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V minulém čísle časopisu Florián jsme seznamovali občany se začátkem 2. etapy rekonstrukce místních komunikací v naší obci. Pracovní název akce,
CikCak, není daleko od pravdy. Realizační firma skutečně provádí rekonstrukční práce napříč celou Toušení
tak, aby dílo řádně dokončila v termínu. Více rozkopaných ulic v jednu dobu sice znamená větší nepříjemnosti a zátěž pro občany městyse, ale jistotou je, že veškerá omezení napříč celou obcí brzy skončí.
Původně se předpokládalo, že ve všech ulicích prozatím
nezhotovíme chodníky. Měly být zhotoveny pouze
silnice, vjezdy a veřejné osvětlení (kde je potřeba).
Realizace chodníků se předpokládala v pozdějším termínu dle finančních možností městyse. Jelikož jsme
však získali střednědobý bankovní úvěr s lepšími parametry, než se očekávalo, můžeme si dovolit provést
rekonstrukci kompletně, tedy včetně zmiňovaných
chodníků. Myslím, že je to je pro nás všechny velmi
dobrá zpráva.
Z celého projektu tak je vyjmuta pouze ulice V Ovčárně
v lokalitě pod pomníkem. Tato ulice není uznatelná
v podporovaném projektu. Nicméně v polovině dubna
jsme podali další žádost o dotaci z fondů Středočeského kraje (FROM) na rekonstrukci právě této komunikace. Pokud dotaci získáme, budeme moci dokončit i tuto
ulici. V době uzávěrky tohoto vydání Floriána není
známo, zda nám byla dotace přiznána, či nikoli.
Z FROMu však může být rozděleno pouze omezené
množství financí.
Ing. Luboš Valehrach

Chodníky budou

Starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA, a místostarostka Ludmila Svobodová
při jubilejní 70. pietní vzpomínce na oběti II. světové války u pomníku padlých 3.
května 2015. Podrobnější zpráva je na straně 6, výběr z historických dokumentů
zveřejňujeme na straně 14.

V

ážení spoluobčané,
v jarních měsících jsme se v městysi opět dočkali Floriánské pouti. Počasí vyšlo, a tak
se zejména děti mohly radovat ze spousty atrakcí. Kulturněji založení občané se
opět stali svědky konání přehlídky sokolských divadel v Toušeni. Zejména
Toušeňským divadelníkům se jejich premiéra hry Mort opravdu mrazivě povedla.
S koncem školního roku se nám blíží i termín pro dokončení rekonstrukce mateřské
školy. Stavební firma finišuje. Vnější obrysy školky jsou již patrné i na první pohled.
Uvnitř zbývá dokončit pár maličkostí tak, aby školka byla připravena přijmout děti
s počátkem školního roku 2015/2016. Již zbývá provést pouze výmalbu kuchyně a
upravit okolí stavby, tyto práce jsou již v režii městyse.
V Toušeni je však i tak po stavební stránce rušno. Sotva jedna stavební firma
dokončí práce na školce, druhá stavební firma naopak stavební práce začne.
Rekonstrukce místních komunikací se rozběhla na plno. S sebou to přináší spoustu
problémů, s kterými je nutné spolu s paní místostarostkou a stavebním dozorem
čelit. Jedná se zejména o jednotlivé a často až sobecké požadavky ze strany
některých občanů, jako je například nonstop hlídané parkoviště, hrazené obcí (tedy
ostatními občany), jelikož nemohou po dobu rekonstrukce zajíždět do dvora, či
žádost o rozšíření stávající komunikace z důvodu každodenního zajíždění k domu s
přívěsem. Existují však i legitimní požadavky na úpravu projektu, občas je potřeba
posunout nebo rozšířit vjezd, dobudovat kanalizační přípojku apod. Doufám, že
všech žádostí o úpravy projektu bude během vlastní realizace ubývat. I tak se
musíme všichni obrnit pořádnou dávkou trpělivosti. Stavba v takovém rozsahu, jako
je právě projekt CikCak, je koordinačně velmi složitá pro pracovníky úřadu a
samozřejmě i pro vás, občany.
Přeji Vám spoustu sluníčka a příjemně strávený konec školního roku.
Váš Luboš Valehrach, starosta

