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Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň

Rekonstrukce místních komunikací propukne naplno

Většina
občanů
městyse
již
zaregistrovala přípravu na rozsáhlou
akci - rekonstrukci komunikací v čás
"staré" Toušeně - v ulicích Za Školou, Na
Zárybničí, Na Pruhu, Požární V Zá ší a
čás ulice U Sokolovny. V období od
konce března do října letošního roku
bude ve výše jmenovaných ulicích
probíhat rozsáhlá rekonstrukce silnic,
chodníků, částečně zeleně, veřejného
osvětlení i vodovodního řadu. Doufáme
také, že v těchto lokalitách dojde k
přeložení nadzemního vedení elektřiny

V

a telefonu pod
povrch. Na realizaci
této městys získal
dotaci
z
ROP
Střední Čechy ve
výši 13,38 mil. Kč.
Jedná se o nejvyšší
dotaci získanou pro
naši obec v celé
historii
městyse.
Dotační prostředky
však musí být
vyčerpány
do
konce
letošního
roku, z tohoto
důvodu dojde k
nepříjemnému
omezení
zejména
dopravy v obci. Za tyto nepříjemnos
však obyvatelé dostanou "nový" vzhled
šes ulic Toušeně.
Po získání příslibu dotace v srpnu 2013
se rozběhla celá řada jednání. Prvním
krokem byla veřejná soutěž na tuto
zakázku. Stavební práce na tuto akci
provede ﬁrma za cenu 17,4 mil. Kč.
Odhadované rozpočtové náklady činily
částku 21,5 mil. Kč. Kromě stavebních
prací však jsme se zabývali uložením
kabelů elektrického a telefonního

ážení občané,
dostává se Vám do rukou druhé číslo inovovaného
zpravodaje Florián. Po vydání prvního čísla jsme
měli trochu obavy, jak občané nový zpravodaj
přijmou. Ohlasy jsou pozi vní, a to jak na nový vzhled, tak na
obsah zpravodaje. Touto cestou bych velmi rád poděkoval
také panu Ing. Filipovi Červinkovi, MBA, který zpravodaj
sponzorsky pro městys skne. Dík patří také všem, kteří ve
svém volném čase zpravodaj připravují, přispívají do něj a v
neposlední řadě ho také do Vašich stránek roznášejí.
Zpravodaj je zdarma distribuován do všech domácnos , a
nově bude zdarma k dispozici v některých veřejnos
navštěvovaných místech tak, aby si ho mohli přečíst nejen
občané doma, ale i například návštěvníci městyse. Zároveň
umožňujeme našim podnikatelům inzerci ve zpravodaji
Florián, abychom podpořili rozvoj podnikání v Toušeni, a aby
občané i ve zpravodaji mohli nalézt kontakty např. na
řemeslníky.
Věřím, že i druhé číslo přinese řadu užitečných informací a
všichni si najdete pár okamžiků k jeho pročtení mezi jarním
úklidem na zahradě a velikonočním barvením vajíček či
pletením pomlázek.
Luboš Valehrach, starosta městyse Lázně Toušeň

vedení ze sloupů do země. Současná
nevzhledná kabelizace po stožárech
však není ve vlastnictví městyse.
Pokračování na str. 9

Rozkvetlá okna

Jak jsme Vás již informovali v minulém
zpravodaji Florián, chystá pro Vás městys
Lázně Toušeň soutěž o nejrozkvetlejší
okna. Soutěžit může každý obyvatel
městyse o poukázky na nákup
zahradnických potřeb. 1. místo získá
poukaz na částku 2.500 Kč, 2. místo
poukaz na částku 1.500 Kč a 3. místo
poukaz na částku 1.000 Kč. Přihláška a
podrobné pokyny budou vloženy v
příš m zpravodaji, ale již nyní je ta pravá
chvíle na pořízení těch nejhezčích rostlin.

Chystáme žádosti o další dotace na rekonstrukci komunikací
Městys v současné době zpracovává další žádost o poskytnu dotace na
rekonstrukci místních komunikací. Zadali jsme zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci silnic, chodníků a veřejného osvětlení v ulicích
Na Krétě, Na Ostrůvku, Pod Pomníkem, Poštovní, U Hřiště, Na Hradisku, Na
Stráni, U Cihelny, čás ulice Na Nábřeží a U Sokolovny. Celková délka
komunikací určených k rekonstrukci přesahuje 2 km. Doufáme tak, že projekt
splní náročná bodová kritéria pro zaﬁnancování dotačními zdroji.
LV

Infozprávy

Služba infozprávy je určena všem občanům městyse a je zcela zdarma. Registrace
je možná
osobně na úřadě v úřední hodiny,
přes internet h p://www.infozpravy.cz nebo mobilním telefonem
registraci pomocí mobilního telefonu provedete zasláním krátké SMS zprávy ve
tvaru

LT mezera 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 městyse. Zašlete-li SMS ve tvaru
POMOC na výše uvedené číslo, získáte nápovědu.
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Zprávy z rady a usnesení ze zastupitelstva
Rada městyse projednala a schválila:
1. Ustanovení výběrové komise, náhradníků a zapisovatelky
řízení projektu „Rekonstrukce místních komunikací“;
vítězem výběrového řízení je
sdružení ﬁrem
Společnost T.A.Q. s.r.o. / STAVOKOMPLET spol. s r.o.,
z 10 přihlášených ﬁrem.
2. Předloženou studii „Rekonstrukce a půdní vestavba
objektu Úřadu městyse Lázně Toušeň, Hlavní 56“
zpracovanou ateliérem Graken, ing. arch. Štěpán
Jakubec, Praha 1 a pro zadání zpracování dalšího
stupně
projektové
dokumentace
předala
dokumentaci komisi výstavby k vyjádření.
3. I nadále poskytování svozu bioodpadu pro občany za cenu
bez DPH, který je dotován městysem již
z předcházejících let, a to z důvodu historické chyby
při výpočtu.
4. Uzavření Smlouvy příkazní mezi městysem Lázně Toušeň a
spol. 4TM Solu on, s.r.o., k projektu „Rozšíření a
zkvalitnění kapacit MŠ Nehvizdská Lázně Toušeň“ a
k projektu „Rekonstrukce místních komunikací“.
6. Úhradu částky 15.000,- Kč MěÚ Čelákovice za předčasné
zahájení stavebních úprav na stavbě „Přestavba čás
radnice na MŠ Lázně Toušeň, Hlavní č.p. 56“.

Zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň,
konané dne 12. března 2014
SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ

Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne 12.
března 2014 přijalo tato usnesení:
Usnesení č. 2014/1.1. ZM schvaluje program zasedání
Usnesení č. 2014/1.2. ZM bere na vědomí zprávu o činnos rady
za uplynulé období
Usnesení č. 2014/1.3. ZMZM potvrzuje rozpočtové opatření k
31.12.2013, provedené radou městyse na základě pověření ZM
Usnesení č. 2014/1.5. ZM schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň za rok
2013
Usnesení č. 2014/1.6. ZM souhlasí s uži m rezervního fondu a
nerozděleného zisku minulých let příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Lázně Toušeň na úhradu ztráty roku 2013
Usnesení č. 2014/1.7. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na
dílo - bustu gen. Tomáše Sedláčka mezi městysem Lázně Toušeň a
autorem p. Vojtěchem Machem Žižkou.
Usnesení č. 2014/1.8. ZM ruší usnesení ZM č. 2013/2.2. ze dne
7.2.2013
Usnesení č. 2014/1.9. ZM Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň
schvaluje zařazení svého správního území do územní působnos
MAS Střední Polabí, o.s. na období let 2014-2020
Usnesení č. 2014/1.10. ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy
na pozemky parc. č. 282/36, parc. č. 282/37, parc. č. 282/38,
parc.č. 282/39, parc.č. 282/40, parc.č. 282/41, parc.č. 282/42,
parc.č. 282/43, parc.č. 282/44, parc.č. 282/45, parc.č. 282/46,
parc.č. 282/47, parc.č. 282/48 a parc.č. 282/49 vše v katastrálním
území Lázně Toušeň, do vlastnictví městyse Lázně Toušeň.

7. Zadání zpracování mapy městyse Lázně Toušeň a obce
Káraný; mapa bude obsahovat placenou prezentaci
podnikatelských subjektů; v mapě budou uvedeny
všechny důležité body v obcích; nejvýhodnější
nabídka byla od spol. ŽAKET; náklady na zpracování a
sk budou činit cca 26.000 Kč + DPH (pozn. red.: ke
zpracování mapy se přidala ještě obec Nový Vestec).
8. Zakoupení schodišťové sedačky do objektu Domu seniorů;
náklady na pořízení schodišťové sedačky budou činit
136.000,- Kč; nejvýhodnější nabídku zaslala ﬁrma
Stannah, s.r.o.
9. Poskytnu příspěvku ve výši 5.000 Kč Knihovně Ed.
Pe šky, Brandýs n/L.
10. Poskytnu ﬁnančního daru ve výši 10.000,- Kč Knihovně
Mladá Boleslav.
11. uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi městysem Lázně
Toušeň a Městským muzeem Čelákovice.

Rada městyse neschválila:
12. umístění reklamy TESCO Čelákovice na místním domě.

