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FLORIÁN
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň

Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň
18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně
završeno úsilí mnoha lidí a děti se vrátily
po sto dvaceti letech do prostor bývalé
zasedací místnosti úřadu městyse Lázně
Toušeň.
Od konce roku 2012, kdy se narodila
myšlenka
rekonstrukce
zasedací
místnosti a její přebudování na oddělení
mateřské školy, proběhlo nespočet více
či méně úspěšných jednání a bylo
vykonáno mnoho stavebních úprav.
Stavbu, rekonstrukci, provedla stavební
firma Jaroslav Tihon ve spolupráci se
subdodavateli.
V současné době se v objektu nachází
jedno oddělení mateřské školy pro 22
dětí a jídelna – výdejna potravin pro 25
strávníků. Povoz zajišťují dvě učitelky,
paní Iveta Veselá a slečna Veronika
Váchová, a jedna školnice Květa Fialová.
Tímto rozšířením došlo k uvolnění
prostor družiny základní školy, kde do
současnosti byla detašována jedna třída
mateřské školy. Družina se na chvíli vrátí
do těchto místnosti, kde v minulosti bydlel řídící učitel. Pokud vše půjde podle představ, dojde o letních prázdninách k rekonstrukci
objektu základní školy a budova bude disponovat celkem pěti učebnami. Tím by měla být uspokojena stále se navyšující poptávka
rodičů dětí o umístění do naší toušeňské základní školy. Předpokládáme, že v přespříštím školním roce by mohla škola přejít na
plnotřídní uspořádání. To znamená pět tříd v pěti ročnících.
Možnost navštívit a prohlédnout si naši novou mateřskou školu budou mít občané při slavnostním otevření. Datum konání
slavnostního otevření bude uveřejněn v příštím vydání zpravodaje.
Mgr. Martin Černý, ředitel ZŠ a MŠ Lázně Toušeň

V

ážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou Florián ve zbrusu
nové podobě. Úkolem Floriána je poskytovat
informace z našeho úřadu a z obce. Zpravodaj tak
od letošního roku nebude mít formu časopisu,
bude vycházet častěji a bude přinášet více aktualit
z dění v obci. Periodicita byla stanovena jako
dvouměsíčník, vycházet bude počátkem každého
sudého měsíce.
Nová redakční rada přivítá každou pomoc ze strany
Vás občanů. Vítány jsou též jakékoli příspěvky do
zpravodaje, týkající se obce a jejích občanů.
Doufáme, že se Vám struktura a obsah nového
zpravodaje Florián bude líbit a zůstanete i nadále
jeho věrnými čtenáři.
Závěrem mi dovolte, abych Vám a Vašim blízkým
do nového roku 2014 popřál mnoho štěstí, zdraví a
spokojenosti a také to, aby se Vám u nás dobře
žilo.
Ing. Luboš Valehrach, starosta městyse Lázně Toušeň

Strategický plán schválen
Zastupitelstvo městyse dne 18. prosince 2013 schválilo Strategický plán
rozvoje městyse Lázně Toušeň. Jedná se o rozvojový dokument obce,
který má za cíl shrnout předpoklady a formulovat směr vývoje celé naší
komunity, jejího fungování i rozvoje v kontextu celého území. Je
zaměřen na jednotlivé základní dlouhodobé záměry v deseti
strategických oblastech (technická infrastruktura, zeleň a životní
prostředí, občanská vybavenost, školství a mládež, kultura a společenský
život, rozvoj cestovního ruchu a lázeňství, podnikatelské prostředí,
bezpečnost v obci, partnerství, a v neposlední řadě i zajištění finančních
prostředků). Základní tezí zůstává, že naše lázeňská obec by měla setrvat
bez průmyslových zón, spíše rekreačního charakteru. Taktéž je
proklamováno omezení masového vzniku separované bytové
(rezidenční) výstavby.
Občané se s dokumentem mohou seznámit na internetových stránkách
městyse, případně na úřadě městyse, kde je k nahlédnutí v tištěné verzi.
S vytvořeným strategickým plánem souvisí i tzv. Zásobník projektů, což je
dokument, obsahující soubor vytvářených či uvažovaných projektů k
realizaci v městysi v blízké době. Tento dokument si občané také mohou
prohlédnout na internetových stránkách městyse.
ÚM
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Zprávy z rady a usnesení ze zastupitelstva
O čem jednali radní městyse v r. 2014
Rekonstrukce místních komunikací v Lázních Toušeni
V uplynulém období pokračovala intenzivní příprava rekonstrukce místních komunikací podle projektu nazývaného Pavouk (komunikace Za
Školou, Na Zárybničí, V Zátiší, Na Pruhu, Požární, část komunikace U Sokolovny). V současné době probíhá výběrové řízení na stavební práce a
výběr administrátora a technického dozoru investora.
Městys podal žádost o dotaci z programu Středočeského kraje Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) 2014 na rekonstrukci komunikace Zápská.
Cyklostezka Lázně Toušeň
Dle sdělení stanoviska od Regionálního operačního programu (ROP) regionu Střední Čechy projekt na stavbu cyklostezky v ulici Na Nábřeží
splnil požadovaná kritéria. V další etapě bude projekt hodnocen. Městys bohužel neobdržel dostatek bodů pro zařazení do vybraných
projektů. Na dobudování cyklostezky si proto budeme muset ještě počkat.
Pronájem prostor v budově čp. 13
Byla podepsána změna nájemní smlouvy s p. T. Součkem a p. Kasalickým o pronájmu bývalého bufetu. Po nutné rekonstrukci příslušných
prostor a úspěšné kolaudaci se počítá s otevřením nové restaurace (termín: leden 2014).
Jednání se společností AVE
Rada pověřila starostu městyse jednáním se společností AVE. Díky tomu se podařilo uzavřít novou smlouvu, která přinese městysi významné
úspory. Občanům se proto poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2014 snižuje ze 750,- Kč na 700,- Kč (viz samostatný článek).
Ivana Studničková, radní městyse

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 18. prosince 2013
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne 18. prosince 2014 přijalo tato usnesení:
Usnesení č. 2013/1.1.
ZM schvaluje doplněný program zasedání
Usnesení č. 2013/7.2.
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti rady za uplynulé období
Usnesení č. 2013/7.3.
ZM bere na vědomí zprávu o investicích za rok 2013
Usnesení č. 2013/7.4.
ZM Schvaluje rozpočet pro rok 2014
Usnesení č. 2013/7.5.
ZM pověřuje radu městyse k provedení rozpočtového opatření k 31.12.2013
Usnesení č. 2013/7.7.
ZM schvaluje uzavření smlouvy na svoz komunálního odpadu s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na rok 2014
Usnesení č. 2013/7.8.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností RWE GasNet, s.r.o. IČ: 27295567 a městysem Lázně Toušeň, k
dotčeným pozemkům parc.č. 44/5 a 42/6 v k.ú. Lázně Toušeň
Usnesení č. 2013/7.9.
ZM bere na vědomí předložené zprávy komisí rady městyse
Usnesení č. 2013/7.10.
ZM mění jednací řád zastupitelstva městyse Lázně Toušeň tak, že vypouští článek č. X. bod 3 a bod 4, s účinností od 1.1.2014.
Usnesení č. 2013/7.11.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení č. 2013/7.12.
ZM pověřuje starostu podáním žádosti o přidělení dotace na projekt „Rekonstrukce komunikace ulice Zápská v městysi Lázně Toušeň“ ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.
Usnesení č. 2013/7.13.
ZM souhlasí s přijetím dotace na rekonstrukci komunikace ulice Zápská v městysi Lázně Toušeň z programu Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.
Usnesení č. 2013/7.14.
ZM pověřuje starostu podáním žádosti o přidělení dotace z Ministerstva financí ČR na projekt „Rekonstrukce domu č.p. 178 – technické
služby městyse Lázně Toušeň“.
Usnesení č. 2013/7.15.
ZM souhlasí s přijetím dotace z MF ČR na projekt „Rekonstrukce domu č.p. 178 – TS městyse Lázně Toušeň“ a zavazuje se vyčlenit prostředky
na spolufinancování.
Usnesení č. 2013/7.16.
ZM schvaluje Strategický plán rozvoje území městyse Lázně Toušeň pro roky 2014-2024
Usnesení č. 2013/7.17.
ZM schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč Spolku přátel arm.gen. Tomáše Sedláčka na vytvoření pomníku gen. Sedláčka
Usnesení č. 2013/7.18.
ZM pověřuje starostu jednáním o zakoupení vybrané sádrové busty gen. Sedláčka

Ing. Luboš Valehrach, starosta

ověřovatelé: Libor Konopka, Ivana Studničková
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Schválený rozpočet městyse Lázně Toušeň na rok 2014 ze dne 18.12.2013
Rozpočet v
tis. Kč

Příjmy
DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočet
v tis. Kč

Výdaje
BĚŽNÉ VÝDAJE

13 122
22

Doprava

11 770

2212

Daňové příjmy - místní a správní poplatky

1 352

2219

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2 067

2221

Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy

23

Vodní hospodářství

516

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a
nakládání s kaly

516

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Daňové příjmy - příjmy ze SR

3314

Činnosti knihovnické

3399

Ostatní záležitosti kultury

53
1
52

23

110
10
40
60

31

Vodní hospodářství
Odvádění a čištění odpadních vod a
nakládání s kaly
Vzdělávání a školské služby

1 540

3113

Základní školy

1 540

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

3311

Divadelní činnost

12

3314

Činnosti knihovnické

42

3319

Ostatní záležitosti kultury

2321

486
486

332

36

Bydlení, komunální služby a územní
rozvoj

3612

Bytové hospodářství

782

3322

Zachování a obnova kulturních památek

62

3613

Nebytové hospodářství

491

3341

30

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené

Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Tělovýchova a zájmová činnost

37

Ochrana životního prostředí

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

61

Státní moc, státní správa, územní
samospráva a politické strany

1 321

5
43
139
16
121
2

3399
34
3429

6171

Činnost místní správy

23

63

Finanční operace

15

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací

15

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

30

36

30

3612

Bytové hospodářství

30

3613

Nebytové hospodářství

493

3631

Veřejné osvětlení

485

3632

37

Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené
Ochrana životního prostředí

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

3745

Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních
odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

380

5311

380

6112

Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Požární ochrana - dobrovolná část
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Zastupitelstva obcí

6171

Činnost místní správy

7 223

- v tom pol. 6901 Investiční rezerva

4 663

55

DOTACE

517

5512

4112

Nein.přij.transfery ze SR v rámci
tsf.vztahu

187

61

4122

Neinvestiční dotace na obnovu technologie ČOV

330

PŘÍJMY CELKEM

15 736

97

3612

36

3725

Bydlení, komunální služby a územní
rozvoj

177

Zájmová činnost a rekreace j.n.
Bydlení, komunální služby a územní
rozvoj
Bytové hospodářství

3639
23

9

63
6310
6320

Finanční operace
Obecné příjmy a výdaje z finančních
operací
Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ

97
2 611
762

11
860
2 289
20
855
200
1 214

20
20
7 748
525

114
32
82
15 395
341
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Oznámení Úřadu městyse Lázně Toušeň

Poplatek za odpad

Vážení spoluobčané,

Poplatek za svoz, zneškodňování a likvidaci komu-nálního
odpadu pro rok 2014 je stanoven na částku 700 Kč za občana
a rok. Poplatek je zpravidla vybírán dohromady za všechny
členy domácnosti. Povinnost hradit poplatek v Městysi Lázně
Toušeň mají všichni občané, kteří zde mají trvalý pobyt (jsou
zde trvale hlášeni) a cizinci s dlouhodobým pobytem. Platit
poplatek musí také vlastníci staveb pro individuální rekreaci,
bytů a domů, kde není nikdo trvale hlášen (platí 700 Kč). Od
poplatku je osvobozeno třetí a další neplnoleté dítě v rodině.
Poplatek musí být uhrazen do 31. 3. 2014. Do té doby budou
odpadové nádoby vyváženy také s vylepenou starou
nálepkou.