Změna územního plánu schválena
Zastupitelstvo městyse vydalo na svém posledním zasedání
dne 22.4.2015 Změnu č. 2 Územního plánu městyse Lázně
Toušeň. Změny v územním plánu se týkaly 4 lokalit.
V některých případech došlo pouze k opravě chyb v grafické
části již schváleného územního plánu. Dále došlo k zanesení
přechodů pro chodce přes železnici a vniku cca 3 stavebních
pozemků v lokalitě směrem ke školnímu statku. Blíže se občané mohou se změnou seznámit na úřadu městyse, kde je
možné nahlédnout do textové i grafické části dokumentu.
Úřad městyse Lázně Toušeň oznamuje, že na podnět občanů
zahajuje kroky k zadání 3. změny Územního plánu městyse
Lázně Toušeň. Občané a organizace, žádající změnu
v územním plánu, mohou své požadavky konzultovat a uplatnit na úřadu městyse průběžně do 30.11.2015. Upozorňujeme, že náklady se změnou ÚP hradí osoba, která změnu vyvolala, v případě více změn hradí tyto náklady všechny osoby,
které je vyvolaly, rovným dílem.
LV
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O čem jednali radní městyse

Záměr pronájmu

Seznámili se s vybranými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., ve znění záko- Městys Lázně Toušeň vyhlašuje záměr pronájmu na nebytové
na č. 24/2015 Sb., která řeší poskytování dotací organizacím a spolkům. Poprostory v přízemí objektu bývalého bufetu, na adrese Hlavní
stup městyse je správný.
13, Lázně Toušeň. Prostor je v současné době uzpůsoben
Projednali připomínky občanů k probíhající rekonstrukci komunikací.
k provozování hostinské činnosti.
Byli informováni o pokračování rekonstrukce budovy MŠ mateřské školy.
Prominuli nájemné z nebytových prostor sdružení Toušeňský myšák o.s. za
rok 2014.

Prostory mají celkovou výměru 154 m2 o 5 místnostech, dále
WC s přilehlými chodbami o výměře 21 m2. K užívání lze pronajmout i část dvora pro manipulaci a parkování vozidel.

Snížili poplatek za svoz TKO pro členy Zahrádkářské osady č. 1 Lázně Toušeň.

Prostory jsou k dispozici od 1.8.2015.

Uzavřeli smlouvu mezi městysem a Středočeským krajem o výpůjčce části
pozemku – cesty u lávky k realizaci projektu Labská cyklostezka.
Schválili opravu hrobu Viléma Riewalda, která bude realizována v roce 2016.

Nebytové prostory je možné využít k podnikatelské činnosti
v oblasti pohostinství, restauračních služeb, obchodu či poskytování jiných služeb drobného charakteru.

Souhlasili se záměrem pronájmu nebytových prostor v ulici Hlavní, č.p. 13
(bývalý bufet, současná školní jídelna).

Nájemné je stanoveno na částku 9.000 Kč / měsíc + služby.

Připravili oznámení Změny č. 3 územního plánu obce Lázně Toušeň v rozsahu
soustředění požadavků vlastníků pozemků do 30. 11. 2015.

Své nabídky mohou zájemci podávat na úřad městyse do
25.7.2015.