Usnesení č. 2014/1.11. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na
pozemky parc.č. 196/12 o výměře 31 m2 a parc.č. 965/12 o
výměře 68 m2 oba v k.ú. Lázně Toušeň za celkovou kupní cenu
14.850 Kč, do vlastnictví městyse Lázně Toušeň.
Usnesení č. 2014/1.12. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na
pozemek parc.č. 1227 o výměře 88 m2 v k.ú. Lázně Toušeň za
celkovou kupní cenu 13.200 Kč, do vlastnictví městyse Lázně
Toušeň.
Usnesení č. 2014/1.13. ZM pověřuje radu městyse výběrem
nejvhodnější nabídky pro zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci místních komunikací - ulice Na Krétě, Na Ostrůvku,
Pod Pomníkem, U Hřiště, Na Hradisku, Příčná, U Cihelny, část ul.
Na Nábřeží (mezi ul. Poštovní a Káranská), část ul. U Sokolovny
(od Nehvizdské ul. vlevo, směr Zárybničí).
Usnesení č. 2014/1.14. ZM alokuje částku 600.000 Kč z inves ční
rezervy na výdaje na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci místních komunikací - ulice Na Krétě, Na Ostrůvku,
Pod Pomníkem, U Hřiště, Na Hradisku, Příčná, U Cihelny, část ul.
Na Nábřeží (mezi ul. Poštovní a Káranská), část ul. U Sokolovny
(od Nehvizdské ul. vlevo, směr Zárybničí).
Usnesení č. 2014/1.15. ZM pověřuje starostu podáním žádos o
poskytnu dotace na "Rekonstrukci místních komunikací v
městysi Lázně Toušeň - 2.etapa" prostřednictvím ROP Střední
Čechy.
Usnesení č. 2014/1.16. ZM schvaluje změnu provizorního názvu
ulice Zápská - úsek mezi ulicemi Pražská a Nehvizdská na ulici Nad
Itálií.
Usnesení č. 2014/1.18. ZM přesouvá projednání ceny vodného a
stočného pro rok 2014 na příš zasedání zastupitelstva městyse
Usnesení č. 2014/1.19. ZM deklaruje stálý zájem o převod
Sla nných lázní Toušeň s přísl. do vlastnictví městyse Lázně
Toušeň.
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Městys připravuje další kolo e-aukce na
dodávky energií - elektřiny a zemního
plynu pro domácnos a podnikatele
Vážení občané, chystáme další kolo e-aukce na dodávky
elektřiny a zemního plynu. V minulém, prvním kole, jsme pro
toušeňské občany získali úsporu ve výši řádově 800 síc Kč. Ti,
kdo se jí zúčastnili, vědí, co činit pro přihlášení. Pro Ty, kteří
nevědí nebo se nemohou rozhodnout a mají zájem o
podrobnější informace, je připraveno informa vní setkání se
zástupci úřadu městyse a společnos eCENTRE na 6. května
2014 od 18:00 hodin ve Skleněné vile.
Pro obyvatele i ﬁrmy je služba zcela ZDARMA. Pořadatelské
ﬁrmě nepla za zprostředkování aukce nic ani městys. Aukční
poplatek zapla ﬁrmě po ukončení aukce dodavatel, který eAukci vyhraje.
Chtějí-li se občané a podnikatelé do elektronické aukce na
energie zapojit, je třeba:
 podepsat smlouvu s pořadatelskou ﬁrmou eCENTRE.
Tato smlouva je bezúplatná, ale deﬁnuje práva a povinnos
obou stran
 předat pořadatelské ﬁrmě kopii smlouvy se stávajícím
dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, včetně všech
případných dodatků, a dále kopii ročního vyúčtování
energií; u ﬁrem, které mají vysoké napě , je navíc třeba
dodat odběrový diagram
 znát způsob platby záloh, není-li uvedeno ve smlouvě
(spojovací číslo SIPO, bankovní účet, apod.)

Proč pla me
poplatky bezhotovostně?

V první řadě je třeba uvést, že hotovostní
platba poplatku za odpad a ze psů s sebou
přinášela velkou administra vní zátěž pro
úřad. Tři měsíce, od ledna do března,
téměř celou pracovní dobu to ž
pracovnice úřadu nevykonávala jinou
činnost, než vybírala poplatky. Jakmile
to ž začala zpracovávat jinou agendu,
přišel občan hradit poplatek. To
znamenalo od rozpracované práce odejít
a po obsloužení začít zcela nanovo.
Samozřejmě, úřad je tu pro občany. To
však
neznamená,
že
zůstaneme
bezdůvodně u nemoderních a zastaralých
přístupů a postupů. Od dob, kdy bylo
téměř nemožné a velmi komplikované
hradit jakoukoli platbu přes účet, uplynula
již dlouhá doba. V současnos , v době
platebních
karet,
dokonce
již
bezkontaktních, není problém převést
prostředky bankovním převodem. I s
nulovými poplatky. Bankovní účty má již
většina z nás. Ani v řadě okolních obcí
(nemluvím zde o městech, kde pokladna
slouží i jiným odborům) pokladna vůbec
neexistuje a občané obdrží buď složenku,
nebo zapla převodem z účtu. Proč?
Protože náklady pro obce na administraci
platby jsou řádově v desítkách korun na
jednu transakci. Obecní úřad není ﬁnanční
či peněžní ins tuce, od kterých se očekává
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Kontaktní místo bude otevřeno:
 V prostorách úřadu městyse
 Každé pondělí a středu od 7. 5. do 23. 5. 2014 vždy
v době od 13 do 17 hodin
 Sběr podkladů bude ukončen 23. 5. 2014 a
elektronická aukce se bude konat 25. 6. 2014
Kontakt na zástupce společnos eCENTRE:
Ladislav Zíta
Obchodní partner eCENTRE
Tel: 730 512 272
e-mail: ladislav.zita@ecentre.cz

Nabídka pracovních příležitos
Městys Lázně Toušeň v rámci projektu na zaměstnávání ob žně
umís telných a dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů evidovaných
na úřadu práce
přijme zaměstnance technických služeb (zahradnické práce, úklidové
práce a správa zeleně, apod.) formou veřejně prospěšných prací.
Nabídka je určena pro tyto skupiny občanů:
- občané se zdravotním pos žením
- absolven škol
- osoby pečující o dítě do 15 let věku
- uchazeči starší 55 let
- dlouhodobě evidovaní uchazeči (déle než 5 měsíců)
Bližší informace poskytne starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, tel.:
603876540, e-mail: starosta@laznetousen.cz

výběr peněz v hotovos . K tomu jsou zde
ins tuce jiné.
Dalším důvodem je i skutečnost, že se
změnou zákonů a nařízení jsou postupně
omezovány hotovostní transakce. Ani
pojistka úřadu dostatečně nekryje
případnou krádež pokladní hotovos a v
případě odcizení hotovos z úřadu (byť z
trezoru), nebo přepadení při převozu
peněz do banky, by pojišťovna vypla la
jen zlomek původní hodnoty.
Mrzí nás, že někteří spoluobčané tento
krok nechtějí, možná i z nostalgie,
přijmout. Je to pochopitelné u občanů,
kteří nemohou hradit přes bankovní účet,
jelikož ho nemají. Je pro ně ﬁnanční zátěží
uhradit i poplatek za složenku na poště ve
výši 26 Kč. Nikdo se nepozastaví nad m,
že musí hradit každý měsíc poplatek ve
stejné výši za hotovostní platbu elektřiny,
vodného a stočného, plynu, telefonu,
různých pojistek apod. Tyto částky za
poštovní
poplatky
bez
jakýchkoli
problémů vynaloží a ani se nad m
nepozastaví. V souvislos s argumentací
občanů, že ne každý má bankovní účet,
uvažuje úřad městyse o uspořádání
bezplatné přednášky o možnostech a
rizicích bezhotovostního platebního styku.
Chceme mto ukázat, jak efek vně a
levně lze využívat služeb bankovních
ústavů.
Podstatným důvodem pro bezhotovostní
platbu je i skutečnost, že občané nemusí

osobně na úřad. Ani s hotovos , ale ani
pro známky na popelnice. Tato změna je
pro většinu zaměstnaných obyvatel
obrovským přínosem. Nemusí se starat o
výběr hotovos a známka na popelnice je
jim komfortně doručena do poštovní
schránky.
Jedním, byť marginálním, důvodem pro
snížení poplatku za svoz komunálního
odpadu ze 750 Kč na současných 700 Kč
za rok byl i uvažovaný fakt snížení
administra vních nákladů na hotovostní
správu poplatků. To je další důvod pro
bezhotovostní platbu.
Co občané, kteří bezhotovostně hradit
nemohou či nechtějí, mohou pla t na
pokladně úřadu. Měli by však respektovat
pokladní hodiny, které jsou ze zde
popsaných důvodů zkrácené pouze na
středu od 8:00 do 9:00 hodin.
Samozřejmě to však neznamená, že pokud
přijdete v odůvodněných případech mimo
tuto dobu, nebudete obslouženi.
Jak se říká, změna je život. Každá změna
má své příznivce i odpůrce, a každá změna
je určitým zásahem do zaběhnutého
stereotypu, krokem do neznáma. Tato
změna zcela určitě bude přínosem pro nás
pro všechny. Je jen třeba se na věc
podívat s nadhledem, s chladnou hlavou.
Občanům, kterým jsme způsobili touto
změnou
nepříjemnos ,
se
velmi
omlouvám.
L.V.
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Stále bojujeme s nepovolenou Bezbariérové Labské stezky
reklamou
podporuje nová obecně
I když na podnět mnoha obyvatel městys prospěšná společnost
Lázně Toušeň zakázal na svém území
nejpozději od 25.6.2013 šířit reklamu
jakoukoli formou, přesto se městys,
zejména pak jeho centrum a některé
hlavní ulice doslova hemží nepovolenými
poutači různých kvalit a velikos .
Dokonce někteří rádoby podnikatelé
používají přímo majetku městyse
(sloupy, zastávky) k tomu, aby své
podnikání propagovali. Nemáme nic
pro podnikání, naopak. Ale uvědomme
si, že v Lázních Toušeni je cca 380 ﬁrem a
živnostníků. Jak by vypadal náš městys,
kdyby se každý podnikatel rozhodl
umís t si kamkoli libovolný poutač? A
třeba nejen jeden? Každému podnikateli
by se taková benevolence určitě hodila.
Našli bychom pak vůbec nějaké místo,
fasádu nebo sloup, které by bylo
prázdné? Naštěs většina podnikatelů i
jen ze slušnos běžné normy respektuje.
Úřad vyzval (a stále vyzývá) e-mailem
případně telefonicky všechny původce
reklamy v obci a stanovuje lhůtu pro
odstranění závadného stavu. Pokud
nedojde k odstranění reklamy, budeme
nuceni přistoupit k udělování pokut.
Žádáme tedy naposledy všechny, kteří
umís li na viditelném místě reklamu
jakéhokoli formátu, aby ji odstranili.
Zároveň sdělujeme, že za reklamu není
považován pouhý ﬁremní š t či označení
provozovny. V případě nejasnos mohou
podnikatelé kontaktovat úřad městyse.
Pokud
má
podnikatel
potřebu
prezentovat se obyvatelům i jinak, může
využít inzerci třeba zde, ve zpravodaji
Florián. Plošný inzerát stojí 5 Kč /1 cm2.

Kdy bude pouť?