Úřad městyse Lázně Toušeň oznamuje, že nejpozději
k datu 7. 3. 2014 je možno podat žádost o přidělení
obecního bytu.
Jedná se obyt 2 + 1, 1. patro, v Domě seniorů U
Byšických (schodiště k MUDr. Rancovi). Užívání bytu je
vázáno na výkon funkce správce objektu.
Pro informaci uvádíme, že platba za byt (nájemné a
další poplatky) přesahuje částku 8 000 Kč měsíčně.
Své žádosti předejte na Úřad městyse Lázně Toušeň
osobně, nebo prostřednictvím elektronické podatelny
na e-mail podatelna@laznetousen.cz. Bližší informace
poskytne pracovnice úřadu městyse paní Romana
Vaňková, tel.: 733 746 869.
ÚM

Úřad městyse vítá platbu poplatku bankovním převodem.
Po zaplacení poplatku na bankovní účet městyse Vám úřad
doručí kontrolní nálepku o zaplacení poplatku poštou do Vaší
domovní schránky. Odpadá tak nutnost návštěvy úřadu.
Platbu poukažte na účet číslo:
2600 299 789 / 2010 (Fio banka, a.s.)
Variabilní symbol: [Vaše číslo popisné] (je NUTNO vyplnit!!!)
Specifický symbol: 2014077
Konstantní symbol: 1318

Poplatek za psa

Informace (text) pro příjemce:

Opět je preferována platba bankovním převodem. Platba v
hotovosti je možná jen výjimečně. Poplatek je splatný ve lhůtě do
31. 3. 2014, pokud činí poplatek více než 600 Kč, lze jej hradit i ve
splátkách, polovinu do 31. 3. 2014 a druhou polovinu do 30. 6.
2014.
Poplatek se platí ve výši:

uveďte příjmení jednoho člena domácnosti
(vlastníka domu, správce). Je-li pod č.p. více
domácností (bytů) platících odděleně, uveďte i číslo
bytu či jinou identifikaci plátce; zvláště důležité je
přesně identifikovat plátce tam, kde pod jedním
číslem popisným bydlí více samostatných rodin.

a) standardní plátce – za prvního psa 300 Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 450 Kč

Částka: odpovídá násobku 700 Kč a počtu členů domácnosti.

b) důchodce, jehož jediným příjmem je starobní, invalidní, vdovský,
nebo vdovecký důchod, popřípadě poživatel sirotčího důchodu – za
prvního psa 120 Kč, za druhého a každého dalšího psa držitele 200 Kč.

městyse v úředních hodinách. Tento způsob platby je
určen pro občany bez bankovního účtu.

Poplatek lze hradit výjimečně také v hotovosti na úřadě

ÚM

c) pokud pes slouží k podnikání, nebo k samostatné výdělečné
činnosti činí poplatek 700 Kč

Nová smlouva na svoz odpadů
podepsána

Poplatky se platí na bankovní účet
2600 299 789 / 2010 (Fio banka, a.s.)
Variabilní symbol: [Vaše číslo popisné]
Specif. symbol: 2014088 (standardní plátce)
2014089 (důchodce)
2014087 (podnikatel)
Konstantní symbol: 1318
Informace (text) pro příjemce: jméno držitele psa a bydliště držitele,
počet psů
Správně a úplně vyplněné údaje umožňují rychlou a řádnou
identifikaci. Proto prosíme o pečlivé doplňování údajů.
Platby za odpady a za psa pečlivě rozdělujte! Vyhnete se tak
nutnosti uvádět věci na pravou míru po té, co budete vyzváni
k hrazení nezaplaceného poplatku. Pokud bude platba obou
poplatků provedena najednou, bude částka vnímána jako přeplatek
toho poplatku, pod jehož specifickým symbolem bude platba
provedena. Na druhém poplatku zůstane nedoplatek.
ÚM

Pro letošní rok se podařilo vyjednat od svozové
firmy AVE daleko příznivější podmínky. Nutno
podotknout, že původní návrh svozové firmy byl
zvýšení ceny svozu. V celkové roční bilanci se však
podařilo ze strany městyse nalézt a prokázat
možnou úsporu na nákladech cca 250 000 Kč.
Městys na to reagoval snížením poplatku pro
občany ze 750 Kč pro osobu a rok na nižších 700 Kč
pro osobu a rok. Nadále budeme občanům dotovat
svoz odpadu, avšak již poměrně zanedbatelnou
částkou. Ušetřené finance tak mohou být využity
jinde, například právě na chodníky, silnice, do
bezpečnosti apod.
Je však s podivem, že pro snížení poplatku
hlasovalo pouze 8 zastupitelů.
Ing. Luboš Valehrach, starosta

LEDEN - ÚNOR 2014

FLORIÁN

5

Žije se nám v Toušeni opravdu tak draze?
V loňském roce jsem slyšel od několika občanů i zastupitelů kritiku za to, že jsme zdražili poplatek za svoz odpadu. V okolních obcích tak
vysoké poplatky prý nemají. Jenže nikdo z těchto občanů a zastupitelů již neviděl (nebo spíše vidět nechtěl) realitu, a to sice, kolik za svoz
odpadu platíme, nebo jaká je četnost svozu odpadu v naší obci a v obcích okolních, jak je to s jinými poplatky a daněmi, které obce vybírají
(přímo či nepřímo). Do rozpočtu obce totiž plně nejde jen poplatek za odpad, ale také daň z nemovitostí a třeba nájemné za pronájem
vodovodů a kanalizací (tu tvoří značná část fixních nákladů).
Je pravda, že poplatek za svoz odpadu jsme měli v roce 2013 nejvyšší z okolních obcí. V loňském roce byly náklady na likvidaci odpadů na 1
občana 994 Kč. V letech předchozích tomu bylo obdobně. I přes vysoký poplatek za svoz TKO náš městys doplácel v roce 2013 na každého
občana 244 Kč, což činilo téměř 300 000 Kč za rok. A to je pro informaci částka, za kterou se dá vybudovat kolem 150 m chodníků. Ještě
předloni (2012) městys doplácel téměř 600 000 Kč ročně – dvojnásobná délka chodníků. Ať chceme nebo ne, městys tyto výdaje na
infrastrukturu hradit musí, od státu prostředky nezískáme, a je tedy v rukou nás samotných postarat se o to, abychom tyto služby zajistili.
Jinak by nebyla kanalizace, silnice, ani chodníky.
Již v roce 2013 a pro rok 2014 však také značná část okolních obcí začala poplatek za odpad zvyšovat. Je to dáno jednoduše tím, že náklady na
likvidaci odpadů rostou a zatěžují obecní rozpočty. Vedení obcí, která se bála šlápnout do vosích hnízd, tak nakonec stejně tento nepopulární
krok musela učinit. Toušeňští zastupitelé, kteří loni hlasitě
odpady daň z nemovitosti vodné + stočné CELKEM
protestovali proti zvyšování, aby se pseudozavděčili voličům, Obec
však nyní o podobném zvyšování v jiných obcích mlčí.
Lázně Toušeň 2 800
613
7 718
11 131
Jak již bylo řečeno, příjem obce a náklady občanů netvoří jen
2 000
422
9 383
11 805
poplatky za odpady, ale též daň z nemovitostí a cena vodného Zápy
a stočného. Pokusili jsme se tedy vypočítat, kolik zaplatí
Lysá n.L.
1 900
522
10 328
12 750
průměrná rodina na výdajích za daň z nemovitostí, odvoz
2 064
727
11 250
14 041
odpadu a spotřebu vody za rok v okolních obcích. Čelákovice
Předpokládali jsme standardní rodinu (2 dospělí a 2 děti), žijící Brandýs n.L. 2 640
734
10 713
14 087
v rodinném domku se zahradou (1000 m2 zahrada, 120 m2
2 400
533
11 426
14 359
zastavěná plocha domu o 2 podlažích) a se spotřebou 150 m3 Mochov
pitné vody ročně.
Praha
2 232
1 711
11 376
15 319
Výsledky jsou až překvapivé. Nejméně zaplatí občané městyse
Úvaly
2 736
1 649
11 400
15 785
Lázně Toušeň: Pak nezbývá, než se ptát, zda se nám v Lázních
Toušeni opravdu žije tak draze…

LV

Káraný

2 200

1 034

13 152

16 386

Infozprávy

Rozkvetlá okna

Služba infozprávy je určena všem občanům městyse. Po jednoduché registraci do systému bude
občan zdarma informován prostřednictvím SMS o dění v obci, sportovních a kulturních akcích,
dětských akcích. Samozřejmostí je informování o krizových situacích v městysi a informace o
důležitých záležitostech v městysi. Podmínkou využívání služby je pouze vlastnictví mobilního
telefonu, případně e-mailu. Služba je pro příjemce bezplatná.
Registrace je možná:
osobně na úřadě v úřední hodiny,
přes internet http://www.infozpravy.cz ,
mobilním telefonem.
Registraci pomocí mobilního telefonu provedete zasláním krátké SMS zprávy ve tvaru
LT mezera [Vaše číslo popisné]
na telefonní číslo 733 746 863
(např. občan bydlící v č.p. 56 zašle SMS ve tvaru „LT 56“). Uvozovky do zprávy prosím nepište.
Po registraci je občan zaregistrován k odběru všech informací. Zprávy jsou však rozděleny do
jednotlivých okruhů, a to:
Krizové zprávy úřadu (ty obdrží občan vždy).
(I) Informační zprávy úřadu – informace o zasedáních zastupitelstva, svozu odpadu,
volbách, platbě poplatků, ...
(K) Kulturní akce
(S) Sportovní akce
(D) Dětské akce, školní akce
(P) Podnikatelské akce místních podnikatelů
(Z) Zajímavé akce v okolních obcích