Ivana Studničková, radní městyse

Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém
zasedání dne 22. dubna 2015 přijalo tato usnesení:
Usnesení č. 2015/2.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 2015/2.2.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za
uplynulé období.
Usnesení č. 2015/2.3.
Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí provozního úvěru na
financování akce Rekonstrukce místních komunikací v Lázních
Toušeni - II.etapa do výše 15 mil. Kč s následnou transformací na
postupně splácený investiční úvěr do 8,3 mil. Kč.
Usnesení č. 2015/2.4.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje odměny
neuvolněným členům zastupitelstva ve výši dle přílohy, a to od
dnešním dnem a dále ode dne zvolení do funkce.
Usnesení č. 2015/2.5.
Zastupitelstvo městyse doporučuje radě městyse uzavřít smlouvu o
pronájmu nebytových prostor v č.p. 287 se společností O2 Czech
Republic, a.s.
Usnesení č. 2015/2.6.
Zastupitelstvo městyse doporučuje radě městyse uzavřít smlouvu o
pronájmu pozemku p.č. 856/5 v k.ú. Lázně Toušeň na dobu neurčitou
s roční výpovědní lhůtou.
Usnesení č. 2015/2.7.
Zastupitelstvo městyse schvaluje příspěvek příspěvkové organizaci
Služby městyse Lázně Toušeň, příspěvková organizace, IČ: 71294660
pro rok 2015 ve výši 100.000 Kč.
Usnesení č. 2015/2.8.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje příspěvky spolkům a
neziskovým organizacím, působícím na území městyse Lázně Toušeň
v celkové výši 94.500 Kč.
Usnesení č. 2015/2.9.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň
za rok 2014.
Usnesení č. 2015/2.10.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň rozhodlo ponechat ztrátu
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň
za rok 2014 na výsledku hospodaření minulých let a uhradit ho
z hospodaření následujících let.
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Usnesení č. 2015/2.11.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje odkup pozemku
parc.č. 856/21 v k.ú. Lázně Toušeň, o výměře 50 m2 od současných
vlastníků za cenu do 300 Kč/m2.
Usnesení č. 2015/2.12.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň, příslušné ve smyslu ustanovení
§ 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2
stavebního zákona, a podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb.
(správní řád), § 171 a následujících ověřuje podle návrhu
pořizovatele, že předložená změna č. 2 územního plánu obce Lázně
Toušeň není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, Zásadami
územního rozvoje Středočeského kraje, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
Usnesení č. 2015/2.13.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň, příslušné ve smyslu ustanovení
§ 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2
stavebního zákona, a podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb.
(správní řád), § 171 a následujících vydává formou opatření obecné
povahy, které obsahuje grafickou část, textovou část a odůvodnění, a
které je uvedeno v příloze tohoto usnesení, Změnu č. 2 územního
plánu obce Lázně Toušeň, jehož závazná část byla vydána obecně
závaznou Vyhláškou obce Lázně Toušeň č. 3/2003 a doplněna
opatřením obecné povahy č.j. 746/09/ÚM ze dne 16.12.2009.
Usnesení č. 2015/2.14.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň, příslušné ve smyslu ustanovení
§ 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2
stavebního zákona, a podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb.
(správní řád), § 171 a následujících ukládá starostovi
- zajistit vyvěšení veřejné vyhlášky o opatření obecné povahy k jeho
účinnosti,
- zajistit podání návrhu krajskému úřadu na vložení dat do evidence