Pouť znamená putování, v našem případě putování k slavnostní bohoslužbě – mši – jíž se připomíná zasvěcení
místního kostela. Datum pou se řídí
podle zasvěcení (patrocinia) kaple
nebo kostela, což je v Lázních Toušeni
v obou případech (kostela i kapličky)
svátek sv. Floriana, který připadá na 4.
květen. Před dese lety byl sv. Florian
vyhlášen patronem Horního Rakouska
a od té doby tam jsou v ten den školní
prázdniny. Den pou je ale v kalendáři
pohyblivý, aby se poutní mše mohla
konat v neděli. Připadne-li tedy 4. květen na neděli, koná se v ten den i
pouť. Připadne-li 4. květen na jiný den
v týdnu, koná se pouť v nejbližší následující neděli.
První ﬂoriánská pouť se v našem měs-

Na začátku letošního roku byla do rejstříku
obecně prospěšných společnos zapsána na
doporučení navrhovatelů Jana Ri era a
stejnojmenného
občanského
sdružení
„Labská stezka o. p. s“. Cílem společnos je
mapovat a odstraňovat bariéry na cestách
a v objektech v povodí řeky Labe pro pěší,
cyklisty, vodní turisty, hipoturisty a
handicapované osoby na Labské cyklotrase
s mo em: „Od pramene k moři – napříč
Evropou – bez bariér.“
V roce 2013 byl tématem celoevropského
projektu excelentních des nací cestovního
ruchu (EDEN) bezbariérový cestovní ruch.
Do tohoto ročníku se Labská stezka zapojila,
absolutním vítězem se nakonec stalo Lipno
nad Vltavou se Stezkou korunami stromů.
Zpevněná cyklostezka vedoucí podél řeky
Labe má pouze minimální převýšení, a je
proto ideálním terénem pro pěší i
cykloturis ku. Dne 16. 1. 2014 byl v rámci

veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour
v Brně pokřtěn zcela nový atlas Labská
cyklotrasa v České republice s 28 mapami
v měřítku 1:60 000 s informacemi pro
cyklisty, in-line bruslaře a vozíčkáře.
V loňském roce získal tento specializovaný
atlas v rámci fes valu TOURMAP
v konkurenci 380 mapových průvodců 2.
místo v kategorii map s turis ckým
obsahem.
V březnu 2013 byl kompletně dokončen
bezbariérový nájezd na lávku spojující Lázně
Toušeň s Káraným. Další bezbariérová lávka
pro pěší a cyklisty vzniká v nedalekých
Čelákovicích.
Její
dokončení
je
předpokládáno na konci dubna letošního
roku. Déle než rok je zajištěno spojení obou
břehů přívozem, který za tu dobu přepravil
více než 30.000 osob a téměř 13.000
jízdních kol, kočárků a psů.
Labská stezka získala letos v březnu ocenění
na největším veletrhu cestovního ruchu na
světě ITB Berlín za nejoblíbenější a
nejnavštěvovanější stezku v Německu před
trasami podél Mohanu, Baltského moře,
Dunaje
a
Rýna.
Občanské
sdružení
Labská stezka přispělo
k informovanos
o
průběhu
a
stavu
Labské
cyklotrasy
vydáním aktualizované
verze atlasu Labská
cyklotrasa v České
republice v českém a
německém jazyce.

Zleva: Petr Studnička, člen správní rady Labská stezka, o. p. s., Václava Horváthová,
předsedkyně dozorčí rady téže společnosti a Jan Ritter, ředitel obecně prospěšné společnosti

tysi konala v neděli 9. května 1852.
Příležitos k ní bylo vysvěcení kapličky
sv. Floriana. Poutní mší za velmi početné účas významných hostů tehdy
vrcholilo několikaleté úsilí o to, aby
místní obyvatelé měli vlastní, katolickou církví uznaný duchovní stánek.
Inicia vu i hlavní zásluhu na dosažení
tohoto cíle měl administrátor brandýského děkanství P. Josef K. Petráš.
Pomáhal při vybavení kapličky a zařizoval všechny složité úřední a církevní
postupy. První pouť se zdařila tak velkolepě, že se obyvatelé rozhodli připomínat si ji každoročně znovu.
Pro městys znamenal příchod neobvyklého
množství
návštěvníků
(poutníků) vždy nemalý přínos. Po
patnácté pou , v listopadu 1866 se
proto místní radní rozhodli vyjádřit
vděčnost zakladateli toušeňské ﬂori-

Petr Studnička,
zastupitel města
Čelákovic,
člen správní rady
Labská stezka, o. p. s.

ánské pou P. Josefu K. Petrášovi udělením čestného občanství. Zápis o
tomto vůbec prvním čestném občanství Toušeně je v knize všeobecných
jednání místního obecního výboru.
Z příchodu mnoha návštěvníků měly
vždy velký prospěch především místní
hos nce a prodejci řemeslného zboží.
Později nabídku rozmnožily také
atrakce pro ty, kdo vedle mše uvítali i
zábavu. Ovšem první houpačky a
střelnice nebývaly u kapličky, ani u
kostela, kde se slouží poutní mše
od roku 1890, ale na prostranství Ve
Dvoře, aby nerušily hlavní záměr pou.
Data pě nejbližších ﬂoriánských pouv Lázních Toušeni jsou 4. 5. 2014,
10. 5. 2015, 8. 5. 2016, 7. 5. 2017 a 6.
5. 2018.
kronikář
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Stalo se…….
DS při T.J. Sokol Lázně Toušeň každým rokem pořádá karneval pro dě i dospělé a ani letos tomu nebylo jinak. Pro dospělé se
karneval na téma western konal
v místní sokolovně ve dnech 14. a
15. února 2014, hrála kapela
Klasickej postup a všichni se skvěle
bavili. Dě si karneval užily v sobotu
15.
února.
Dopoledne
bylo
vyhrazeno dětem do tří let,
odpoledne pak přišly dě starší.
Sokolovna byla zcela zaplněna, pro
všechny
bylo
připraveno
občerstvení. Soutěžilo se, tancovalo,
kreslilo, zpívalo a nakonec proběhla
volba nejlepší masky. Spokojeni byli všichni, neboť členové Sokola a Divadelního
souboru se o bezvadný průběh celého dne vzorně postarali.
Ve Skleněné vile se ve dnech 21. a 22. února 2014 konala vzdělávací akce MAS Střední Polabí, o. s.: „Seminář s workshopy pro
členy a příznivce MAS Střední Polabí“. Cílem akce bylo seznámit účastníky s projektem „Získávání dovednos “.
Na pondělní podvečer 24. 2. 2014 byli
starostou městyse Ing. Lubošem
Valehrachem pozváni do Skleněné vily
občané bydlící v ulicích, ve kterých
budou od jara do podzimu tohoto roku
probíhat rekonstrukce. Jedná se o ulice
Na Zárybničí, Požární, Na Pruhu, V Zá ší
a o část ulice U Sokolovny (tzv.
„Pavouk“). Občané se sešli v hojném
počtu a měli příležitost se informovat o
celé akci, případně vyjádřit své
připomínky.
První březnovou neděli navš vil náš městys na pozvání Divadelního souboru při T.J. Sokol Lázně Toušeň divadelní soubor
Akorát, který má domovskou scénu
v Praze Kyjích. V toušeňské sokolovně
zahrál tento soubor pohádku pro dě
Princezna se zlatou hvězdou na čele.
Představení bylo velmi zdařilé, stejně
jako večerní hra Noela Cowarda Líbánky
ve čtyřech.
V sobotu 1. března 2014 vystoupil
s velkým úspěchem toušeňský Divadelní
soubor v Salesiánském divadle v Praze
Kobylisích v sokolském nastudování
Prodané nevěsty v podobě lidové hry se
zpěvy v režii Bohumila Gondíka. Více o
této událos píše Dr. Jan Králík v článku Divadelní soubor na jaře v tomto čísle Floriána.
Známá výtvarnice Dana Gregorová
v našem městysi s úspěchem již třikrát
vystavovala, tentokrát však její výstava
poprvé probíhá ve Skleněné vile.
Vernisáž této výstavy s názvem Ztracený
ráj se uskutečnila 27. března 2014 v 18
hod. v zasedací síni. Úvodní slovo měl Jiří
Kučera, hudební vystoupení Dan Horyna
z kapely Merlin a zpěvačka Hana
Horecká. Vernisáže se zúčastnilo mnoho
spokojených návštěvníků z našeho
městyse a okolí, i z Prahy a Jihlavy.
Výstava potrvá až do 21. dubna 2014; otevřena bude vždy od pátku do neděle od 14 do 17 hod. včetně Velikonočního pondělí.
Hana Němečková
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Stane se …
Duben 2014
3. 4. od 16 hod. RC U Myšáka pořádá bazárek – v Domě seniorů U Byšických – viz dále
4. 4. od 17 hod. RC U Myšáka – Noc s Andersenem v herně v Domě seniorů U Byšických – viz dále
4. 4. – 21. 4. Výstava mys ckých obrazů Ztracený ráj výtvarnice Dany Gregorové vždy v pátek, sobotu a neděli a o Velikonočním
pondělí od 14 do 17 hod. – ve Skleněné vile
5. a 6. 4. Jachtařské závody na Boleváku u Plzně s účas toušeňských jachtařů
12. 4. od 10 hod. vítání občánků – pořádá Úřad městyse Lázně Toušeň ve Skleněné vile
12. a 13. 4. Toušeňský pohár – 19. ročník jachtařských závodů v Poděbradech – viz dále
12. 4. od 14 hod. RC U Myšáka – velikonoční dílna v herně v Domě seniorů U Byšických – viz dále
13. 4. od 10 hod. RC U Myšáka – focení s profesionální fotogra ou Janou Abelson v herně v Domě seniorů U Byšických – viz
dále
15. 4. od 19 hod. (5.) představení komedie Dokonalá svatba v provedení Nové generace toušeňského Divadelního souboru v
Divadle Perštýn v Praze
22. 4. od 19 hod. (18.) představení hry Postel v provedení Nové generace toušeňského Divadelního souboru v Divadle Perštýn
v Praze
26. 4. od 9 do 12 hod. sbírka pro Diakonii Broumov na Úřadu městyse – viz dále
26. 4. od 8 do 12 hod. svoz velkoobjemového odpadu – na Floriánském náměs
27. 4. od 10.00 Kuličkový turnaj v Parku profesora Procházky – viz dále
27. 4. od 12.30 a od 14.00 VIII. ročník Lázeňského běhu – více viz dále
27. 4. od 19 hod. (22.) představení komedie Poprask na laguně v provedení Divadelního souboru při T.J. Sokol Lázně Toušeň v
Divadle Perštýn v Praze
30. 4. Pálení čarodějnic, sraz v 17 hod. na Floriánském náměs , průvod na hřiště, součás dětské závody na všem, co má kola –
viz dále
Květen 2014
3. 5. od 16 hod. uctění památky obě válek u pomníku
padlých
4. 5. (163.) Floriánská pouť
6. 5. od 18 hod. ve Skleněné vile informa vní schůzka pro
zájemce o aukci elektřiny a zemního plynu
10. 5. od 15 hod. v sokolovně pohádka pro dě Sněhová
královna v nastudování DS Tyl Čelákovice
16. 5. od 12 do 17 hod. Den otevřených dveří Jachtklubu
Toušeň, více viz článek
17. 5. Zájezd pro občany: jarmark a prohlídka kláštera
v Kladrubech u Stříbra, prohlídka a oběd v pivovaru v Plzni,
návštěva Meditační zahrady s Památníkem obětem zla
v Plzni – pořádá Úřad městyse – viz dále
23. 5. od 19 do 21 hod. Noc kostelů –
k celorepublikové akci se připojí i toušeňský kostel sv.
Floriána
23. 5. od 14 do 22 hod. a 24. 5. od 8 do 14 hod. volby do
Evropského parlamentu; volební místnost ve Skleněné vile
25. 5. od 10 hod. v Parku profesora Procházky focení
s profesionální fotogra ou Janou Abelson pod záš tou RC
U Myšáka; tentokrát i se čtyřnohými přáteli – viz dále
Červen 2014
1. 6. od 14 hod. v Parku profesora Procházky a na nábřeží
Dětský den aneb Z pohádky do pohádky a Veselé nábřeží –
viz dále – a divadelní představení souboru Akorát: Dobrá
pohádka
Hana Němečková

INZERCE
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Toušeňský Myšák
RC U Myšáka – jarní pozdrav!