Úřad městyse Lázně Toušeň
dlouhodobě
pracuje
na
možnostech
zvelebování
našeho městyse, a to je i
důvod, proč jsme se rozhodli
vyhlásit soutěž s názvem
Rozkvetlá okna. Spousta z nás
každoročně navštěvuje různé
obchody,
zahradnictví
a
investuje nemalé částky do
estetiky
našich
domovů,
především pak
okenních
parapetů. A jsme u toho:
chceme Vaši aktivitu podpořit
touto soutěží. Ustanovíme
porotu, která v letních
měsících obejde celou Toušeň
a ohodnotí nejlépe vyzdobená
okna. První tři místa pak
získají finanční poukázky do
zahradnictví. Zlatá příčka
obdrží poukaz ve výši 2 500,Kč, stříbrná ve výši 1 500,- Kč
a bronzová ve výši 1 000,- Kč.
Tuto informaci přinášíme již
nyní, abyste měli dostatek
času na vypěstování těch
pravých kytiček.

Bude-li občan chtít odhlásit odběr některého okruhu zpráv, stačí zaslat SMS ve tvaru „LT
mezera ODEBRAT mezera okruh“. Okruh je písmeno (písmena) okruhu(ů), který(é) chce
odhlásit (jsou uvedena výše v závorce). Např. zasláním SMS ve tvaru "LT ODEBRAT SZ" se
odhlásí z odběru informací o sportovních akcích a zajímavých akcí z okolí. Naopak přidat již
jednou odebraný okruh zpráv lze zasláním SMS ve tvaru „LT mezera PRIDAT mezera okruh“
na výše uvedené telefonní číslo.
ÚM

Mgr. Věra Vojtíšková, radní
městyse
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Závěrečná zpráva o investicích v Lázních Toušeni za rok 2013
Úřad městyse Lázně Toušeň předkládá zastupitelstvu a občanům městyse tuto souhrnnou zprávu o investičních akcích, provedených v roce
2013 na majetku ve vlastnictví městyse Lázně Toušeň
V roce 2013 došlo v městysi Lázně Toušeň k těmto investičním výdajům:
a) Dobudování nádvoří Skleněné vily
Z původního plánu pozvolně se svažujícího nádvoří bez možnosti umístění stacionárního zařízení pro pořádání různých akcí bylo rozhodnuto o
rozčlenění nádvoří na dvě samostatné plochy. Bylo rozhodnuto též použít dražších a kvalitnějších materiálů a estetičtějšího uspořádání prvků
tak, aby objekt co nejvíce zapadl do okolí.
V současné době chybí v objektu vybudovat několik drobností. Jedná se zejména o dokončení zábradlí mezi 1. a 2. nádvořím, zabudování
skleněného víka na studnu (sklo je již vyrobeno, vše proběhne na jaře) a dořešení vstupu pod západní terasu. Je třeba též ukončit vstupní
bránu. Tyto práce nebylo možno dokončit, jelikož se vyhodnocoval stav a možnosti co nejlepšího vytvoření uvedených prvků.
Celkové dosud vynaložené investice na tuto investiční akci byly 1 684 870 Kč. V této částce je zahrnut i doplatek zádržného za rekonstrukci
samotného objektu Skleněné vily.
b) Rekonstrukce ulice Nádražní
Na investiční akci byla získána dotace ve výši 72,5 % způsobilých výdajů. Projektem byl
změněn asfaltový povrch vozovky, včetně změny, resp. vybudování podloží vozovky,
vytvořeny nájezdy a odstavné pruhy, zrekonstruován chodník po západní straně a
provedena náhrada zeleně z Betula sp. (bříza) za Acer platanoides (javor mléč).
Celkové vynaložené náklady na tuto investiční akci, včetně projektových nákladů, činí
3 025 171,63 Kč, z toho městys obdrží (obdržel 16. 12. 2013) dotaci 2 054 474,54 Kč
(projektové práce a poradenské práce před zahájením projektu nejsou způsobilými
výdaji). Z rozpočtu obce připadla na investici částka 970 697,09 Kč.
c) Rekonstrukce části budovy radnice na jednu třídu mateřské školy
Z důvodů zvýšení kapacity mateřské školy a z nutnosti mít od školního roku 2014/2015
v základní škole další třídu, přistoupil městys k vybudování třídy mateřské školy v části
budovy úřadu městyse a bývalého kadeřnictví. Vznikla tak plně funkční detašovaná
třída mateřské školy, včetně zázemí pro výdej jídel. Celkové investiční náklady byly ve
výši 1 673 777 Kč. V této částce jsou i náklady na opravu budovy, které přímo s vybudováním třídy nesouvisí, a náklady na materiální vybavení
třídy. Navýšení oproti předpokladu bylo dáno nutností zabudovat do objektu tzv. světlovody, které sice stavbě nesluší, avšak bez kterých
nebylo možné akci provést. Je třeba říci, že akce proběhla ve velmi krátkém časovém horizontu. Od záměru vedení městyse a vedení školy
koncem února došlo k otevření školky v polovině listopadu, tedy za necelých 9 měsíců od vzniku první myšlenky. Za tu dobu bylo nutné
stavbu vyprojektovat, požádat o stavební povolení, vypořádat se s nájemními vztahy nájemců a stavbu zrealizovat, převzít, zkolaudovat a
vybavit prostory školky nutným nábytkem a zařízením.
d) Zbourání nefunkčních komínů bývalé kotelny v ulici Za Školou
Dva komíny bývalých kotelen, které již nebyly funkční a jen hyzdily městys po obou stranách ulice Za Školou, byly zbourány. Navíc se tím
předešlo i potenciálnímu nebezpečí jejich samovolného zhroucení. Jedná se o komín bývalé kotelny základní školy a o komín bývalé kotelny
domu seniorů (za poštou).
Celková cena byla 54 158 Kč.
e) Pořízení pozemků kolem bývalého skladu CO – ulice U Cihelny
Jde o pozemky parc. č. 824/3, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 320 m2 a parc. č. 824/4, ostatní plocha – ostatní komunikace o
výměře 201 m2, k.ú. Lázně Toušeň, za celkovou cenu 101 950 Kč. Pozemky obklopují bývalý sklad CO nad hřbitovem. Tyto pozemky mohou
být v budoucnu pro obec využitelné.
f) Pořízení pozemků v intravilánu obce
Do vlastnictví obce byly pořízeny pozemky parc. č. 132/2, 139/2 a 143/1 o celkové výměře 5 560 m 2 za celkovou cenu 2 780 000 Kč. Tyto
pozemky může obec použít k zástavbě (resp. je k zastavění prodat) kdykoli v budoucnu.
g) Pořízení zbytkových pozemků mezi Lázněmi Toušení a Čelákovicemi
Jedná se o pozemky parc. č. 583/17 a parc. č. 583/19 v k. ú. Lázně Toušeň za celkovou cenu 16 300 Kč. Pozemky byly pořízeny vzhledem k
marginální částce a potenciální využitelnosti v budoucnu.
h) Pozemky pod čistírnou odpadních vod
Jedná se o pozemky parc. č. st. 584, st. 585, st. 586 a st. 609 pod ČOV, které městys neměl v držbě. Pořízením do vlastnictví za celkovou cenu
600 000 Kč se do budoucna zjednoduší, resp. přímo umožní čerpání případných prostředků na rekonstrukci samotné ČOV. Pozemky budou
hrazeny ve splátkách po dobu 15 let. Je tím tak i zajištěna podpora spolkové činnosti sportovní organizace, která tyto pozemky městysi
prodává..
Ve zprávě nejsou zahrnuty investiční výdaje na nedokončené projekty, zejména na projektovou dokumentaci rekonstrukce komunikací, tzv.
„Pavouk“ ve výši 272 855 Kč. Ty budou součástí zprávy v době realizace, tedy v roce 2014.
ÚM
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Vlajka pro Tibet
Vážení občané,
dne 10. března 2014 si prostřednictvím mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet připomeneme 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. V říjnu
1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru komunistické strany Číny Mao Ce-tung vznik Čínské lidové republiky. O rok později vtrhla do Tibetu čínská vojska a
nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě v Čhamdu. V roce 1959 odešel tibetský duchovní vůdce dalajláma do exilu, poté vypuklo tibetské povstání, při
němž položilo život přibližně 80 000 Tibeťanů, kteří pouze chtěli zpět svá lidská práva a stát. Česká republika se k této kampani připojuje pravidelně od roku
1996, v loňském roce tuto kampaň podpořilo 467 obcí. Kampaň má za cíl upozornit na porušování lidských práv a státní suverenity Tibeťanů. Připojení ke
kampani je prosté, stačí viditelně vyvěsit tibetskou vlajku a připojit se k dobré vůli. Někteří z Vás, občanů, již tak po léta činí. I Úřad městyse Lázně Toušeň se
rozhodl připojit k této mezinárodní solidaritě a 10. března vyvěsí na Skleněné vile po celý den tibetskou vlajku. Pokud by někdo z Vás měl zájem připojit se k
tomuto aktu dalším soukromým vyvěšením tibetské vlajky, pak je možno ji zakoupit na internetové adrese www.obchudek.lungta.cz . Važme si naší svobody!
Mgr. Věra Vojtíšková, radní městyse