územně plánovací činnosti,
- zajistit vyhotovení územního plánu s právním stavem po vydání
změny č.2.
Přítomni: Luděk Fidranský, RNDr. Jan Králík, CSc., Hana Němečková, MUDr.
Jiří Ranc, Ivana Studničková, Ludmila Svobodová, Jaroslav Tihon, Ing. Luboš
Valehrach, Mgr. Věra Vrbíková, Bc. Richard Vomastek, Miroslav Zadák
Omluveni: Mgr. Martin Černý , MVDr. Jitka Myslivečková, Daniela Rystonová,
Neomluveni: Ing. Zbyněk Vít
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Stalo se…
Poslední březnovou sobotu probíhala od 9 do 13 hod. v budově úřadu městyse charitativní sbírka pro Diakonii Broumov. Obavy, že lidé
přinesou málo věcí, neboť před nedávnem uskutečnil v městysi podobnou sbírku Červený kříž (občané měli ve svých schránkách lístečky
s výzvou, ať nechají nepotřebné oblečení v pytlích před svými domy), se ukázaly jako neopodstatněné. Naopak, tentokrát se na úřadě
shromáždilo ve velkém množství nejen oblečení, ale i nádobí, závěsy, záclony, peří, sešity, knihy, věci pro malé děti atd. Děkujeme všem,
kteří tímto způsobem pomáhají potřebným.
O velikonočním pondělí 6. dubna se odhodlali do chladného počasí jen nejotužilejší
koledníci. Z nich se nejčastěji vypravovali na koledu – jako obvykle – spřátelení mládenci za
spřátelenými děvčaty, ale byly i výjimky. Desetičlenná skupinka dospělých divadelníků a
sokolů vzala s sebou na koledu nejen žáka Matyáše Hadrbolce, ale také malou Denisku
Shrbenou, aby šli společně koledovat také ke „služebně nejstarší“ herečce Aleně Králíkové,
rovněž sokolce a zároveň baráčnici, která si v Toušeni zahrála divadlo právě před 70 lety
koncem roku 1945, když ve hříčce Za živa do nebe jako dvaadvacetiletá hrála babičku (!)
s tehdy už slavným hercem a režisérem Josefem Beranem.
Jubilejní 20. ročník Toušeňského poháru v jachtingu se konal 11. a 12. dubna 2015 na jezeře
v Poděbradech. Více o závodech jachtařů v Poděbradech, ale i v květnu v Nových Mlýnech
píše Luděk Fidranský v samostatném příspěvku na straně 9.
Zprávu o IX. národní přehlídce sokolských divadel, která se tradičně koná v našem městysi,
jsme přinesli už v minulém čísle. Dočetli jste se o velmi úspěšném představení Prodané
nevěsty, které bylo předehrou celé akce. V pátek 17. dubna přehlídku otevírala hra italského
autora Alda Nicolaje Nebyla to
pátá, byla to devátá, letní
úsměvná komedie o konci
manželského trojúhelníku. Divadelní soubor Praha-Kampa zvolil herce, které jsme
znali právě z Prodané nevěsty: Mařenku, Vaška a Indiána. Režíroval opět Bohumil
Gondík a diváci se opravdu dobře bavili. Přehlídka pokračovala v sobotu 18. dubna
dopoledne: původně plánované představení Prachy, prachy!, které měl předvést
Divadelní spolek Tyrš z Lán, se však z důvodů úmrtí v herecké rodině nemohlo
konat. V poslední chvíli ochotně zaskočil toušeňský DS Nová generace, hrající pod
názvem Divadlo Perštýn za vedení našeho herce a režiséra Filipa Müllera. Zůstalo
při komedii, jen Reye Cooneyho vystřídal italský autor Enrico Luttmann svou hrou 5
za jednu, kterou soubor sehrál v toušeňské sokolovně již letos v lednu. Diváci přijali
tuto veselou náhradu – stejně jako poprvé – s halasným nadšením.
Stalo se již tradicí, že starosta městyse poskytuje národní přehlídce sokolských
divadel osobní záštitu (jde o akci s celostátním dosahem) a zve vzácné a milé
hosty k oficiálnímu přijetí. Přestože během přehlídky není času nazbyt a hra
střídá hru, mnozí si našli chvilku a uvítali pozvání k velmi příjemnému a
srdečnému setkání i letos. V sobotu 18. dubna 2015 odpoledne tak starosta
městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA, spolu s místostarostkou městyse Ludmilou