Tentokrát Vás nebudu zdržovat a
jen si Vás dovolím co nejsrdečněji pozdravit
a předložit Vám několik pozvánek (viz
letáčky) na naše nejbližší akce, při kterých se
doufám shledáme. Jinak na pozdější období
pro Vás připravujeme – Veselé nábřeží plné
soutěží (v rámci Dětského dne) a letní tábory
– anglič ny a také klasický příměstský.
Podrobnos v příš m čísle Floriána a na
našem webu.
Takže co nejkrásnější jaro plné
sluníčka, pohody a skvělých zážitků nejen
v kruhu rodinném s Vašimi ratolestmi!

Postřehy z baráčnické rychty
To, že má naše toušeňská baráčnická obec
jako jedna z mála na I. župě vlastní rychtu,
je velice přínosné. Členové se tam scházejí,

probíhají v ní konšelská zasedání, plánují se
návštěvy, výlety, projednává se zapojení do
společenských a kulturních akcí. Zkrátka je
tu čilý celoroční provoz. Ale i taková rychta
samozřejmě potřebuje údržbu.
V určený den se te čky a někteří sousedé

FLORIÁN
Závody na čemkoli
s koly!
Pozor – změna
konání závodů –
tentokrát
jsme
ustoupili
Lázeňskému běhu a
závody uspořádáme
v
rámci
oslav
„čarodějnic“ – takže
před samotným zapálením ohně na hřiš
proběhnou na přístupové cestě a pro větší
v přilehlém lesíku „Závody na čemkoli
s koly!“ – odměnou Všem budou sladkos a
nějaká ta drobnost!
Těšíme se na Vás!
Za všechny „myšákovce“ Kateřina Bačová

sejdou s potřebným úklidovým náčiním a
nastává velké gruntování. Myjí se okna,
s rá se prach, luxuje, obrázky na stěnách
se čis , také zavěšené diplomy a čestné
lis ny – a že jich tam je. Je nutno vyprat
záclony a závěsy, vytřídit
písemnos , překontrolovat
stav nádobí v kuchyňce.
Jenže,
co
s
těmi
prasklinami na stropě a
odlupující se omítkou na
stěnách?
Tak
jsme
obětovali
ještě
dvě
odpoledne,
škvíry
postupně
vytmelili
a
přemalovali. Te čky z nás
velkou radost neměly,
zaschlé cákance se těžko
odstraňují.
Ale
když
nastane ta chvíle, kdy je
podlaha umytá, schody
vyluxované,
visí
čisté
záclony a nikde žádná pavučinka, je
všechna námaha zapomenuta. Sesedneme
se u stolů s nažehlenými ubrusy, při kávě se
probírají poslední novinky, ochutnáváme
napečené dobroty, které te čky přinesly, a
dáváme pozor, abychom nenadrobili.
Na stole u dveří máme velkou mísu a do ní

Jachtklub

Toušeňský pohár podevatenácté

Po úspěšné sezoně 2013 jsme zahájili přípravu na sezonu 2014
hned na začátku roku 11. - 12. ledna ve Vítkovicích v Krkonoších
skiregatou (její zimní čás ), obřím slalomem. Druhá část (jach ng)
bude pokračovat na 19. ročníku Toušeňského poháru na jezeře v
Poděbradech ve dnech 12. - 13. dubna 2014. Zahájení závodu je
určeno na sobotu 12. dubna ve 12.00 hod. Všichni závodníci
trénují individuálně a zúčastnili se oddílového soustředění 8. - 9.
března na naší chatě ve Vítkovicích v Krkonoších. První závody
začínají 5. - 6. dubna na Boleváku v Plzni. Tímto vás chci ještě
jednou pozvat do Poděbrad na jezero na 19. Toušeňský pohár.
L. F.
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Komise pro tvorbu
internetových stránek
V nejbližší době by se rád úřad
městyse začal intenzivně zabývat
rekonstrukcí internetových stránek .
Velmi rádi bychom do tvorby
nového pojetí www stránek zapojili
širokou veřejnost. Prosíme tedy
občany, kteří mají o práci v komisi
pro tvorbu internetových stránek
zájem, aby nás kontaktovali
na e-mailové adrese:
vankova@laznetousen.cz.
www.laznetousen.cz

sypeme víčka od plastových lahví. O jejich
sbírání nás požádala ředitelka Oblastního
muzea. Pomůže to hradit vysoké léčebné
náklady pro malou nemocnou Janičku K.
z Brandýsa n. L. Když můžeme pomoci, rádi
přispějeme, ostatně máme to i v regulích.
Zapojili jsme i své známé a během několika
měsíců jsme nashromáždili a odvezli
bezmála 160 kg barevných plastových
uzávěrů, to už je pořádná hromada.
Začátkem března máme na rychtě už
tradičně zasedání slavnostnější. Na stolech
září dlouhá řada pestrobarevně rozkvetlých
petrklíčů. Slavíme blížící se příchod jara a
připomínáme MDŽ. Te čky si vybírají
očima, která barva jim bude doma ladit
s ubrusem, nebo se bude hodit do
zahrádky. Když si potom večer ten svůj
vybraný odnášejí domů, poprchává, ale je
už cí t očekávané jaro. Opět přichází
příjemnější období, všechno rozkvete,
bude lepší nálada, i když jsme opět o rok
starší. Ale co, na rychtě bude příště zase
veselo.
Jiří Kučera, rychtář Obce baráčníků Lázně
Toušeň
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ROZLOSOVÁNÍ JARNÍHO KOLA 2014:

Oddíl kopané FK Slavoj

FK Slavoj Lázně Toušeň – shrnu podzimu 2013
/pokračování/
Nabízíme Vám také několik sta s k z úvodní čás sezony. O
pomyslnou korunu nejlepšího střelce se podělili naši dva
útočníci Jan Jaroš a Leoš Fridrich, kteří vstřelili shodně po 16
brankách, další střelci jsou za těmito kanonýry již
s odstupem. Nejvíce asistencí zaznamenal hrající trenér
Jaroslav Špak, následují opět naši dva útočníci, ke kterým se
přidal ještě obránce Tomáš Kadlec. Další hráči následují těsně
pod jmenovanými. Zlým mužem podzimní sezony se stal
Mar n Jaroš, který s hl nasbírat celkem 5 žlutých
napomenu . Zaznamenali jsme i jedno vyloučení – v zápase
se Zelenčí byl vyloučen po dvou žlutých kartách Jiří Horňák.
Jediní dva hráči si připsali start v každém utkání – kapitán Jan
Jaroš a hrající trenér Jaroslav Špak. Nejvíce minut na hřiš
ale strávil Mar n Jaroš, následován Mar nem Cikánkem,
Janem Jarošem a dalšími hráči.
Podrobnos jsou uvedeny v tabulce

14. kolo 23.3. - 15:00 - AFK Nehvizdy B - FK TOUŠEŇ
15. kolo 29.3. - 15:00 - FK TOUŠEŇ - TJ Sokol Měšice B
16. kolo 6.4. - 16:30 - SK Zeleneč B - FK TOUŠEŇ
17. kolo 12.4. - 16:30 - FK TOUŠEŇ - FC Líbeznice B
18. kolo 20.4. - 17:00 - TJ Klíčany B - FK TOUŠEŇ
19. kolo 26.4. - 17:00 - FK TOUŠEŇ - TJ SK Bášť
20. kolo 4.5.- FK TOUŠEŇ – volno
21. kolo 11.5. - 17:00 - SK Řež - FK TOUŠEŇ
22. kolo 17.5. - 17:00 - FK TOUŠEŇ - TJ Sokol Sluhy
23. kolo 24.5. - 17:00 - TJ Jiskra Koje ce - FK TOUŠEŇ
24. kolo 31.5. - 17:00 - FK TOUŠEŇ - Sparta Mra n
25. kolo 7.6. - 17:00 - FK Brandýs n/L B - FK TOUŠEŇ
( hřiště Dřevčice )

Za FK Slavoj Lázně Toušeň Jan Jaroš

Góly
(počet+penalta)
Lukáš Bartoň
Martin Cikánek
Jakub Čech
Jiří Čech
Dušan Ďurič
Michal Filípek
Petr Flekač
Leoš Fridrich
Ondřej Holzman
Jiří Horňák
Jakub Janáček
Jan Jaroš
Martin Jaroš
Karel Jelínek
Tomáš Kadlec
Viktor Opp
Jiří Přichystal
Radek Šimůnek
Jaroslav Špak
Jan Vafek
Miroslav Vinter

2
3
3
5

ŽK

ČK

2
3
1
1

15+1
1

2

16
1

5
2

4
6

1

Počet startů

Počet minut

8
11
7
9
2
10
4
10
9
9
10
12
11
4
9
2
9
9
12
2
7

528
945
498
765
95
705
315
841
515
731
889
892
990
360
765
5
692
249
672
34
288

26. kolo 14.6. - 17:00—FK TOUŠEŇ - TJ Sokol Vodochody

Přijďte si zahrát šachy
Pokud jste příznivcem stolních her - šachů nebo dámy, máme pro
Vás větší provedení. K šachovnici na nádvoří Skleněné vily přibyly
šachové ﬁgurky adekvátní velikos . Figurky (klíč od skladu ﬁgurek) si
mohou občané zapůjčit kdykoli v provozní době knihovny (přízemí
Skleněné vily, út 8-9 a 15-17 ) či v úřední hodiny na úřadu městyse
(Po, St - 8-12 a 13 - 17 hod.). Půjčovné je symbolických 20 Kč. Hrát je
možno kdykoli v otevírací době Parku profesora Procházky.