Stalo se…
2013
12. 11. 2013 se konalo slavnostní ukončení projektu „Rekonstrukce komunikace
ul. Nádražní, Lázně Toušeň“. Tato rekonstrukce ulice dlouhé 194 m stála 3,25
milionů korun, z toho bylo přibližně 2,05 milionů korun hrazeno z peněz
Evropské unie. Naše obec z vlastního rozpočtu přispěla částkou 850 tisíc korun.
Na akci slavnostního ukončení projektu přijali pozvání starosty městyse Ing.
Luboše Valehracha hejtman Středočeského kraje MVDr. Josef Řihák, za ROP Ing.
Tomáš Oliva, starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi Ing. Ondřej Přenosil,
bývalý starosta Čelákovic Ing. Josef Pátek, zástupci toušeňských spolků a
zastupitelé městyse. Součástí a zpestřením akce byl závod koloběžek do vrchu,
kterého se zúčastnili žáci místní ZŠ za doprovodu svých učitelů. Po slavnostním
otevření následovalo společenské setkání ve Skleněné vile.
16. 11. 2013 pořádala Obec baráčníků Lázně Toušeň poprvé ve spolkové
místnosti Skleněné vily Valné volební sedění. Volba proběhla dle regulí a byl
řádně zvolen nový výbor.
Součástí sedění bylo vystoupení
žáků místní ZŠ. S paní uč. Černou
zahráli na zobcové flétny a poté
žáci 1. třídy pod vedením paní
uč. Svobodové zatančili v krojích
lidové tanečky. Všechny děti
sklidily veliký a zasloužený
potlesk. Pozvání na Valné volební
sedění přijali rychtář 1. župy,
starosta městyse Ing. Luboš
Valehrach, kronikář RNDr. Jan
Králík, CSc., a hosté z okolních
Obcí baráčníků. K poslechu hrála skupina pana Mráčka z Čelákovic.
17. 11. 2013 pozval DS při T.J. Sokol Lázně Toušeň do místní sokolovny děti na
hudební pohádku o kouzelné zpívající květině Květ zapomnění. Autorkou je
Milada Hluštíková, hudbu složil Radek Šlangal, hrál soubor Nové divadlo Mělník.
Přišly se podívat asi tři desítky dětí s rodiči. Pohádka, kterou mělničtí zahráli
s vekou chutí, se líbila.
30.11.2013 se konal v místní
sokolovně
již
4.
ročník
hudebního
festivalu
Bluesbadger.
Pořádala
jej
místní skupina The Kingsize
Boogiemen za podpory DS při
T.J. Lázně Toušeň a městyse Lázně Toušeň. Představily se tyto skupiny: Hana
Lundiaková, místní The Kingsize Boogiemen, Roosevelt Houserockers
z Rakouska, GRUFF!Przytula & Kruk vs. Maciej Kudla z Polska a Charlie Slavík
revue. Sokolovna byla zcela zaplněna spokojenými posluchači z Toušeně i
okolí. Těšíme se na další ročník!
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1. 12. 2013 v místní sokolovně připravil DS při T. J. Sokol Lázně Toušeň
akci pro děti – Mikulášská aneb Mikuláš, andělé a čerti v sokolovně.
Zúčastnilo se sedm desítek dětí, které se svými rodiči, babičkami a
dědečky obsadily snad všechna místa. Některé děti se dokonce obávaly,
že se na ně nedostanou dárky. Každý se však svého dárečku dočkal, a tak
všichni prožili velmi hezké odpoledne.
1. 12. 2013 Advent,
rozsvěcení stromečku na
Floriánském náměstí –
připravily Úřad městyse
Lázně Toušeň, Divadelní
soubor při T.J. Sokol,
Základní školy, redakční
rada Floriána a kulturní
komise. Program zahájil
ponocný
pan
Josef
Konopka,
člen
Obce
baráčníků
v
Toušeni.
Účinkovali žáci místní ZŠ a divadelní kroužek pod vedení Jany Hadrbolcové
a Ing. Luboše Jakuba. K navození správné atmosféry bylo podáváno
občerstvení (cukroví, čaj, punč, opékání buřtů), nechyběly prodejní stánky
a živá zvířátka. Součástí
Adventu byla možnost
prohlídky kostela, kde
hořela 1.
svíčka na
adventním věnci. V kostele
byla také zahájena veřejná
sbírka na nutnou opravu
harmonia. Celý adventní
podvečer,
kterého
se
zúčastnilo velké množství
toušeňských občanů, se
vydařil.
13. 12. 2013 pořádaly úřad městyse, redakční rada Floriána a kulturní
komise oslavu svátku svaté Lucie, patronky světel. Průvod se světýlky a
lampiony
vyšel
za
drobného
mrholení
z Floriánského náměstí,
poté Káranskou ulicí a po
nábřeží dorazil do Parku
profesora Procházky. Zde se děti mohly podepsat na létající lampiony štěstí a
vypustit svá přání. Součástí oslavy byl i velký ohňostroj. V parku osvětleném
svíčkami a lampionky panovala velmi příjemná atmosféra. Tato předvánoční
oslava si našla v našem městysi již trvalé místo.
16. 12. 2013 se uskutečnilo setkání seniorů v sále Slatinných lázní Toušeň.
Všechny seniory nad 65 let pozval písemně úřad městyse. Pozvání přijalo několik
desítek z nich. Ty pak v lázních čekal program, o který se postarala tradičně
místní ZŠ. Jako vždy bylo vše pečlivě připraveno a děti seniorům zahrály na
flétny a klavír, zazpívaly koledy a předvedly velmi zdařilou scénku o
narození Ježíška. Na závěr svého vystoupení rozdaly děti všem malá
vlastnoručně vyrobená přáníčka. Na seniory také čekalo bohaté pohoštění
a hudba. K tanci i poslechu zahrál Láďa Weyrostek. Věříme, že se všichni
příjemně bavili. Pokud se při hudbě navzájem slyšeli.
6. – 29. 12. 2013 se ve Skleněné vile konala výstava obrazů, kreseb a
šperků výtvarnice Aleny Vitákové. Otevřeno bylo po všechny prosincové
víkendy, dokonce i o Vánocích. Zájem byl veliký i díky tomu, že výstava
obrazů byla ve vile první. Všichni kladně hodnotili vkusné uspořádání ve
skleněné části vily. Autorka vystavovala díla s egyptskou tematikou, ale i
s motivy z našeho městyse a okolí, které se zvláště líbily. V předvánočním
čase to bylo pro všechny milé zastavení.
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23. 12.2013 pozval starosta městyse občany na předvánoční setkání do Skleněné vily. Pro všechny bylo připraveno
drobné občerstvení, včetně lahodného svařáku a ještě něčeho silnějšího. Starousedlíci i úplně noví Toušeňané
přinesli pro ostatní své slané i sladké vánoční pochoutky. Celá akce trvala několik hodin a byla skvělou příležitostí
se zastavit a jen tak si popovídat.

2014
8. 1. 2014 Armáda České republiky a Čs. obec legionářská pořádaly na
hřbitově v Lázních Toušeni ve spolupráci s městysem pietní vzpomínku
k poctě armádního generála v. v. Ing. Tomáše Sedláčka u příležitosti jeho
nedožitých 96. narozenin. Pietního setkání se zúčastnili zástupci Armády
České republiky, úřadu městyse Lázně Toušeň, rodinní příslušníci, zástupci
toušeňských spolků i občané městyse. Přítomen byl rovněž štáb
přenosového vozu živého vysílání České televize ČT 24 s redaktorkou
Ladou Kolowratovou. Po pietním aktu s večerkou zahranou na trubku
následovala návštěva Skleněné vily s prohlídkou Parku profesora
Procházky a společenské setkání v zasedací síni.

11. 1. 2014 se konal tradiční Myslivecký ples. Celá akce započala slavnostním nástupem toušeňských myslivců a i
tentokráte se pochlubili svými úlovky. Před vyhlášením tolik očekávané a bohaté tomboly byla zábava v plném
proudu a taneční parket nebyl až do rána prázdný. Řízením opravdu neřízené náhody vyhrál v tombole divočáka
starosta městyse Ing. Luboš Valehrach.
14. 1. 2014 Divadelní soubor Nová generace pod jménem divadla No.Where pozval diváky do místní sokolovny na

první veřejné představení komedie anglického dramatika Robina Hawdona Dokonalá svatba v režii Filipa Müllera.
Všichni herci předvedli skvělé výkony, a tak Dokonalá svatba dokonale pobavila zcela zaplněnou sokolovnu.

Stane se …
V únoru 2014
Každý čtvrtek a neděli od 18 – 19.15 hod. pravidelné cvičení jógy ve Skleněné vile. Jedna lekce 100.- Kč
14. 2. 2014 pátek, 20 hod. karneval Western v místní sokolovně. Pořádají T.J. Sokol Lázně Toušeň a jeho
Divadelní soubor, hraje skupina Klasickej postup, bohatá tombola, předprodej na úřadu městyse, vstupné
129,- Kč
15. 2. 2014 sobota, 10–12 hod. karneval pro děti do 3 let, v místní sokolovně, pořádá Divadelní soubor a
T.J. Sokol Lázně Toušeň, soutěže o ceny, tancování v maskách, volba nejlepších masek, občerstvení
zajištěno, vstupné dobrovolné.
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15.2.2014 sobota, 14–16 hod. karneval pro děti od 3 let,
v místní sokolovně, pořádá Divadelní soubor a T.J. Sokol Lázně
Toušeň, soutěže o ceny, tancování v maskách, volba nejlepších
masek, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
15.2.2014 sobota, 20 hod. karneval Western v místní sokolovně.
Pořádají T.J. Sokol Lázně Toušeň a jeho Divadelní soubor, hraje
skupina Klasickej postup, bohatá tombola, předprodej na úřadu
městyse, vstupné 129,- Kč
21.2.2014 pátek, 14.00–20.00 hod. vzdělávací akce pro
certifikaci Získávání dovedností – MAS Střední Polabí, seminář
s workshopy ve Skleněné vile. Účastníci budou podrobně
informováni.

22. 2. 2014 sobota, 9.30–13.00 hod. pokračování vzdělávací akce pro certifikaci Získávání dovedností – MAS Střední Polabí,
seminář s workshopy ve Skleněné vile. Účastníci budou podrobně informováni.
27. 2. 2014 čtvrtek, 9.30 hod. rodinné centrum U Myšáka otevírá pro rodiče s dětmi nový kurz „cvičení“ pod vedením
maminky Katky Hokrové – držitelky „příslušných osvědčení“. Cvičení bude probíhat od konce února vždy ve čtvrtek
v prostorách herny DS U Byšických v rámci dopolední herničky.
Pro začátek budou otevřeny jen dvě skupiny:
1. skupina – děti, které lezou, staví se, pokouší se o první krůčky od 9.30 hod (cca od 8 do 12 měsíců)
2. skupina – děti, které již chodí od 10.15 hodin (cca od 18 měsíců do 3 let)
Délka jedné lekce: 30 minut a zaplatíte 40 korun.

