Breitenbrunnu do Toužimi
o pár dní dříve.

Trochu s předstihem slavili velikonoční svátky žáci 5. tříd
ze Základní školy v Toužimi společně se žáky spřátelené školy
ze saského Breitenbrunnu. Začátky dlouholeté spolupráce
Základních škol Toužim a saského Breitenbrunu sahají
až do roku 1976. To je už úctyhodná řádka let, kdy obě školy
vyvíjejí rozmanitou činnost v oblasti vzájemné příhraniční
spolupráce mezi dětmi, ale i dospělými. Obě školy jsou také
zapojeny do akcí DKSB z Breitenbrunnu.
Již měsíc, před společným setkáním, pilně nacvičovali žáci 5.A
a 5.B s paní učitelkou Lenkou Matoušovou kulturní program
pro své kamarády z Německa. Děti zazpívaly písničky autorů
Svěráka a Uhlíře a jejich nádherný sborový zpěv se rozléhal
po celé chodbě. Děvčata z 5.A zahrála na flétny a klarinet,
zazněla i houslová skladba od M. Prokopce. Na závěr našeho
vystoupení zarecitovali chlapci z 5.A velikonoční říkanku
a přítomné paní učitelky vyšlehali pomlázkou.Podobný
kulturní program měly připravený i německé děti a jejich
program byl obohacený o taneční sestavu. Po kulturním programu jsme se všichni přesunuli do tříd, kde jsme společně
zdobili velikonoční vajíčka. Vajíčka se namáčela do inkoustových barev a postupně se vyškrabávaly různé motivy,
záleželo na fantazii každého žáka. Naše práce se velmi líbila
a dokonce i paní ředitelka breitenbrunnské školy si sama
vlastnoručně vajíčko také zkusila odekorovat. Škoda jen,
že některým žákům se vajíčka při neopatrném zacházení
rozbila, nebot´ byla zhotovena z keramiky.
Naši žáci si na oplátku vyzkoušeli dekorativní práce, které
přivezli breitenbrunnští k nám. Pomocí rydel vyškrabovali
žáci obrázky s různými motivy zvířat a květin, vybarvovali
předtištěné motivy velikonočních obrázků a to vše si odnesli
v recyklovaných , papírových taštičkách, které obdržel každý
žák. A jako sladkou odměnu na závěr dostali všichni
čokoládového zajíce, kterého většina slupla ještě před
obědem.

V závěru prohlídky jsme viděli unikátní film natočený pro
Becherovku bratry Cabanovými a v malém kinosále
si vyzkoušeli žáci sílu svých hlasivek. Přípitek limonádou
a hlasitým zavoláním Na zdraví se žáci rozloučili.
J. Váňová, Mgr. M. Píbalová, žáci 8.A,8.B

Srdíčkové jarní dny
Na naší škole je tradicí, že 2x do roka pomáháme o. p. s.
Život dětem s prodejem upomínkových předmětů, jejichž
výtěžek putuje na pomoc vážně nemocným dětem.
O zdařilý průběh jarní sbírky se zasloužila hlavně děvčata
z 8.A., kterým se podařilo prodejem upomínkových
předmětů vybrat mezi žáky a pedagogy krásných 2 700
korun.
Děkujeme všem organizátorům a těm, kteří si zakoupili
drobné upomínkové předměty.
M. Kollarová, L. Velhartická a žákyně 8.A

Letní česko-německý tábor

A co říci závěrem? Celé dopoledne proběhlo v přátelském
duchu, děti byly nadšené ze společného setkání našich a breitenbrunnských škol, dokonce se už někteří ptají, kdy se zase
příště setkáme. Již po Velikonocích odjíždějí vybraní žáci
8. ročníků na výtvarný projekt se svými pedagogy, v květnu
2017 se koná další společná akce Cesta za zdravím
a v průběhu prázdnin se koná letní česko – německý tábor
na Vidžíně, takže společných aktivit máme více než dost.
Děkujeme všem zúčastěným žákům za vzornou reprezentaci
naší školy, paní učitelkám L. Matoušové, Mgr. J. Princlové, Mgr.
A Liškové, Mgr. G. Krbcové za tlumočení a vzájemnou
spolupráci na celé akci.
L. Matoušová, Mgr. J. Princlová,
Mgr. A. Lišková, Mgr. G. Krbcová - žáci 5.A, 5.B

Od 2. července do 14. července si v prostorách penzionu
U Jakuba ve Vidžíně budou toužimské děti a děti
ze saského Breitenbrunnu společně připravovat vystoupení
pro veřejnost pod názvem: ,,Varieté“. Kromě společných
zážitků při nácviku, podniknou výlety po našem regionu,
společně budou trávit volný čas, sportovat. Nic z toho by
se nemohlo uskutečnit bez finanční dotace Českoněmeckého fondu budoucnosti.
Poděkování patří rovněž ZŠ Toužim a vedení
města Toužim.
Své představení vám děti nabídnou
ve středu 12.července v místní sokolovně.
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KNIHOVNA TOUŽIM
Pro děti

Knižní novinky na měsíc květen 2017
Pro ženy

Appleyard Meredith
Ashford Jane
Callen Gayle
Miller Raine
Stainforth Alexander
Stimson Tess