Po podzimní čás okresní soutěže IV. tř. odd. A je FK
Toušeň na 1. místě.
Zveme všechny příznivce toušeňské kopané na zápasy
našeho mužstva v boji o postup ze skupiny. Vaše podpora
nám přijde vhod nejen na domácí půdě, ale hlavně na
hřiš ch soupeřů. Těšíme se na Vás.
Za FK Slavoj Lázně Toušeň Jiří Čech

Šipkový oddíl Lázně Toušeň

Šipkový A-tým doznal jediné změny. V zimě ukončil své působení náš
dlouholetý spoluhráč Mar n Rigo.
Jak jsem již předeslal v minulé zprávě, postupem do první ligy jsme
udělali jeden ze dvou zásadních kroků, ten druhý, neméně důležitý, je
zachování prvoligové příslušnos i pro následující sezónu. Úvod soutěže
nás mírně řečeno zaskočil. Nové, nám neznámé týmy a nesrovnatelně
vyšší kvalita jejich hráčů zapříčinily, že se v našich zápasech začala
objevovat nováčkovská nervozita. Zpět do hry jsme se dostali až po
zimní přestávce a po drobné úpravě tréninkové metodiky.
V současné době zbývají do konce soutěže pouhá čtyři kola a na svém
kontě máme čtyři výhry, dvě remízy a šest proher, což nás řadí
momentálně na sedmé místo z deví . Soutěž je však velmi vyrovnaná a
od tře příčky nás dělí pouhé čtyři body. Pro udržení první ligy uděláme
maximum a doufám, že naše příznivce nezklameme.
Robert Bafoe, vedoucí družstva DC NIKOL TOUŠEŇ
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MAS
Střední
Polabí
pomůže rozvoji regionu
Hlavním úkolem Místní akční skupiny
(MAS) je podpora regionu, jeho
propojování, zlepšení života nejen pro
tyto účely získává a rozděluje dotační
peníze na projekty, které rozvoj
podpoří.
V současné době je místní partnerství
Střední Polabí v tzv. „tréninkovém
období“ za pomoci dotace na „Získávání
dovednos – MAS Střední Polabí“.
V rámci projektu se uskutečňuje
Tréninková výzva, dále semináře a
workshopy pro členy i veřejnost,
vzdělávací akce a řada propagačních
akcí.
„V pondělí 3. března byla vyhlášena tzv.
Tréninková výzva na téma „Týden rodin
Středního Polabí“, která pomůže
budoucím
příjemcům
podpory
k získávání dovednos při psaní a
podávání žádos a nám k osvojení
administrace projektů, jejich koordinaci
a fungování jednotlivých orgánů
MASky,“ uvedla Barbora Roušarová
z MAS Střední Polabí.
Uzávěrka pro příjem žádos byla 24.
března, podpora byla určena na ak vity
směřující k podoře rodině (jednorázové
akce, vzdělávací činnost, apod.). Celé
znění výzvy a podmínky žádos o
ﬁnanční podporu akce naleznete na
www.strednipolabi.cz, celkem je na
výzvu alokováno 80 000,-Kč, přičemž
jednotlivé projekty mohli získat

FLORIÁN
podporu od 5 000,- Kč do 15 000,- Kč.
Po uzávěrce Tréninkové výzvy máme
přihlášených 5 žadatelů, kteří budou
veřejně obhajovat své projekty 15. 4.
2014 od 15:00 -17:00 hodin ve Skleněné
vile v Lázních Toušeni.
Důležité semináře a workshopy se
uskutečnily ve dnech 21. a 22. února,
byly určeny pro členy i veřejnost. První
den seminářů 21. února nám byly
předány informace o možnostech MAS
v dalším Programovém období 2014 2020, které představil Mgr. Miroslav
Daněk z Oddělení kohézní poli ky EU.
Následoval workshop Podstata a
principy metody Leader Mgr. Gustava
Charouzka (ředitele MAS Královská
stezka, o.p.s.). Podmínkami pro
standardizací
MAS
v
novém
programovém období nás provedl Mgr.
Milan Oliva (ředitel MAS Regionu
Pošembeří,
o.p.s.).
V sobotu 22.
února
následovala
prezentace
analy cké čás
podkladů
pro
Strategii
komunitně
vedeného
místního rozvoje
neboli
SCLLD.
Analy cké
podklady
pro
nás
zpracoval
Ing. Luděk Tesař

Rekonstrukce místních komunikací propukne naplno
Pokračování ze str. 1
Dohody se společnostmi ČEZ a
Telefonica O2 jsou velmi složité.
Společnost ČEZ s přeložením po

několika jednáních souhlasila, vyčlenila
patřičné ﬁnanční prostředky a
přeložka bude realizována.
V jednáních se společnos Telefonica
O2 selhaly
veškeré
běžné
možnos .
Společnost
je ochotna
na
vynucenou
inves ci ve
výši
cca
850 s. Kč
(bez
zemních
prací)
uvolnit
pouze cca
300 s. Kč.
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(CityFinance). Barborou Roušarovou
(manažerkou MAS Střední Polabí, o.s.)
byli proškoleni žadatelé v rámci
Tréninkové výzvy. Uskutečnilo se Valné
shromáždění MAS Střední Polabí, o.s.
„Důležitým výstupem naší činnos je i
příprava podkladů pro Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje
SCLLD, na jejímž základě budeme mít
možnost v programovém období 2014 –
2020 zlepšovat život v našem regionu,“
dodala Barbora Roušarová. Dle
předběžných informací ze Státní
zemědělského intervenčního fondu, by
jednotlivé MAS mohly získat pro svůj
region až 20 milionů korun ročně.
Více informací o místním partnerství,
aktuálním projektu a činnos najdete
na www.strednipolabi.cz.

V jednání však nepolevujeme a
budeme
nu t
investora
k
zainvestování celé částky tak, aby
veškeré sloupy a vedení v nově
rekonstruovaných ulicích zmizely.
Stavba začne v ulici U Sokolovny a Za
Školou, kde není třeba čekat na
zmiňované přeložky vedení kabelových
sí . Práce částečně omezí přístup
zejména do mateřské školy v budově
úřadu městyse Lázně Toušeň. Provozu
školky se však rekonstrukce nedotkne.
Stejně tak i provozní doba zlatnictví a
Ateliéru Kučera zůstane bez omezení.
Vstup na školní hřiště bude dočasně
přes dvůr základní školy. Floriánská
pouť v těchto místech bude omezena,
avšak její konání ani rozsah nebudou
ohroženy.
Ostatní
komunikace
budou
rekonstruovány podle dohody se
zhotovitelem. Harmonogram však není
v době uzávěrky ještě zcela upřesněn.
LV
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Divadelní soubor na jaře

Rok 2014 otevřel Divadelní soubor v toušeňské
sokolovně 14. ledna rozvernou situační komedií
Dokonalá svatba v brilantním provedení své Nové
generace v režii Filipa Müllera. Čtenáři Floriána našli
dva obrázky již v předchozím čísle. Další reprízy
Dokonalé svatby byly přesunuty do pražského Divadla
Perštýn. V půli února následovaly v sokolovně ve
spolupráci s T.J. Sokol čtyři karnevaly ve stylu western:
dva pro dospělé a dva dětské – ty přilákaly vedle
kovbojů a šerifů dokonce dvaadvacet princezen.
Recept na pořádání karnevalů najdete v tomto čísle
Floriána na jiném místě. Po dvou reprízách Prodané
nevěsty v Horních Počernicích (1. února) a v Novém
Strašecí (22. února) se konalo 1. března 2014
slavnostní představení této národní opery v podobě
lidové hry se zpěvy a tanci k Roku české hudby
v Salesiánském divadle v Praze-Kobylisích.
Toušeňš komedian tak přispěli navíc i k oﬁciálním
oslavám 190. výročí narození Bedřicha Smetany.
Ohlas byl mimořádný a okamžitý – také
v celostátním rozhlase – a Společnost Bedřicha
Smetany začala opravdově uvažovat o prosazení
této inscenace přímo na jeviště Národního divadla.
Představení Prodané nevěsty nyní putuje do dalších
měst a po prázdninách do Litomyšle, Kolína atd.
Soubor Nová generace hostoval s autorskou hrou
Postel v Chomutově. Pro toušeňské diváky
hostovali v místní sokolovně 2. března dvakrát herci
pražského Divadla Akorát: jednak s pohádkou
Princezna se zlatou hvězdou, jednak s komedií
Líbánky ve čtyřech. Ve zmíněném Divadle Perštýn,

kde pod záš tou VZP bude opakovaně vystupovat
toušeňský soubor Nová generace (s hrami Postel a
Dokonalá svatba), má hostovat i základní toušeňský
divadelní soubor se svým nastudováním italské
komedie Poprask na laguně (27. dubna v 19 hodin).
Reprízy operní Popelky se připravují po hostování
v Semilech a v Lomnici nad Popelkou opět i pro pražská
divadla (včetně Švandova divadla na Smíchově). Ještě
před prázdninami přibudou nové pidipohádky a opět
se jedná o letním divadle na nádvoří Skleněné vily.
RNDr. Jan Králík, CSc., vedoucí souboru

Hájkova kronika a Toušeň

Nakladatelství Academia připravilo s vročením 2013 velkorysou edici úplného textu
objemné Kroniky české Václava Hájka z Libočan (†1553), jejímž hlavním novým
editorem je toušeňský občan PhDr. Jan Linka. Hájkova kronika představuje základní
dílo raně novověké česky psané literatury. Jejím cílem nebyla historická přesnost, ale
úplnost a poučnost dochovaných vyprávění o zajímavých (nejen významných)
událostech v české kotlině od dávnověku až do „současnos “ (1527). Kronika byla
vy štěna po velmi pečlivé církevní cenzuře roku 1541, ale na veřejnost uvedena až za
další dva roky. Německý překlad vyšel skem třikrát v letech 1596, 1697 a 1718.
Kronika zpracovává do č vé podoby nejrůznější prameny včetně těch, které se
dodnes nedochovaly, a ani je nelze nijak ověřit. Pro historiky m vyvolává množství
otázek (např. nijak nedoložitelný rok „941“ pro založení Brandýsa n/L), pro čtenáře
naopak vypráví i o časech, ke kterým dnešní historická věda nemá žádné doklady.
Možná vypráví jen fantazií autora. Ale možná i ztracenými prameny. Doložitelně se tu
píše k roku 1421 také o obsazení tvrze Toušeně Pražany. Odměnou za sepsání Kroniky
české bylo Václavu Hájkovi z Libočan jmenování proboštem kapituly ve St. Boleslavi,
kde však nikdy nesídlil. Vliv Hájkovy kroniky byl v dalších třech stale ch ohromný.
Vyús l do nového kompletního vydání, dokončeného v roce 1823. Poté Hájkovu
kroniku zcela nahradilo a přesnos zas nilo dílo Fran ška Palackého. Literární
hodnota, význam a čtenářská přitažlivost Hájkovy kroniky sice trvaly, ale text byl od té
doby v úplnos vydán až nyní. Objemný svazek s úctyhodnou ediční výbavou (včetně
CD) má 1448 stran. Obsažný komentář datoval editor PhDr. Jan Linka stylově „Na
hradisku v Toušíně na den sv. Karla Spinoly léta od narození Páně dvou sícího XIII.“
jvk