Toušeňský Myšák
Jménem Toušeňského Myšáka Vás vítám v novém roce, ve kterém Vám všem přeji hodně zdravíčka a mnoho úspěchů v každé
Vaši aktivitě! Těším se na Vás v tomto roce při setkáních na našich akcích, doufám, že si vyberete a s dětmi dorazíte.
Všechny naše pravidelné aktivity, které probíhají v herně centra DS U Byšických a od září 2013 i – pro velký počet akcí a
časového „zaneprázdnění“ prostoru herny, v klubovně nad ní (za bezplatné propůjčení tímto městysi ještě jednou děkujeme) si
můžete prohlédnout a najít si tu svou v přiloženém prográmku. Jestliže se budete chtít na cokoli zeptat či nalézt podrobnější
informace, nebo se přihlásit do kteréhokoli kroužku (můžete i do středeční angličtiny – pak bychom samozřejmě adekvátně
upravili cenu) použijte prosím náš web www.tousensky-mysak.cz, nebo telefonní číslo 604 118 076 či mailíka:
rc.mysak@centrum.cz – jsme připraveni Vám na cokoli a kdykoli odpovědět.
Asi největší novinkou v našem programu je nový kurz cvičeníčka pro děti, který bude od února probíhat v rámci čtvrteční
dopolední herničky a jestliže si Vás „získá“ a budete mít zájem, jsme připraveni udělat hodinové odpolední cvičeníčka
rozdělená dle věku dětí, a to také předběžně ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 15 hodin.
Nyní si Vás dovoluji pozvat na mimořádné, ale již osvědčené jarní akce, které jsme přichystali – první bude 3. dubna od 16
hodin bazárek všech možných i nemožných věciček po dětech pro děti (děti můžete vzít s sebou), další bude skoro noční akce
Noc s Andersenem, která letos připadá na 4. dubna a u nás začne v 17 hodin (tentokrát je hlavním tématem oblíbený detektiv
Vrťapka – jestli nevíte o čem píšeme, určitě doražte to zjistit!).
V předvelikonočním čase máme připravenou velikonoční dílničku,
nebo spíše dílnu, kde si mimo dekorace a barvení vajíček naučíte i
plést pomlázku. Dílna bude 12. dubna od 14 hodin. A poslední jarní
akcí budou oblíbené závody na kolech a odstrkovadlech a letos –
pro velkou oblibu u toušeňské „mládeže“ i na koloběžkách (Vy starší
nebojte se a přijďte mezi nás! To, že akci pořádá Myšák,
neznamená, že je pro prcky. Opravdu se snažíme připravovat naše
akce pro všechny věkové kategorie, aby na ně dorazily celé rodiny.)
Takže závody budou 27. dubna od 15 hodin opět v prostorách
„novostaveb“ za kolejemi, nebo chcete-li šikmo za hřbitovem.
Další aktivity představíme v příštím vydání Floriána a touto cestou
„novému Floriánu“ držíme palce a těšíme se na jeho pravidelnost,
ať máte vždy potřebné zprávičky o tom, co se děje v naší Toušeni, včas doma u sebe!
za kolektiv Myšáka Ing. Katka Bačová
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PROGRAM RODINNÉHO CENTRA MYŠÁK PRO ROK 2014
cvičení Pilates s hlídáním
dětí vstupné 90Kč
PONDĚLÍ
Kroužek Předškoláček 16.45 – 17.45hod.
nutno registrace
Herna pro všechny
9 - 11.30 hod.
vstupné 20Kč
Tvořeníčko-dílna plná
ÚTERÝ
16 - 17.30 hod.
fantazie vstupné 50Kč
Herna pro všechny
9 - 11.30 hod.
vstupné 20Kč
Kurzík montessori
STŘEDA
9.30 - 11 hod.
(1.patro) 140Kč/90min
Vyhrazeno pro kurzy AJ
12.30 - 17 hod.
s rodilým mluvčím
Herna pro všechny
9 - 11.30 hod.
vstupné 20Kč
ČTVRTEK
Logopedie Mgr. Jarošová od 12 hod.
nutno objednat
Hravá angličtina
PÁTEK
16 - 17 hod.
vstupné 65Kč
sledujte stále na nástěnSobotní či nedělní
nepravidelné akce
kách a webu Myšáka!
Na všechny kroužky je možné vyzvednout děti ze školní družiny či ze školky.
9 - 10 hod.

Na všechny kroužky, cvičeníčka a herničky je možnost využít zvýhodněné permice!

Obec baráčníků
Baráčníci na přelomu roku
Zimní měsíce nejsou u baráčníků obdobím klidu a odpočinku, ale právě
nyní probíhají valná zasedání ve všech baráčnických obcích I. župy, a tak
jezdíme na návštěvy. Patří k dobrým zvykům navštívit sesterské obce
v okolí, když hodnotí svou celoroční činnost, pozdravit je, vyslechnout, jak
se jim daří a podpořit je dobrým slovem.
Naše toušeňské volební zasedání se konalo v krásném prostředí Skleněné
vily, líbilo se, mělo zajímavý program a zábava také nechyběla. Velmi
roztomilé bylo vystoupení školních dětí, prvňáčků v lidových krojích i
šikovných malých muzikantů. Toušeňské děti jsou pokaždé ozdobou našich
zasedání a vyvolávají nadšení hostů – baráčníků z okolních obcí. Za dětmi
přijdou rodiče, babičky, dědové, a sálek ve vile tentokrát nestačil. Příští
setkání zřejmě proběhne opět v sokolovně, kde je místa daleko více.
Každé valné zasedání je jakousi tečkou za celoroční činností spolku. Má svá
pravidla a pevný program, který je dán regulemi, a ty už platí téměř sto
čtyřicet let od doby, co v kolínském hostinci „Baráček“ vznikl náš první spolek. Proto máme takové zvláštní jméno. Regule určují naši
činnost – udržování starých českých tradic, krojů a také dobrých
sousedských mravů. Pokud budete mít zájem a navštívíte naši rychtu při
některém zasedání, poznáte to na první pohled a my Vás rádi uvítáme.
V adventním čase jsme společně navštívili půvabné Kryštofovo údolí u
Liberce s jeho známými betlémy, originálním orlojem a vzácným dřevěným
barokním kostelíkem. V Kostelci n.L. jsme byli svědky výjimečné události –
svěcení nového praporu, který je symbolem baráčnické pospolitosti.
Navštívili jsme baráčníky v Brandýse n.L., ve Sluhách, v Úvalech a
v Chrástu, chystáme se do Křenku, a než vyjde toto číslo Floriána, ještě
dojde k dalším milým návštěvám. Je samozřejmé, že se také účastníme
všech významných kulturních a společenských událostí u nás v Lázních
Toušeni a podílíme se na práci I. župy i veleobce.
I přes vyšší věk svých členů jsou baráčníci čilým spolkem.
Jiří Kučera, rychtář
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Divadelní soubor
Divadelníci na přelomu sezony
Divadelní soubor při T. J. Sokol otevřel sezonu 2013/2014 dvěma
reprízami proslulé pohybové grotesky režiséra Ing. Dušana Müllera Kino
na piazettě Národního divadla v Praze v rámci festivalu Fiesta (28. 7.
2013). Následovalo prázdninové představení Poprasku na laguně v režii
Milana Schejbala ve Skleněné vile (17. 8. 2013). S novými účinkujícími
soubor přestudoval komedianty do Smetanovy a Sabinovy Prodané
nevěsty pro podzimní reprízy v Kroměříži (21. 9. 2013) a Českých
Budějovicích (5. 10. 2013). Naopak s původním domácím obsazením, ale
s novými pěveckými hosty soubor obnovil inscenaci opery-melodramu
Zdeňka Zahradníka Popelka pro reprízy v Chotěboři (2x 14. 11. 2013),
v Lázních Toušeni (2x 15. 11. 2013) a v pražských divadlech Na prádle (2x
6. 12. 2013) a U Valšů (2x 15. 12. a 1x 18. 12. 2013). Na oplátku zavítaly do
toušeňské sokolovny dva hostující soubory: jednak z Čelákovic (O měšci,
botách a jablíčku
20. 10. 2013), jednak z Mělníka (Květ zapomnění 17. 11. 2013). Divadelní
přípravka, kterou vedou členové souboru Jana Hadrbolcová a Ing. Luboš
Jakub, nastudovala výstupy pro advent a celý soubor připravil úvod k
mikulášské nadílce. Soubor Nová generace, vedený mladým režisérem
Filipem Müllerem, nabídl pod jménem divadla No.Where v uzavřené
premiéře a v prvním veřejném představení v místní sokolovně komedii
Dokonalá svatba (6. 12. 2013 a 14. 1. 2014). Vrcholem sezony jsou (v
sudém roce tradičně) nové scénky pro karnevaly: divadelní 14. 2. 2014 a
pro předškoláky, školáky a večerní sokolský 15. 2. 2014. Vše letos ve stylu
western. 1. 3. 2014 přispěje toušeňský divadelní soubor k Roku české
hudby účastí při slavnostním představení sokolské Prodané nevěsty
v Salesiánském divadle v Praze-Kobylisích. Reprízy se připravují do
Horních Počernic, Nového Strašecí a Jilemnice.
RNDr. Jan Králík, CSc., vedoucí souboru