Pro muže, detektivky
Clark Mary Higgins
Cubeca Karl
Bryndza Robert
Dušek Milan
Hesová Petra
Horská B. M.
Ptáčková Jindřiška
Meyer Deon
Minier Bernard
Smith Wilbur

Disney

Drijverová Martina
Fischer Michal
Fischer Michal
Smith James

Naše paní doktorka
Manželství s cizincem
Nevšední návrh
Múza
Láska k nakousnutí
Otevřené manželství

Smith James

Historické
Bauer Jan

Kdo tě hlídá
Ve spárech osudu
Noční lov
Dáma na telefon
Srdcový král
Brouk
Dva kroky od stínu
Kobra
Zkurvenej příběh
Predátor

Zajímavosti

Bukovský Igor
Hnízdil Jan
Laudin Radek
Pecinovský Josef
Zahradníková Markéta
Zibura Ladislav

Kráska a zvíře:
nejkrásnější příběh
Příšerní nezbedníci
Martin v tajemném lese
Martin na farmě
Barry Trappney a případ
zmačkaný krabičky
Barry Trappney nesnáší
jarňáky

Zachraňte krále

Přírodní léčby
Mým marodům:
jak vyrobit pacienta
Chalupáři stříbrného plátna
Notebook pro seniory:
vydání pro Windows 10
Postel hospoda kostel:
Zbigniew Czendlik
Pěšky mezi buddhisty
a komunisty

Děkuji Lucii Jankuliakové za spolupráci
Lenka Hudečková

MŠ TOUŽIM
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SKOKY

Čápi přiletěli opět do Toužimi

Férová snídaně poprvé ve Skocích
V sobotu 13. května od 10 hodin se ve Skocích uskuteční
tzv. férová snídaně. Společně posnídáme fairtradové
a lokální potraviny a oslavíme tak Světový den pro fair
trade.
Uvařte, upečte, vyrobte, najděte na zahrádce co je Vám
k chuti, a k tomu si uvařte do termosky fair trade čaj nebo
kávu, vezměte si deku, své rodiny a přátele a přijd´te na
brunch do Skoků. Nemáte čas ani chut´ na pečení? Pak
stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší
zahrádky, fairtradovou čokoládovou pomazánkou nebo
sýrem od místního farmáře.
Co sebou: deka, hrníček, talíře, ubrousky, nože a lžičky by
ve vašem košíku taky neměly chybět! Po snídani pro zájemce zajištěna prohlídka zaniklé vesnice a poutního
kostela.
Více na webu http://www.ferovasnidane.cz/

Začátkem dubna se objevil čáp - samec, který kroužil
kolem hnízda na našem Pivovaru a od 6. dubna byl již
vidět na hnízdě každý den. Pečlivě hledal trávu i klacíky
a hnízdo jako vždy po svém příletu opravoval.

INZERCE
Zanedlouho dorazila i jeho družka, paní čápová. Po
odpočinku z letu se náš párek dal do páření, tak nám
nezbývá než doufat v čapí mlád´ata.

Prodám byt, sídliště 451, Toužim
• 2. patro, 4+1+balkón a sklep
• zděné jádro, plastová okna
• 890 000,- Kč - při rychlém jednání
možná dohoda
• bližší informace na tel.736 110 074

Jako každý rok, i letos v dubnu znovu začal padat sníh a
18. 4. stáli oba čápi bezradně na hnízdě a smutně koukali,
co se to děje. Další den ale již zase spolu laškovali :-).
Přeji spolu se všemi milovníky naší čapí rodinky, aby se
hnízdění vydařilo a my se mohli těšit z mladých čápat.
Lenka Hudečková

DOŠLO DO REDAKCE

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu! Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ ks.

Výlet za humna – letos první

Dne 1. 4. 2017 jsme si vyjeli na 1. letošní výlet za humna,
tentokrát na Chebsko. Jako první bonus jsme projeli Františkovými Lázněmi. Krásné je to město. Potom jsme ve
Skalné navštívili muzeum traktorů, staré zemědělské techniky, mimo jiné i starých šicích strojů a jiných zajímavých
věcí. Poté jsme se přemístili k hradu Vildštejn, kde se naše
výprava rozdělila na dvě skupiny, jedna šla do geofyzikálního muzea a druhá na hrad a pak jsme se zase vyměnili.
Pan průvodce nám ukázal, jak vypadá zemětřesení. Na
hradě jsme si prohlédli hasičské muzeum. Provázela nás
paní Květoňová. Poslední zastávka a neméně zajímavá,
byla naučná stezka v Národní přírodní rezervaci SOOS.
Výlet byl hezký i počasí se vydařilo. Děkujeme Infocentru
za jeho zajištění.

Prodej: 2. června 2017

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.: 601576270, 606550204, 728605840

Výroční koncert mládežnické dechovky

V sobotu 8. dubna 2017 jsme se opět v hojném počtu sešli
v toužimské Sokolovně, abychom oslavili 23. výročí
založení mládežnické dechovky v Toužimi. Koncert
moderoval Miroslav Zábranský, který nám také zazpíval.
Dále zpívali Ludvík a Marie Molnárovi a Karolína Holasová.
Byl to krásný zážitek a velký dík patří také kapelníkovi
Karlu Musilovi. Blahopřejeme a těšíme se další vystoupení.
Zapsala Dagmar Procházková
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