Nový Florián
Na mém stole odnedávna leží nový Florián. Věrně pokračuje ve
tříletém domácím úsilí jako zdařilý bratraneček čelákovického
Zpravodaje a Městských listů Brandýsa-Boleslavi. Titulní strana
zaujme svou jednoduchos , přitom je plná informací a má
charakteris cký výraz (kdo je autor?). Text na sametovém papíře

je čitelnější než na blýskavém kříďáku, neboť není všechno zlato,
co se třpy . A tradiční formát A4 Floriánu sluší!
Dát časopisu náplň není jednoduché. Místní časopis by měl –
vedle informační hloubky – na první pohled vyjadřovat pohodu a
klid obce, aby se lidé domů těšili. A to se daří. Přitom sehnat
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místní informační zdroje, aby se zprávy dostaly včas k čtenáři, to
zaměstná alespoň jednoho nadšeného pracovníka redakce.
Dobrá redakce může také zamezit neproduk vní duplicitě akcí
ve stejný den. Sběr příspěvků o konání akcí a jejich utřídění
vytvářejí novou kvalitu. Graﬁcká úprava, výběr a umístění
fotograﬁí i podoba textové čás mohou dnes díky vyspělé
technice dosáhnout vysokého standardu. A také to se daří. Za
zachování formátu a kvalitu papíru patří chvála sponzorskému
skaři.
Dobrý časopis se musí vždy prosazovat také rychlos a kvalitou
informací. Vzpomínám na denní informační zprávy studia
kabelové televize LáTo o událostech, které se staly odpoledne, a
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večer už byly v místním vysílání. Výsledek vznikal díky činnos
dvou, někdy tří pracovníků (spolupracoval jsem s řadou
amatérských i profesionálních redakcí). Mám za to, že složení
nové redakční rady Floriána má předpoklady dosáhnout i kvality
rychlos a aktuálnos , to vše k prosperitě Floriána, a m
k oblibě na veřejnos , což je největší odměnou každé redakční
rady.
Nuž vzhůru, bystrý Floriáne, dokud síly nadšení máš, abys
obsadil nejvyšší místo obliby v našem regionu!
Ing. Miloš Pulkrábek

Pomník generálu Sedláčkovi

Z podnětu Čestné stráže, která chtěla vyjádřit poctu armádnímu generálu v.
v., Ing. Tomáši Sedláčkovi, vznikla vloni myšlenka vytvořit v prostorách
Vojenského velitelství v Praze - Dejvicích zvláštní památník. Nad záměrem
převzal záš tu náčelník Generálního štábu generál Ing. Petr Pavel, M.A., a
organizace se ujal Mgr. Lubomír Adamus, jemuž ochotně vyšel vstříc prof.
arch. Petr Siegl z Akademie výtvarných umění. Vytvoření busty a pomníku
bylo zadáno jako studentská ročníková práce. Z více než tří desítek návrhů
bylo vybráno deset, z nichž do ﬁnále postoupily dva. Zástupci vojenských
historiků, posádkového velitelství a rodinní příslušníci pak zvolili těsným
poměrem 4:3 dílo studenta Petra Laciny. Vítězství tohoto návrhu osobně
uvítal tehdejší ministr obrany generál Ing. Vlas mil Picek. K ﬁnancování
bronzového odlitku bylo založeno občanské sdružení Společenství přátel
armádního generála Tomáše Sedláčka a k veřejné sbírce zřízen účet číslo
2100476240 / 2010. Velkorysým peněžitým darem 300 000 Kč přispěla
městská část Praha 6 a o svém přispění rozhodlo jednohlasně i
zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň. Při té příležitos zastupitelstvo
pověřilo starostu městyse Ing. Luboše Valehracha jednáním o zakoupení
některého z dalších návrhů busty generála Sedláčka pro městys. Jednání
bylo úspěšné: z nerealizovaných návrhů vybral pan starosta jednoznačně
dílo studenta Vojtěcha Macha Žižky, aniž věděl, že právě tato busta byla ve
ﬁnále druhá (o jediný hlas). Vzdělavatel T. J. Sokol Lázně Toušeň současně
vybral bustu pro toušeňskou sokolovnu – shodou okolnos variantu
vítězného díla od studenta Petra Laciny. Busta vybraná pro městys bude
umístěna a slavnostně odhalena v prostorách Skleněné vily při večeru
věnovaném čestným občanům. Další detaily a termín jsou v jednání.
jvk

Vlajka nejen pro Tibet

V pondělí 10. března 2014 a v následující den až do odpoledne vlála poprvé na
Skleněné vile vlajka Tibetu, země s více než síciletou kulturní a duchovní tradicí, která
od roku 1950 trpí pod čínskou okupací. Náš městys se tak připojil k 599 obcím,
městským částem a magistrátům v České republice, které vyvěšením vlajky okupované
země podpořily mezinárodní snahu poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv
v Tibetu. Česká republika se připojuje k této snaze pravidelně od roku 1996, vloni zde
vyvěsilo betské vlajky na svých budovách 467 obcí, měst, městských čás a krajů. Je
potěšující, že vlajka Tibetu na Skleněné vile nebyla v Lázních Toušeni jediná. Každá
vlajka či prapor představuje významný symbol, jehož vyvěšení nebo nesení na žerdi,
v ruce nebo na ramenou sportovců vyjadřuje obvykle radost, sounáležitost se všemi,
kdo se k témuž symbolu hlásí. K státním vlajkám se hlásíme i ve chvílích velmi vážných.
Tehdy pociťujeme úctu k jejich symbolice nejsilněji. Je zřejmé, že vyvěšováním vlajek či
praporů ve všedních dnech by síla jejich symbolů slábla. Vlající státní vlajky sluší
především mimořádným příležitostem a státním svátkům. Ty nejbližší jsou 1. a 8.
května, další 5. a 6. července. Městys Lázně Toušeň má ovšem také svou vlajku –
přesněji prapor – bílomodrý obdélník se siluetou lázeňského pramene ve střídavých
barvách. Prapor městyse Lázně Toušeň navrhl výtvarník Rudolf Truhlařík. Jeho návrh
schválila heraldická komise České národní rady právě před 23 lety. Toušeňský prapor
vídáme dvakrát ročně u pomníku padlých (3. května a 28. října) či v zasedací síni. Další
příležitos jsou za m vzácné a je pouze na nás, Toušeňanech, zda je rozmnožíme a
vyjádříme tak pocit rados a sounáležitos , anebo je dál necháme pouze dřímat.
kronikář
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Jak se vaří karneval

Ingredience: 1 kapela, menší balík peněz, asi 20 nadšenců se spoustou
volného času, kopa odhodlání, špetka trpělivos
Rok před akcí
Zvolte téma. Ani moc obecné, ani moc konkrétní, aby případné
návštěvníky neodradilo hned ze začátku. Například téma western.
Stanovte datum (pozor na jarní prázdniny) a rezervujte kapelu. Ve
volných chvílích promyslete dramaturgickou koncepci – program a
dekorace. Pro náš karneval budeme čerpat z westernové komedie
Limonádový Joe, z které sestříháme hudbu na dvě předtančení. Dekorace
navrhneme tak, abychom v sokolovně navodili atmosféru saloonu.
2 měsíce před akcí
Nakreslete plakát, na kterém nesmí chybět téma, datum, cena
vstupenky, jméno kapely, místo konání a poutavá graﬁka. Protože
nejsme troškaři, čekají nás kromě dvou večerních karnevalů i dva pro
dě . Plakáty rozešlete do všech místních novin, zajistěte vylepení na
veřejných místech, ve školách a školkách, obchodech a plakátovacích plochách. Nahlašte konání akce na Úřad městyse a OSA. Začněte sbírat
věci do tomboly, dobré je obejít známé a potencionální sponzory.
7 týdnů před akcí
Zajeďte na velký nákup do Hornbachu. Nakupte latě, barvy, lepidla a všechno na dekorace.
Naplánujte minimálně tři víkendy na stavbu. V našem případě nakreslíme portréty indiána,
kankánové tanečnice a pistolníka. Postavíme lítací dveře (vstup do saloonu), velkou ceduli
s nápisem Saloon. Na sál seženeme pianino. V rámci dekorací je dobré něco v sokolovně
opravit – my zvolíme rekonstrukci luceren. Nezapomeňte, že je leden a v sokolovně se netopí!
6 týdnů před akcí
Nacvičte dvě předtančení. Vymyslete tema cké soutěže a hry na dětské karnevaly. K tomu je
dobré scházet se alespoň dvakrát týdně. Nezapomeňte, že je leden a v sokolovně se netopí!
5 týdnů před akcí
Vy skněte a zajistěte distribuci vstupenek. Požádejte o pomoc s prodejem Úřad městyse a
známé. Rozjeďte kampaň na internetu. Založte událost na facebooku a dalších sociálních sí ch,
rozešlete zvací emaily a smsky.
4 týdny před akcí
Objednejte dostatečný počet sudů s pivem, řízků a chlebíčků. Zajeďte na veliký nákup do
Makra (min. 2 auta). Nakupte nealko, alko, pi pro dě , ceny do tomboly, ceny pro dě , čis cí
prostředky, toaletní papír atd. Něco určitě zapomenete. Naplánujte další nákup.
3 týdny před akcí
Rozneste letáčky do všech domů, do všech školek a škol v okolí. Pokud toto
vynecháte, budete jíst neprodané řízky a chlebíčky další dva měsíce.
2 týdny před akcí
Většina dekorací není hotova a všude je strašný nepořádek. Členové souboru
onemocní, protože v sokolovně se netopilo. Nezačněte panikařit!
1 týden před akcí
Jdeme do ﬁnále. Udělejte velký úklid. Trénujte předtančení. Dokončete dekorace.
Pro všechny členy je potřeba sehnat kostýmy (ideální je divadelní archiv, second hand,
Vietnamci). Také vy skněte tema cké jídelní lístky a lístky do tomboly. V sokolovně se musí
začít topit! Stanovte služby, kdo bude přikládat přes noc, a kdo přes den.
PÁTEK