Myslivecký spolek
Poslední leč Mysliveckého spolku Vysoká mez Lázně Toušeň.
Jako každý rok i letos uspořádal náš myslivecký spolek hon na drobnou
zvěř, ukončený poslední lečí v místní sokolovně.
Je pátek 20. 12. 2013. Počasí nám moc nepřeje, ale přesto se v naší klubovně
scházejí naši členové a hosté, myslivečtí kamarádi. Po kontrole dokladů
přichází malé občerstvení. Následuje nástup všech účastníků, které vítá náš
trubač a poté předseda našeho spolku. Slova se ujímá myslivecký hospodář,
který připomíná bezpečné zacházení se zbraní a určuje, jak hon bude probíhat
a která zvěř se loví. Účastníci jsou rozděleni do čtyř skupin a rozjíždějí se do
honitby. Zastupujeme první leč a
na povel trubače začíná hon. Po
skončení leče se scházíme v
klubovně, kde nás čeká výborné
občerstvení,
po
kterém
odcházíme na další leč. Po
ukončení skupináři a honci na určeném místě připravují výřad ulovené zvěře.
Loňský rok, hlavně studené jaro, nebyl příznivý pro mladou zvěř, a to je také vidět na výřadu. Proto jsme
lov drobné zvěře proti uplynulým rokům omezili.
Výřad je připraven a následuje slavnostní nástup. Trubač zatroubí k poctě ulovené zvěře, hospodář
zhodnotí průběh honu a předseda pozve všechny účastníky na poslední leč do místní sokolovny. Zde je
připraveno občerstvení, samozřejmě zvěřina, bohatá tombola a hudba k poslechu i tanci.
Dle mysliveckých tradic patří k poslední leči vyhlášení krále honu, kterým se stal lovecký host, a také
pasování. Dnes byl pasován na lovce vysoké zvěře náš člen Fr. Kruml (viz foto). Ulovil ji v honitbě u
kamarádů na Plzeňsku.
Jak je známo, myslivci jsou parta veselá, a tak zábava při hezké hudbě a dobrém moku pokračovala
v příjemném posezení až do pozdních hodin.
Chtěl bych poděkovat všem členům a mysliveckým kamarádům a do dalších let popřát: MYSLIVOSTI
ZDAR!
Miloš Schwägerl, předseda
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Rybářský spolek
Místní skupina ČRS Lázně Toušeň, organizace Brandýs nad Labem
Naše místní rybářská skupina měla koncem roku 29 členů, z toho 11 žáků a mládeže. Díky
naší mateřské organizaci a p. Jampílkovi nám zůstala 6. tůň, o kterou bychom jinak díky
našim děravým zákonům přišli. Zůstal nám pozemek, o který se můžeme starat, kde si
můžeme
odpracovat
povinné
brigádnické hodiny.
Dalším naším revírem je řeka Labe,
kde je mnohem širší obsádka ryb, než
na tůni. Zde je to s udržováním
pořádku horší, protože je zde
mnohem větší provoz a v létě v čase
koupání to je díky koupajícím
mnohem náročnější.
V minulých letech probíhal rybářský kroužek pro děti. V loňském roce se nekonal pro
malou účast. Každým rokem probíhají dětské rybářské závody na 6. tůni. Tato akce je
plánována i na letošní rok začátkem května. Přesný termín bude upřesněn ve vývěsní
skříňce.
Za toušeňské rybáře Milan Šulc

Spolek zahrádkářů
Spolek Českého zahrádkářského svazu v Lázních Toušeni
Členové základní organizace (ZO) Českého zahrádkářského svazu (ČZS) v Lázních Toušeni hospodaří na vlastních pozemcích
v zahrádkářské osadě pod hřbitovem. Z místních občanů, kteří pracují na svých zahrádkách většinou u vlastních domů, již jsou
členy ZO ČZS pouze čtyři. Proto je celá činnost soustředěna v osadě. Každý se většinou vzorně stará o svůj pozemek, společně
pečují o oplocení osady (natírání a oprava plotu), o studnu, o přívod elektrického proudu do osady i o příjezdové a spojovací
cesty. Pravidelně se vzájemně informují prostřednictvím vývěsky i ústně. Dobře pracuje také výbor osady pod vedením přítele
Petra Miňovského a instruktora a člena Republikové rady ČZS přítele Michala Kotka. Na dobrém chodu osady mají zásluhu i
další členové výboru a ti, kdo neváhají přiložit ruku k dílu pro dobro společného života v celé osadě.
ZO ČZS v Lázních Toušeni vznikla již v roce 1957, kdy měla víc než sto členů. V roce 1985 jich bylo ještě kolem osmdesáti. V
novém režimu se však změnily podmínky v celém republikovém zahrádkářském svazu. Mnoho starších členů ZO zemřelo nebo
se od ČZS odhlásilo. Už od roku 1986 začala pracovat osada (29 zahrádek) a stálo to nemalé úsilí mnoha členů ČZS i některých
právníků a také tehdejších členů zastupitelstva obce Lázně Toušeň, aby mohla osada právně i v nových podmínkách života
dobře fungovat. Tehdy byli členové naší ZO ČZS mladší, aktivní a činorodí, a proto v některých letech dávali své přebytky
výpěstků do domova s pečovatelskou službou. Dvakrát za rok se konaly výstavy, jedenkrát gladioly, jedenkrát ovoce a zeleniny.
ZOČZS v Lázních Toušeni patří k těm menším, ale podle okresního výboru ČZS Praha-východ k těm nejlepším, i když nemá
vlastní výrobny či zpracovatelny ovoce a zeleniny ani prodejny a sklady svých výpěstků. O tom, že se zahrádkáři, i když někteří
zestárli, někteří onemocněli, snažili a snaží dobře pracovat jak ve výboru tak na svých zahrádkách, svědčí udělení medailí pro ty
nejlepší od Republikové rady ČZS. Čtyři členové jsou držiteli bronzové medaile. Jeden z nich, přítel Michal Kotek obdržel
medaili zlatou i vyznamenání Zlatá růže. Několik členů je zároveň zasloužilými zahrádkáři.
PhDr. Ludmila Konopková, předsedkyně ZO
a Marie Martinková, tajemnice ZO

Jachtklub
Vážení přátelé i nepřátelé Jachtklubu Lázně Toušeň, dovolte mi tímto, abych
Vás seznámil s našimi výsledky za rok 2013. V ČR provozuje jachting 201 klubů.
My patříme co do počtu závodníků k těm menším oddílům, ale celkově patříme
mezi nejlepší oddíly, protože jsme se umístili celkově na pěkném 7. místě. Jako
dospělí jsme šestí a mládež je na dvanáctém místě. V přepočtu závodník/body
je náš oddíl nejlepší v ČR. V pořadí výsledků je náš Jaroslav Verner na 10. místě
v ČR z 1309 závodníků. Jak sami uznáte, jsme úspěšný oddíl, který dobře
reprezentuje náš městys.
Za Jachtklub Lázně Toušeň Luděk Fidranský
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Okrašlovací spolek
Kultivování lázeňského místa
Okrašlovací spolek od svého založení v roce 1896 pečoval v Lázních Toušeni především o výsadbu
zeleně, stavbu a provoz plovárny, rozmísťování laviček, úpravu parčíků ad. Po obnovení činnosti po
roce 1989, kdy tyto aktivity převzala obec, spolek v posledních letech zaměřuje svou činnost na
propagaci městyse a na prohlubování vztahu obyvatel Lázní Toušeně k místu, ve kterém žijí. Po sérii
osmi pohlednic s toušeňskými motivy akademického malíře Čeňka Choděry se podařilo ve spolupráci
s Divadelním souborem při T.J. Sokol a kulturní komisí uskutečnit dva literární večery ve Skleněné vile.
Oba pořady (11. a 31. října 2013) proběhly za velkého zájmu početných místních i přespolních
posluchačů. Zasuté písemné doklady k dějinám Toušeně pro Toušeňany zazněly v podání devíti
mladých (převážně) Toušeňanů: Mihaila Cvetkoviće, Vojtěcha
Korela, Ondřeje Menouška, Viktora Oppa, Martiny Schwägerlové,
Adély Studničkové, Ivy Šajnové, Heleny Vaňkové a Romany
Zumrové. Slovem provázel kronikář RNDr. Jan Králík, CSc. Ohlas pronikl díky předsedkyni kulturní
komise Haně Němečkové do regionálních časopisů Náš region (č. 24, 21. 11. 2013, s. 3) a Prostor (č.
6, 2. 12. 2013, s. 18) i na internetové
album
fotografií
www.rajce.cz.
Z novějších publikací, které vznikly
z podnětu a za přispění toušeňského
Okrašlovacího spolku, jsou k dostání
vedle pohlednic také průvodce Městys
Lázně Toušeň (2009), povídky Tucet
příběhů z Toušeně (2010), dokumenty
Lázně Toušeň v listinách a kronikách
(2002) a nejnovější brožura Kolonáda
v Lázních Toušeni (2012). Zájemci mohou
tyto tisky zakoupit buď v úředních
hodinách (v pondělí a ve středu) na úřadě městyse Lázně Toušeň, nebo
v místní knihovně (vždy v úterý), nebo v recepci Slatinných lázní (na
vyžádání). Některé z publikací lze zakoupit také v knihkupectví Sylvie
v Brandýse n/L.
RNDr. Jan Králík, CSc., jednatel

Tělocvičná jednota Sokol Lázně Toušeň
Budova sokolovny v Lázních Toušení oslaví za 4 roky (v roce 2020) 100 let od svého dokončení. Tehdy byla postavena za necelý
rok za vydatné pomoci jejích tehdejších členů a hlavně jejího starosty Antonína Jandy. Sokolské hnutí bylo na vzestupu a být
členem Sokola se považovalo za vlastenecké. Se změnami režimu v Československu docházelo ke změnám i v sokolském hnutí,
což mělo vliv i na sokolovnu v Toušeni. V průběhu let byly provedeny různé stavební úpravy. Došlo k přistavění nového křídla
(dnes se tam nachází byt sokolníka a hygienická zařízení) a změnám, které měly pomoci s náklady na provoz. Například
zmenšení oken v průčelí, čímž ale došlo k výrazné proměně ve vzhledu. Když byla v roce 1991 obnovena sokolská jednota
v Toušeni a místním nadšencům se podařilo získat sokolovnu zpět do rukou sokolů, byla budova v dost zanedbaném stavu.
Konečně mělo dojít k rekonstrukci střechy, která ale byla provedena jen z části a pro nedostatek materiálu a financí byla
zastavena. Jedinců, kteří by vstup do Sokola považovali za vlastenecké, už bohužel nebylo a není tolik jako na počátku, a tak se
návrat k „zdravému stavu“ sokolovny nedaří tak rychle, jak bychom si přáli. Nelze ale pominout dílčí úspěchy, kterých jsme
vlastními silami dosáhli. Od výstavby nové šatny na kabáty, která se využívá při kulturních událostech, rekonstrukce bývalé
šatny na taneční zkušebnu (se zrcadlovou stěnou) a zlepšení vytápění v bytě sokolníka přes zvětšení prostoru pro rekvizity a
kostýmy a vylepšení výčepu po rekonstrukci jedné poloviny sprch a další drobnější úpravy. Běžný návštěvník takové změny
možná nezaregistruje, ale my, kteří v sokolovně trávíme víkendy – dny, někdy i noci – si vážíme každého zlepšení, kterého
jsme dosáhli. Samozřejmě si uvědomujeme, že takovýto stav nelze už dlouho udržet, proto jsme přistoupili k dalšímu kroku.
Tím je vytvoření komplexního projektu na rekonstrukci celé sokolovny. Nejedná se o levnou záležitost, ale dopracovali jsme se
k přijatelné finanční situaci a podařilo se nám navázat přátelské styky s dalšími sokolskými jednotami, díky nimž jsme získali
kontakty na firmy zabývající se právě touto službou. V návrhu, tak jak je zatím zpracováván, jde především o novou střechu a
nový systém vytápění, zlepšení stávajících prostor a využití nových, zatím nepoužívaných místností a samozřejmě zachování
(případně vrácení) vzhledu sokolovny jako historického objektu. Projekt ještě neznamená grant ani dotaci, ale je to začátek.
Problém pro nás představuje pouze nedostatek lidí – nadšenců jako jsme my. I tak věříme v zdárné dokončení započatého
díla.
Mgr. Jana Freudlová, starostka T. J. Sokol Lázně Toušeň
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FK Slavoj Lázně Toušeň
shrnutí podzimu 2013
Před začátkem sezony se nám podařilo získat několik výrazných posil: ze Slovenska přišel útočník Dušan Ďurič, ze sousedních Záp
dorazil zkušený obránce Karel Jelínek a podařilo se dotáhnout i příchod největší posily, brankáře Jakuba Janáčka z prvoligové Mladé
Boleslavi.
V úvodu sezony jsme měli díky novým pravidlům fotbalové asociace problémy s vyřízením nových registrací, proto náš počet nebyl
v prvních dvou zápasech ideální. K tomu druhému jsme se dokonce dostavili jen v deseti hráčích! Soupeři však naštěstí nepatřili do
kategorie nejtěžších, a tak jsme v obou zápasech dokázali s přehledem vysoko zvítězit. Ve třetím utkání jsme v již kompletním počtu
dokázali na domácím hřišti zdolat v krásném zápase rezervu Zelenče, která se později ukázala jako jeden z nejzdatnějších protivníků,
ač tomu tabulka až tak nenapovídá. Po vítězství na hřišti Báště jsme se poprvé dostali na vedoucí příčku tabulky, ze které nás
dočasně sesadil jen nižší počet odehraných zápasů, jinak jsme na ní vydrželi až do konce podzimní části. K nejlepším výkonům v první
polovině ročníku se dají počítat vysoká vítězství v těžkých zápasech proti týmům Kojetic a Mratína. V zápase s Kojeticemi jsme hosty
dokázali vyprovodit s debaklem i přes značný počet absencí! Jedinou porážku jsme tak utrpěli až v předposledním zápase s naším
pronásledovatelem, rezervou Brandýsa, výrazně posílenou o hráče A-týmu. V průběžné tabulce se však nepočítají na prvním místě
vzájemné zápasy, nýbrž skóre, a to máme oproti Brandýsu podstatně lepší, proto držíme v polovině soutěže první příčku.
Posily z léta se osvědčily. Dušan Ďurič dlouho čekal na vyřízení registrace, poté však dokázal ve dvou těžkých zápasech vstřelit 3
branky. Jakub Janáček v brance také naplnil očekávání a byl jednoznačně nejlepším brankářem v soutěži, o čemž svědčí i nejmenší
počet inkasovaných branek, které soupeři dokázali dostat do naší sítě. Z devíti branek, které jsme za celou polovinu sezony
inkasovali, tři navíc padly za záda obránce Tomáše Kadlece ve Sluhách, kde musel náš zadák kvůli zranění našeho gólmana nastoupit
v brance, při vysokém vítězství to zase ale tolik nevadilo. V zápasech, ve kterých nastoupil, prokázal své letité zkušenosti z vyšších
soutěží i Karel Jelínek, nad jehož dalším působením u nás však visí otazník.
Cíl je tedy po polovině jednoznačný. Přes slušnou výchozí pozici nás však k němu čeká ještě pořádně trnitá cesta, při níž musíme
zvládnout několik těžkých utkání a naši soupeři nám rozhodně nedají nic zadarmo, spíše naopak se proti nám v každém zápase budou
chtít díky našemu postavení v tabulce patřičně vytáhnout. I přesto na hřišti necháme všechno, aby mohl na konci ročníku po
dlouhých letech slavit onen vytoužený cíl – postup!

Výsledky:
Nehvizdy B doma
Měšice B venku
Zeleneč B doma
Líbeznice B venku
Klíčany B doma
Bášť venku
Řež doma
Sluhy venku
Kojetice doma
Mratín venku
Brandýs B doma
Vodochody venku

6:0 (2:0)
6:0 (2:0)
3:1 (0:0)
3:0 (1:0)
4:3 (1:1)
2:0 (1:0)
4:0 (3:0)
9:3 (5:3)
5:0 (4:0)
5:0 (2:0)
0:1 (0:1)
11:1 (5:0)

Tabulka po podzimním kole:
1. Toušeň
12 11 0 1 58:9 33
2. Brandýs B 12 11 0 1 38:13 33
3. Kojetice
12
9 1 2 39:24 28
4. Mratín
12
8 1 3 43:23 25
5. Zeleneč B 12
7 2 3 44:24 23
6. Bášť
12
6 0 6 42:23 18
7. Řež
12
3 4 5 28:31 13
8. Nehvizdy B 12
4 0 8 33:36 12
9. Líbeznice B 12
3 2 7 22:51 11
10. Sluhy
12
2 4 6 25:37 10
11. Měšice B 12
3 0 9 20:66 9
12. Klíčany B 12
2 2 8 24:41 8
13. Vodochody 12
1 0 11 23:61 3

Za FK Slavoj Toušeň Jan Jaroš
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Šipkový oddíl Lázně Toušeň
Šipkový oddíl Lázně Toušeň

V současné době tvoří náš šipkový klub dva týmy s počtem 15
registrovaných hráčů.
Tým A ve složení Robert Bafoe, Martin Rigo, Imrich Tokoly,
Roman Zumr, Petr Kabíček, Adam Trepeš a Petr Homola hájí
klubové barvy v první lize jako nováček. Po rozpačitém začátku,
kdy jsme si vybírali nováčkovskou daň, se herní pohoda
stabilizovala a začínají se dostavovat první úspěchy. Tým B ve
složení Jan Králík, Alena Králíková, Michaela Dvořáková, Lucie
Kabíčková, Jiří Špaček, Jiří Dvořák, Joachym Wilk a Jaroslav
Němec bojuje se střídavými úspěchy ve třetí lize. I zde je vidět
částečné zlepšení a začínají se dostavovat první kvalitní
výsledky. Šipková ligová soutěž je dlouhá a je předčasné
bilancovat, co však mohu říci zodpovědně, v obou družstvech
žije týmový duch a každý jednotlivec dělá pro úspěch klubu
maximum.
Všichni příznivci šipek mohou naše snažení sledovat na webu CZDA.info
Za DC NIKOL TOUŠEŇ Robert Bafoe, vedoucí družstva

Lucka a její cvičení
SPORT-LAV
Kdo jsme
Lucka a Vašek Kainovi vystudovali fakultu tělesné výchovy a sportu na Karlově Univerzitě. Ve sportovní praxi čerpají nejen z poznatků studia
VŠ, ale také jejich sportovní kariéry. Již devátým rokem se intenzivně věnují sportovnímu vyžití zde v Lázních Toušeni a přilehlém okolí.
Čemu se konkrétně věnujeme


Osobní (kondiční) trenér a výživové poradenství



Skupinové kondiční tréninky

Tréninky se konají v tělocvičně ZŠ:
Pondělí – skupinový kondiční trénink
20:00 – 21:00

cena 80 Kč (začátečníci – mírně pokročilí)

Středa – kruhový trénink
19:00 – 20:30

cena 100 Kč (mírně pokročilí – pokročilí)

Neděle – kruhový trénink
19:00 – 20:30

cena 200 Kč (středně pokročilí – pokročilí)


Atletika a cvičení pro předškoláky

Tréninky školní rok 2013/2014 – středa
Atletická přípravka 3.–5. třída 13:45 – 14:45
Cvičení předškoláků 4–6 let 15:00 – 15:45
Atletická přípravka 1.–2. třída 16:00 – 16:45


Sportovní zážitkový kurz pro děti (17. – 24. 8. 2014)



Sportovní kurzy pro dospělé (2. – 4. 5. 2014 – Jizerské hory)



Běžecké tréninky



Organizace závodů (Lázeňský běh – VIII. ročník 27. 4. 2014)

Zaujalo Vás něco z výše uvedeného? Chcete s námi začít trénovat individuálně nebo skupinově, vybudovat kondici, zredukovat hmotnost,
připravit závody, odstranit bolesti, zúčastnit se kurzů nebo poslat Vaše děti s námi do hor?
Rádi Vás přijmeme mezi sebe!
Více informací k jednotlivým službám a plný text tohoto článku naleznete na www.sport-lav.cz.

Mgr. Václav Kain Mgr. Lucie Kainová
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Jezevec – oddíl odbíjené
Jezevci hrají volejbal
Před více než patnácti lety přijala parta mladých lidí rozhodnutí trávit část volných chvil hrou
volejbalu. Stalo se tak v průběhu jednoho bouřlivějšího sobotního večera v hospodě Na hřišti,
která v té době byla spíše pohodovým rockovým klubem, kde se mimo jiné pořádaly rockové
festivaly „Rockový Jezevec“. Odtud také pochází název volejbalového klubu a Jezevci byli a jsou
jeho členové včetně svých blízkých příznivců.
Od slov k činům nebylo daleko a Jezevci vlastními silami a ze svých finančních prostředků
vybudovali v blízkosti fotbalového hřiště antukový volejbalový kurt, koupili síť a míče a již nic
nebránilo tomu, aby se každou sobotu, a zpočátku i každou středu, sešli a zahráli si volejbal. Je
na místě zmínit, že Jezevci byli vždy přátelští, a proto nikdy neodmítli nikoho, kdo projevil chuť
a vůli hrát s nimi volejbal.
Prakticky od samého počátku Volejbalový klub Jezevec pořádá třikrát v každém kalendářním
roce amatérské turnaje. Vždy zimní, letní a podzimní. Těchto turnajů se zúčastňují také
mužstva z Lysé nad Labem, Brandýsa nad Labem a z Prahy. Postupem času se někteří členové
Volejbalového klubu Jezevec vypracovali na takovou úroveň, že citované turnaje ve většině
případů vyhrávají. Dostali se tak daleko, že pravidelně hrají i na turnajích pořádaných jinými
volejbalovými kluby, kde se umísťují na prvních místech.
Volejbalový klub Jezevec zde působí již pěknou řádku let a stále má své příznivce. Podstatné však je, že jde o partu lidí, kteří jsou přáteli a volejbalem se
baví. Jestli se najde někdo, kdo tomu nevěří, může se přijít přesvědčit, a pokud volejbal ovládá alespoň na úrovni rekreační, může si s námi zahrát a stát
se Jezevcem.
Oddíl odbíjené Jezevec