Velký úklid není vůbec znát. Vezměte si dovolenou a uklízejte, uklízejte. Přivezte
řízky, chlebíčky. Dejte dohromady kostýmy, udělejte generálku předtančení. Technicky a
organizačně zajistěte kapelu. Sežeňte dobrovolníky do šatny, ke vstupu, do výčepu, do pekla,
k tombole, k moderování, k ovládání techniky, na sběr a my nádobí. Jako plat nabídněte
řízek s chlebem. Postarejte se o koordinaci programu, hladký chod všech občerstvovacích i
podpůrných stanovišť a dobrou náladu návštěvníků. Uklízejte. Nezapomeňte pravidelně topit.
Kamna nesmí vyhasnout! Snažte se alespoň trochu vyspat, ještě nejste ani v polovině. Začíná
se ve 20, ale vy musíte být na místě ve 14. Konec pátečního karnevalu očekávejte kolem 4.
ráno.
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Budíček je nejpozději v 8. Od deví se začnou trousit první návštěvníci dětského karnevalu. Zvukař pravděpodobně nebude
k probuzení. Zajistěte náhradní řešení předem. Domluvte moderátora a dobrovolníky na organizaci soutěží a do občerstvení. Naučte se
dětské říkanky. Dě odejdou kolem poledne. Ve 13 hodin se začnou trousit návštěvníci druhého dětského karnevalu. Máte slabou hodinku na
úklid. Sokolovna praská ve švech. Naplánované soutěže nelze realizovat. Improvizujte! Pokud přežijete i druhý dětský karneval, vyrazte do
Makra. Na večer je potřeba dokoupit zásoby. Nakupujte s rozumem, nic nesmí moc zbývat, ani moc přebývat. Seberte poslední síly. Vše
skončí opět až kolem 4. ráno. Zkuste se moc neopít. Nezapomeňte
na předtančení.
Den po akci
Vše je potřeba uklidit. Naplánujte na to nejbližší možný
víkend.
Týden po akci
Uklízejte, uklízejte. Udělejte inventuru. Vyperte ubrusy a
utěrky. Připravte vyúčtování nákladů a tržeb. Zaplaťte OSU.
Vymyslete téma na příš karneval. Nesmí být moc obecné ani moc
konkrétní ...
Tímto bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům za pomoc při
realizaci karnevalového maratonu, Úřadu městyse, dárcům
tomboly i Vám, návštěvníkům, za to, že jste přišli. Doufáme, že jste
si karnevaly užili a těšíme se na Vás na dalších sokolských a
divadelních akcích. Možná tentokrát na straně spolupořadatelů.
Za Divadelní soubor a T.J. Sokol Lázně Toušeň Ing. Luboš Jakub, místostarosta, www.dslt.cz

Městys Lázně Toušeň spolu s Divadelním souborem Vás zvou na

DĚTSKÝ DEN aneb Z POHÁDKY DO POHÁDKY

SRAZ: V neděli 1. června 2014 ve 14.00 v Parku profesora Procházky (při nepřízni počasí v sokolovně)
Dě , které nepřijdou v masce, budou muset políbit ropuchu!
DOSPĚLÝM DOPORUČUJEME PEVNÉ NERVY, NEBOŤ STŘÍDÁME SOUTĚŽE A POHÁDKY JAK NA BĚŽÍCÍM PÁSU. V PŘÍPADĚ CHLADNÉHO
POČASÍ PŘEVLEČENÍ PRO DĚTI. PROČ? INU, PĚNA JE MOKRÁ.
PROGRAM: - Zahájíme pohádkou ve 14:00
Pak soutěže a mini pohádka a soutěže a mini pohádka…
Pro nejmenší RC Myšák tradičně u Labe připraví své prolézačky a další zábavu na Veselém nábřeží …
Prohlídka hasičského vozu
A na závěr PĚNA!!!!
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Vysokoškolš
lázně

studen

navš vili sla nné

Ve středu 19. března 2014 navš vili studen pátého ročníku
navazujícího magisterského studijního oboru management
des nace cestovního ruchu městys Lázně Toušeň a polabské
město Čelákovice. Během prohlídky městyse se seznámili
s činnos Sla nných lázní, navš vili Skleněnou vilu s Parkem
profesora Procházky a prošli se po bezbariérové lávce přes Labe.
Studen si utříbili teore cky získané znalos v praxi. Během
exkurze se seznámili s projekty, které byly spoluﬁnancovány
z dotačních tulů, např. Rekonstrukce Nádražní ulice z ROP
Střední Čechy či Rekonstrukce Skleněné vily z fondů
Středočeského kraje. Prohlédli si budovu Sla nných lázní a u
Čelákovic se seznámili s oﬁciálním označením přírodního léčivého
zdroje. Radní městyse Lázně Toušeň Ivana Studničková je
informovala o statutu lázeňského místa, o problema ce místních
poplatků a o rozpočtu městyse.
Jednodenní návštěvě Polabí dominovala řeka Labe. Studen se
seznámili jak s historií káranské vodárny, tak s čis rnou odpadních
vod i s provozem přívozu přes řeku po dobu výstavby
bezbariérové lávky v Čelákovicích. Zároveň jim byla nas něna
problema ka dopravní obslužnos s návaznos na Prahu v rámci

Pražské integrované dopravy. V závěru exkurze se seznámili i
s ak vitami místních spolků či s činnos Místní akční skupiny
Střední Polabí a obecně prospěšné společnos Labská stezka.

Objem vybraného místního poplatku za lázeňský pobyt v Lázních Toušeni
v letech 2000-2012
Zdroj: www.rozpocetobce.cz, 2014

Ing. Petr Studnička, tajemník katedry cestovního ruchu, Vysoká
škola hotelová v Praze
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Toušeňský pohár 2014 - 19. ročník

Termín konání: Víkend 12. - 13. dubna 2014
Místo konání:
Poděbrady
Pořadatel:
Jachtklub Lázně Toušeň
CTL:
141201
Lodní třídy:
420-3C, Cad-3C, Fb-3R
Hlavní rozhodčí:
Zdeněk Parůžek
Ředitel závodu:
Štěpán Tkadlec
Předpokládaný počet rozjížděk: 10
Startovné: 420: 300,- Cad: 200,- Kč FB: 400,- Kč
PROGRAM ZÁVODU
sobota 12. dubna 10:00 – 11:30 hod. - příjem přihlášek
12:00 hod. - zahájení závodu
13:00 hod. - start 1. rozjížďky
Hodinu po ukončení poslední rozjížďky dne bude v prostorách
loděnice vyhlášen vítěz dne
neděle 13. dubna předpokládaný start v 10,00 hod.
Hodinu po ukončení poslední rozjížďky bude proveden v
prostorách loděnice nástup, vyhlášení výsledku a rozdělení
hodnotných cen. Součás vyhlášení závodu bude i vyhlášení
Toušeňské Ski regaty.
USTANOVENÍ PRO VŠECHNY ZÁVODNÍKY
Plachetní směrnice budou vyvěšeny v klubovně oddílu, závody se
konají podle ZP jach ngu 2013-2017, Soutěžního řádu Českého
svazu jach ngu, Pravidel zúčastněných tříd, vyhlášek Závodní
komise a tohoto vypsání.
Průkazy: Pro české závodníky pla platná závodní licence s
platnou lékařskou prohlídkou
Ubytování: V areálu loděnice
Stravování: Bar v loděnici,
Upozornění: Všechna plavidla musí být řádně označena.
Posádka lodí FB musí vlastnit průkaz “vůdce malého plavidla”
Prosíme o kontrolu, zda kluby mají vyřízené povinnos k ČSJ zaplacené loňské licence a odeslané seznamy členů. Členové
blokovaných klubů nepůjdou zadat do Racecontrolu a nemohou
startovat.
Kontakt: Zdeněk Parůžek - tel 606 819 345
Štěpán Tkadlec - tel 602 224 7 22

Městys Lázně Toušeň vás zve na PÁLENÍ ČARODĚJNIC

SRAZ: Ve středu 30. dubna v 17.00 na Floriánském náměs
Kdo nevlastní létající koště, nechť se dopraví buď pěšmo, nebo na
čemkoliv co má kola. Pro kolisty je připravena prima zábava.
Dospělým doporučujeme pevnou obuv, neboť tančíme až do
odletu čarodějnic!
Čarodějnické hábity vítány…
PROGRAM: PRŮVOD Z NÁMĚSTÍ NAŠEHO MĚSTYSE NA FOTBALOVÉ
HŘIŠTĚ
SOUTĚŽE PRO DĚTI
OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
TANEC A ZPĚV ZA DOPROVODU ŽIVÉ HUDBY
PRO VELKÉ MUDLY LAHŮDKY NA GRILU A PITIVO DLE
VLASTNÍHO VÝBĚRU

BŘEZEN—DUBEN 2014

Velikonoční dílna

Velikonoce jsou svátky jara, svátky plné barev a svěžes , svátky rados z nového, a také svátky, které rádi
trávíme s rodinou a přáteli.
Proč se na ně nepřipravit
také
mezi
přáteli?
V sobotu 12. dubna 2014
přijďte do Myšáka na veselou Velikonoční
dílnu. Začínáme ve 14 hodin a budeme
tvořit milé velikonoční dekorace.
Dílna je určena pro každého tvořílka, ať
teprve začal chodit do školky, anebo je to
pořádný školák. Kluci (nebo i holky) si zkusí
uplést pomlázku. Ozdobíte nejen velikonoční vajíčka, ale vytvoříte si různé dekorace pro velikonoční atmosféru u vás doma.
Těšíme se na Vás tvořilka Káťa a spol.
Vstupné dobrovolné

Jarní foceníčko s profesionální fotogra

ou pí. Janou Abelson

pod záš tou RC U Myšáka

13. dubna od 10 hodin v herně centra
25. května od 10 hodin v Parku prof. Procházky – tentokrát třeba i s
Vašimi čtyřnohými přáteli.
Přihlášky prosím zasílejte co nejdříve na e-mail centra
rc.mysak@centrum.cz, kde ráda zodpovím i Vaše dotazy!
Opět půjde o zhotovení fotograﬁí ve „velmi – velmi vysokém“
rozlišení (možno použít např. na sk na plátno ve velkých rozměrech
– tedy na obrazy...), které získáte prostřednictvím mailu-přes
úschovnu. A to: 10 ks fotograﬁí za 380 Kč nebo 20 ks za 680 Kč.
S sebou nějaké převlečení, dobrou náladu a hlavně celou rodinu – jak
se povedla předchozí foceníčka v Myšákovi si můžete prohlédnout na
našem webu www.tousensky-mysak.cz.
Těším se na setkání před fotoaparátem – nebo případně při dalších
jarních akcích, které připravujeme – více na našem webu nebo ve
Floriánovi!
Takže se rozmyslete a určitě doražte!
Za všechny se na Vás všechny těší
Katka Bačová

Turnaj vkuličkovém cvrnkání

Kuličkový klub The Důleks zve každého soutěživce na turnaj ve cvrnkání kuliček.
Tento turnaj (kategorie open) se bude konat v neděli 27. dubna 2014 v areálu
Parku prof. Procházky v Lázních Toušeni. Přihlásit se může každý bez rozdílu
věku.
Registrace soutěžících bude probíhat od 9:30 do 10:00. Zájemci se mohou
registrovat prostřednictvím e-mailu: theduleks@seznam.cz, a to nejpozději do
25. dubna 2014, anebo přímo na místě. Toušeňáci neplatí startovné! Hrát se
bude podle pravidel schválených Českým kuličkovým svazem
(www.kulicky.com).
Pro zájemce, kteří nebudou chtít soutěžit, budou připraveny důlky pro
veřejnost.
Samozřejmostí jsou kuličky k zapůjčení zdarma.
Těšíme se na Vás!
The Důleks