RC modely aut ve škole
Ohlédnutí za VII. nedělním odpolednem s RC modely aut 2013
Na samý závěr minulého roku, v neděli 15. prosince 2013, proběhlo v Lázních Toušeni již VII. nedělní odpoledne s RC modely aut. Z mnoha důvodů se tradiční
podzimní akce přesunula do času předvánočního, avšak na počasí to příliš poznat nebylo. Tělocvična místní základní školy se po 14. hodině odpolední velmi
slušně zaplnila rodiči s dětmi, z nichž mnozí vydrželi až do konce akce po 17. hodině podvečerní. Několika větami i fotografiemi bych se rád vrátil k jejímu
průběhu. Jako i na předchozích akcích, i zde šlo o další představení našeho koníčka a modelářské odbornosti místním rodičům a především jejich dětem.
Sedmé nedělní odpoledne s RC modely aut opět zorganizoval můj bratr Jirka za vydatného přispění svého syna Honzy a s mojí nepatrnou pomocí. Dík patří i
pomocníkům, kteří pomáhali se stavbou i rozebíráním tratě. V neposlední řadě patří poděkování i řediteli místí základní školy Mgr. Martinu Černému za
zapůjčení školní tělocvičny a záštitu nad akcí.
Akce myslím proběhla k oboustranné spokojenosti jak organizátorů, tak i hlavně zúčastněných děti i rodičů, kteří, jak doufáme, strávili příjemné nedělní
odpoledne. Přítomní kluci i děvčata si zařádili s několika modely dálkově řízených aut různých měřítek a třeba to v některých zapálilo zájem o tento pěkný
koníček.
Tradiční součástí akce byla i výstavka různých modelů aut, aby si návštěvníci na vlastní oči mohli prohlédnout, jaké modely lze pořídit a provozovat.
Představeny byly modely offroad (terénní) i onroad (silniční) aut i motocyklů v rozsahu měřítek 1:28 až 1:5, v naprosté většině s elektrickým pohonem.
Polovina tělocvičny byla vyhrazena pro závodní okruh, po kterém se proháněly malé dálkově řízené modely aut kategorie Mini-Z v měřítku 1:28 od
modelářského výrobce Kyosho. Ve druhé polovině pak byla připravena jednoduchá překážková dráha, kde bylo možné pomalu jezdit s RC autem v měřítku 1:10
Volkswagen Touareg na podvozku CC-01 od firmy Tamiya. Jako zpestření byl k zapůjčení „prcek“ v měřítku 1:24 Micro Rock Crawler od firmy Losi.
Milým a vítaným oživením akce byla i účast bratrů Standy a Tomáše Formánkových z Mochova, kteří přivezli a představili své pěkné RC modely aut v měřítku
1:10. Oba modely aut, Mercedes Unimog a Range Rover Discovery na podvozku Tamiya CC-01, jsou typickou ukázkou modelů určených pro automodelářskou
disciplínu zvanou expedice. V podstatě se jedná o procházku :) s RC autem, jejíž náročnost i délka zcela závisí na vašich schopnostech, volném čase a počtu
náhradních baterií. V ČR se organizují i různé hromadné akce, kde na těch největších lze potkat i 80– 100 RC aut, například na populárním výjezdu na Ještěd.
Bližší informace najdete na expedičním fóru RC4x4.cz (www.rc4x4.cz)
Součástí nedělního odpoledne byl tradiční závod na okruhu s RC autíčky Mini-Z.
Celkem jedenáct statečných malých závodníků změřilo své síly v závodě na 1 minutu.
Počítal se počet ujetých kol a dojezdový čas. Někteří se s okruhem i nervozitou
poprali lépe, někteří hůře, všichni se ale bez výjimky snažili dosáhnout co nejlepšího
výsledku. Všichni závodníci obdrželi za své úsilí sladkou odměnu.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jméno
Lukáš Božík
Matěj Bača
Matyáš Marek
Patrik Hercog
Kuba Marek
Tomáš Čapek
Amálie Božíková
Matyáš Novák
Vojta Lerch
Michal Mík
Karel Trunecký

Počet kol
12
11
11
10
8
6
6
5
3
3
2

Michal Nováček
Foto: Michal Nováček, Tomáš Formánek
- Zdroj - rc.305.cz
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Výhodné cestování z Lázní Toušeně do Prahy Pražskou integrovanou dopravou
Lázně Toušeň jsou s okolním světem spojeny vlakovými i autobusovými linkami Pražské integrované dopravy. Přímé
spojení je zajištěno jak do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, tak do nedalekých Čelákovic. Pro cestu do Prahy je pak
nutné v Brandýse nebo Čelákovicích přestoupit, ale díky návaznostem v jízdních řádech to neznamená výraznější zdržení.
Navíc tarif Pražské integrované dopravy umožňuje cestování vlakem i autobusem včetně možnosti libovolného počtu
přestupů. Do Prahy se dá z Lázní Toušeně dostat několika způsoby – přes Čelákovice nebo Brandýs nad Labem. Obě
varianty mají své výhody, záleží kam konkrétně do Prahy cestujete.
Do Prahy přes Čelákovice
Lázněmi Toušeni projíždí vlaková linka S23 do Čelákovic, na kterou pak navazují na hlavní trati vlaky linek S2 nebo S20,
jedoucí na pražské Masarykovo nádraží. Linka S23 jezdí ve všední dny i o víkendu každou hodinu a pokaždé navazuje
osobní vlak na Prahu (při opačné cestě z Prahy platí návaznost také). Cesta přes Čelákovice až do centra Prahy trvá cca
50 minut. Pro cestu na vlak do Čelákovic lze ve všední dny využít také autobus 405, který jezdí v časových polohách mezi
vlaky přes Lázně Toušeň a také navazuje na vlaky do Prahy. Fakticky se tedy do Čelákovic dostanete ve všední dny
každou půlhodinu.
Do Prahy přes Brandýs nad Labem
Ve směru do Brandýsa nad Labem je možné využít opět vlak S23 i autobus 405. Na autobusovou linku 405 navazují
v Brandýse n.L. autobusové linky 346 (rychlík po dálnici, přestup ve špičkách v zastávce U Soudu) nebo 367 (zastávkový
autobus přes Jenštejn, přestup na Náměstí) ve směru Černý Most (metro B). Přestoupit se dá také na autobusovou linku
375 ve směru Letňany (metro C). Požijete-li rychlíkový autobus 346, dostanete se z Lázní Toušeně na metro cca za 30
minut, při cestě zastávkovým autobusem na Černý Most nebo do Letňan trvá cesta na metro okolo 45 minut.
Jakou jízdenku potřebuji
Tarif Pražské integrované dopravy nabízí řadu možností, jaký typ jízdního dokladu použít. Vybrat si můžete mezi několika
druhy jízdenek pro jednotlivou jízdu, které jsou odstupňovány podle potřebného času na cestu a počtu tarifních pásem
(Lázně Toušeň jsou zařazeny do pásma 2). Při nákupu jízdenky například při cestě do Prahy si můžete vybrat, zda si
koupíte jízdenku jen na metro Černý Most nebo Letňany), nebo i včetně pražské MHD – při přestupu na pražskou MHD již
nepotřebujete kupovat další jízdenku. Při pravidelném cestování je nejvýhodnější použít předplatní časové jízdenky,
které platí také ve vlacích linky S23 a nabízejí v rámci předplacených tarifních pásem neomezené cestování během
zaplaceného období – měsíce či čtvrtletí.
Příklady cen za jednotlivou jízdu z Lázní Toušeň:

kam
do Brandýsa nebo Čelákovic

cena
počet
jízdenky pásem
2
12 Kč

časová platnost
15 minut

na okraj Prahy bez MHD (např. Černý Most, Kbely nebo Horní Počernice) 24 Kč

3

60 minut

do centra Prahy včetně MHD (přes Čelákovice i Brandýs)

6

150 minut

46 Kč

Upozornění: jízdenky pro jednotlivou jízdu neplatí ve vlacích linky S23

Příklady cen při pravidelném cestování z Lázní Toušeně
(vyplatí se již při třech zpátečních cestách týdně):
kam
do Brandýsa nebo Čelákovic

měsíční
300 Kč

čtvrtletní
760 Kč

na okraj Prahy bez MHD (např. Černý Most, Kbely nebo Horní Počernice)

700 Kč

1 800 Kč

do centra Prahy včetně MHD (přes Čelákovice i Brandýs)

300 Kč + kupon
pro Prahu

760 Kč + kupon
pro Prahu

Kupony pro Prahu (plnocenné) jsou k dostání ve verzi měsíční (550 Kč), čtvrtletní (1 480 Kč), 5měsíční (2 450 Kč)
nebo roční (4 750 Kč).
Nevíte, jaký typ jízdního dokladu je pro Vaši cestu nejvýhodnější? Jaké slevy mohou využít Vaše děti nebo
prarodiče? Zkuste Tarifní web ROPIDu: www.ropid.cz/tarifniweb, který přehledným způsobem informuje o cenách
jízdného a také umí spočítat, jaký typ jízdenky se pro konkrétní cestu a počet jízd za vybrané období nejvíce vyplatí.
Pro další informace je k dispozici Infocentrum PID na pražském Hlavním nádraží (denně 8:00 – 12:00 a 12:30 –
18:30), využít lze také telefonickou linku 234 704 511 nebo webové stránky www.ropid.cz.
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Kalendář svozu odpadů:
Svoz běžného komunálního odpadu bude prováděn jako v loňském roce každé úterý.
Svoz bioodpadu bude zahájen 9. dubna 2014 a bude pokračovat každých 14 dní vždy v lichý týden až do
3. prosince.
Úřední hodiny úřadu městyse:

Ordinační hodiny praktického lékaře:

Otevírací doba pošty:

Lázně Toušeň, Hlavní 56
Pondělí 8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Středa 9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Pokladna:
Středa 8.00 – 9.00

MUDr. Jiří RANC, Za Školou 414
Pondělí 13.00 – 18.00
Úterý
7.30 – 14.00
Středa 11.00 – 17.00
Čtvrtek 7.30 – 14.00
Pátek
7.30 – 13.30

Lázně Toušeň, Za Školou 414
Pondělí 8.00 – 10.30 a 14.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 10.30 a 13.00 – 16.00
Středa 8.00 – 10.30 a 14.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 10.30 a 13.00 – 16.00
Pátek 8.00 – 10.30 a 13.00 – 15.00

Telefon: 326 992 361

Telefon: 326 992 326

Telefony: 326 992 302, 326 991 592
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