13:30 hod. Prohlídka pivovaru Prazdroj s ochutnávkou
15:00 hod. Návštěva Meditační zahrady s Památníkem obětem zla
v Plzni
Kdy: V sobotu 17. května 2014
Cena: 320,- Kč za osobu (v ceně je zahrnut oběd a doprava)
V kolik: Odjezd v 8:00 hod. z Floriánského náměs
Vstupné: Pivovar: 140,- Kč (senioři a dě 80,- Kč)
Odjezdy z okolních obcí je možno dohodnout individuálně.
Meditační zahrada: 50,- Kč (senioři a dě 20,- Kč)
Program:
10:00 hod. Návštěva historického trhu v klášteře Kladruby u Plzně Přihlášky: na Úřadu městyse Lázně Toušeň, na tel. 326 99 23 02
nebo e-mailem vankova@laznetousen.cz
12:30 hod. Oběd v pivovaru (kuřecí vývar, hovězí guláš)

Výlet do kraje piva
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Městys Lázně Toušeň vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ

Lázeňský běh

pro Diakonii Broumov

Již poosmé v řadě (poprvé 1936, poté od 1995 a nově od 2008) se můžeme
těšit na sportovní odpoledne pro děti i dospělé. Závod organizují Lucka a
Vašek Kainovi ve spolupráci se ZŠ a MŠ Lázně Toušeň za podpory městyse
Lázně Toušeň. Závod je určen široké veřejnosti. Děti si vyzkouší, jaké je to
stát na startovní čáře a ti nejrychlejší mohou vybojovat své první medaile.
Průběh závodů pro ně bude zpestřen disciplínami dětské atletiky. Pro dospělé běžce, nejen zkušené závodníky, ale právě i rodiče malých sportovců, jsou
připraveny dvě tratě. Tradiční hlavní závodna 4200, kdy se obíhají Malvíny a
8400m (komu by jedno kolo nestačilo). Pořadatelé myslí i na neběžce –
každoročně na trať nordic walkingvyráží i chodci shůlkami, kteří taktéž obejdou jedno kolo kolem Toušeňských jezer. Závodu se tedy může zúčastnit
kdokoliv, komu vsrdci tluče sportovní duch. Přijďte snámi prožít sportovní
odpoledne scelou rodinou.
Kdy: neděle 27. dubna 2014
Kde:hřiště FK Slavoj Lázně Toušeň
Děti
Prezentace: 12.30 –13.15 hod.
Start: první kategorie minipředškolaček startuje ve 13:30 hod.
Další kategorie následují po doběhu předchozí
Dospělí
Prezentace: 14.00 –
15.30 hod
Start: 16.00 hod–
hlavní závod 4200 m,
8400 m a nordic walking

Vsobotu 26. dubna 2014 od 9 do 12 hodin na Úřadu městyse

Diakonie Broumov oslavila v loňském roce 2013 již 20 let svého trvání. Toto
občanské sdružení je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro
občany z okraje společnosti, ať už jde o materiální pomoc sociálně potřebným
nebo azylové či pracovní příležitosti. Činnost sdružení a poskytované sociální
služby mají celorepublikový charakter.
Jednou zpomocí jsou i sbírky „nepotřebné věci potřebným lidem“. Přestože
přibývá kontejnerů, kam můžete po celý rok vkteroukoli hodinu nepotřebné
věci odložit, stále ještě se pořádají sbírky, kam je možno nepotřené věci také
donést. Vnašem městysi se tyto sbírky již několikrát uspořádaly a ani letos
tomu nebude jinak. Vsobotu 26. dubna od 9 do 12 hodin můžete na Úřad
městyse donést následující věci:
 Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a
zbytky látek)
 Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše
nepoškozené
 Peří, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Menší funkční elektrospotřebiče
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem
znehodno
 znečištěný a vlhký tex l
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonech:
224 316 800, 224 317 203

Den otevřených dveří Jachtklubu Toušeň

VIII. novodobý ročník

Minipředškolačky
Minipředškoláci
Předškolačky
Předškoláci
Školačky
Školáci
Mladší žákyně
Mladší žáci
Starší žákyně
Starší žáci
Ženy
Muži
Veteráni I.
Veteráni II.
Nordic walking
Střední trať

2010 a ml.
2010 a ml.
2008-2009
2008-2009
2006-2007
2006-2007
2003-2005
2003-2005
2000-2002
2000-2002
1999 a starší
1999-1970
1969-1960
1959 a starší
volná kategorie
volná kategorie

Termín akce
a doba konání: vpátek 16. května 2014od 12 do 17 hod.
Místo konání akce: Loděnice Jachtklubu Toušeň – městys Lázně Toušeň
(Na Krétě / Na Nábřeží)
Projekt Dne otevřených dveří je zaměřen na ukázku možného trávení volného
času pro děti, mládež i celé rodiny v atraktivním prostředí jachtingu, a to jak na
soutěžní, tak i ryze rekreační úrovni. Formát akce je pojat jako sportovní,
zábavný a vzdělávací Den otevřených dveří za účasti členů Jachtklubu Toušeň,
aktivních závodníků z řad dospělých i mládeže. Aktivní forma průběhu akce
bude vyjádřena prezentací lodních tříd cadet a fireball, včetně záchranného
motorového člunu. Účastníci se budou moci „na vlastní kůži“ s loděmi seznámit
včetně odborného výkladu a instruktážního videa. Účastníci obdrží během
diskuse se členy klubu komplexní informace ohledně jachtingu včetně
základního vědění o meteorologii, taktické, technické přípravy a poskytnutí
první pomoci z pozice Vodní záchranné služby. Pro děti budou připraveny i
drobné vědomostní a zábavné soutěže. V prostorách klubovny jachtklubu bude
poskytováno zdarma občerstvení v podobě nealkoholických nápojů, piva a
drobného teplého a studeného občerstvení.
Součástí akce bude i představení nejvhodnějších lokalit pro provozování
jachtingu v regionu Středního Polabí a poznání méně známých lokalit. Jachting
bude prezentován jako vhodná aktivita sdružující rodinu napříč generacemi a
jako ekologický sport.
Partnerem akce je společnost YFA s.r.o., která se již 10 let zabývá organizací
jachtařských aktivit pro širokou veřejnost a zajistí veškerou potřebnou Více informací:
dodavatelskou činnost.
www.lazenskybeh.cz , www.sport-lav.cz ,
Fidra 608 002 085, 602 133 475

80 m
80 m
80 m
80 m
300 m
300 m
600 m
600 m
1200 m
1200 m
4 200 m
4 200 m
4 200 m
4 200 m
4 200 m
8 400 m
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Úřední hodiny úřadu městyse
Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň
PONDĚLÍ
Úřední hodiny:
Starosta:

8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
9.30 – 12.00 13.00 – 17.30

STŘEDA
Úřední hodiny:
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Pokladna:
8.00 – 9.00
Telefony: 326 992 302, 326 991 592

Otevírací doba pošty

Za Školou 414, 250 89 Lázně Toušeň
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30

14.00 – 17.00
13.00 – 16.00
14.00 – 17.00
13.00 – 16.00
13.00 – 15.00

Telefon: 326 992 326

Provozní doba knihovny
Skleněná vila
Úterý

8.00 - 9.00

15.00 - 17.00

Jak volat na nouzová telefonní čísla 112, 150, 155,
156, 158
Při vytočení jakéhokoliv nouzového telefonního čísla (112 Integrovaný záchranný systém, 150 - Hasičský záchranný sbor
České republiky, 155 - Zdravotnická záchranná služba, 156 Městská policie, 158 - Policie české republiky) se Vám do
několika sekund ozve operátor příslušné sňové linky a zeptá se
Vás, co máte za problém.
Evropská sňová linka 112
Na sňovou linku 112 lze volat i bez SIM karty v mobilním
telefonu, operátorky a operátoři mohou s Vámi komunikovat i v
anglič ně, protože se jedná o univerzální sňovou linku pro celou
Evropskou unii. Navíc sňová linka 112 lze volat z mobilního
telefonu i v místech, kde signál nemá Váš mobilní operátor.
Linku 112 pro nouzová volání provozuje Hasičský záchranný sbor
České republiky a operátorky a operátoři mají k dispozici někdy
„lepší technologie“, než zastaralé dispečinky národních linek 150,
155, 158, 156 a jsou schopni Vás přepojit na národní linku
sňového volání. Pokud je nějaký dispečink pře žen, je možnost
přepojení na dispečink volnější.

Ordinační hodiny prak ckého lékaře

MUDr. Jiří RANC, Za Školou 414, 250 89 Lázně Toušeň
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13.00 – 18.00
7.30 – 14.00
11.00 – 17.00
7.30 – 14.00
7.30 – 13.30

Telefon: 326 992 361

Veterinární praxe
MVDr. Jan Mysliveček, MVDr. Jitka Myslivečková
Lázně Toušeň, Hlavní 39
Pondělí
15.00 -19.00
Úterý
10.00 -12.00 15.00 -19.00
Středa
10.00 -12.00 15.00 -19.00
Čtvrtek
10.00 -12.00 15.00 -19.00
Pátek
15.00 -19.00
soboty,neděle a pohotovost po telefonické domluvě
tel.326992912 mob.602641294

Kalendář svozu odpadů

Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn jako
v loňském roce každé úterý.
Svoz bioodpadu bude zahájen ve středu 9. dubna a bude
pokračovat každých 14 dní vždy ve středu lichého týdne až do
3. prosince 2014.

Rozhovor s operátorkou či operátorem sňové linky
Při rozhovoru s operátorem mluvte tak rychle, aby Vám bylo
zřetelně rozumět a nemuseli jste každou větu 3x opakovat čímž
dojde ke zpoždění příjezdu odborné pomoci a možnému ohrožení
života či zvýšení škody na majetku.
Při vytáčení sňového telefonního čísla si rychle ujasněte co je
potřeba říci. Operátora na sňové lince zajímá: „Co se stalo? Kde
se to stalo? Jsou nějací zranění? Hrozí nějaké další nebezpečí?
Vaše jméno a číslo Vašeho telefonu, ze kterého voláte.“
Pokud je krizová událost na nějakém odlehlém místě, např. někde
na samotě u lesa co nejpřesněji operátorovi cestu, protože
operátor sedí na krajském operačním středisku v krajském městě
a Vaši vesnici nezná. V nouzi nejvyšší, Vás mohou za pomoci
mobilního operátora i lokalizovat, ale jen s přesnos na stovky
metrů v místě se slabším pokry m základnových mobilních stanic.
Hovor na sňové lince vždy ukončuje operátor, nikoliv vy, tedy
počkejte, až operátor zavěsí, ale zůstávejte nadále na telefonu,
pro případné zpětné zavolání z sňové linky, kdyby Vás posádka
hasičů, záchranky, policie nemohla nalézt.
FB-webové stránky „Jak volat na nouzová čísla“
red.
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