Svobodovou přivítali ve Skleněné vile nejvýznamnější hosty v čele s čestnou
předsedkyní celé přehlídky komorní pěvkyní Soňou Červenou, sólistkou
světových scén i opery a činohry Národního divadla v Praze, laureátkou a
členkou poroty Ceny Thálie, která má přehlídku v Lázních Toušeni velmi ráda a
pravidelně ji navštěvuje (na fotografii vlevo uprostřed). Nechyběli ani
vzdělavatel České obce sokolské doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., předsedkyně
lektorského sboru a teatroložka NIPOS-ARTAMA Mgr. Lenka Lázňovská,
divadelní organizátor, herec a pěvec Milan Špale, tajemnice kulturní komise
vzdělavatelského odboru ČOS Alena Štefanová, hlavní organizátor přehlídky a vedoucí našeho Divadelního souboru RNDr. Jan Králík, CSc.,
členové Ochotnického spolku Podiva z jihomoravského Podivína, mezi nimiž byl i starosta města Podivína Stanislav Machovský, a
představitelé DS při T.J. Sokol Lázně Toušeň včetně starostky Mgr. Jany Freudlové a místostarosty Ing. Luboše Jakuba. Milé budou jistě
vzpomínky členů DS z Podivína, který má ve svém repertoáru mj. muzikál Divotvorný hrnec. Podivínská Káča se pochlubila paní Soně Červené
tím, že hrála stejnou postavu, která byla její první rolí v Osvobozeném divadle v roce 1947, a před společným fotografováním na památku si
spolu zazpívaly kousek písně S čertem si hrát. Na závěr setkání si představitelé městyse a Sokola vyměnili dárky – grafiku MgA. Josefa Jelínka,
která byla logem celé přehlídky a bude IX. přehlídku trvale připomínat.
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Na všechny ale čekala o sobotním odpoledni další představení, a tak příjemné
setkání pokračovalo v místní sokolovně. Nejprve všichni zhlédli Lesní příběh,
pohádku s písničkami Evy Schwarzové z České Skalice, příběh o vlčatech, která
chtějí opatřit dárek pro svoji maminku a doplatí na svou neposlušnost. Ale díky
kamarádům vše dobře dopadne. Milé představení, ze kterého by si děti měly vzít
poučení, zahrál českoskalický DS Maska.
Kdo zná hry Antonína Procházky, ví, že může očekávat osobitý humor. Nejinak
tomu bylo i v jeho hře S tvojí dcerou ne!, kterou v sobotu 18. dubna předvedl na
divadelní přehlídce soubor Podiva z Podivína (u nás hrál vůbec poprvé). Příběh
dvou
manželských
párů středního věku,
kdy jedné z hlavních
rolí se ujal sám
podivínský starosta, což není zdaleka obvyklé, ale určitě chvályhodné! On i jeho
kolegové ze souboru předvedli „komedii o tom, jak snadno spadnout do
manželské krize a jak těžko z ní ven“, a divákům se hra velmi líbila. Po představení,
před rozjařeným publikem, které opět zcela zaplnilo sokolovnu, proběhla malá
slavnost:
člen
lektorského
sboru,
herec a pěvec Milan
Špale, nám dobře
známý Kecal z Prodané
nevěsty, obdržel Zlatý
odznak J. K. Tyla. Vyznamenání mu předala komorní pěvkyně Soňa Červená (na
fotografii vpravo).
V neděli 19. dubna 2015 se divadlo vystřídalo se sportem. Stejně jako divadelní
přehlídka, i Lázeňský běh se konal letos podeváté, a jako vždy byl velmi úspěšný.
Podrobně o něm píší na stranách 10-11 Lucie a Václav Kainovi, hlavní organizátoři
této záslužné akce, kteří si zaslouží velký obdiv a dík. Všichni se již těší na příští
jubilejní ročník, a budeme držet palce, aby se jim podařilo překonat počet čtyř stovek závodníků. Letos jich startovalo rekordních 387.
Hodně se o něm mluvilo, byl očekáván s velikým napětím a konečně se všichni dočkali. V pátek 24. dubna 2015 se toušeňská sokolovna
beznadějně zaplnila, nezbylo ani jedno jediné volné místečko, a v 19.30 mohlo představení začít – Mort – fantasy komedie z knižního cyklu
Terryho Pratchetta (nedávno zesnulého) Úžasná Zeměplocha v podání Divadelního souboru při T.J. Sokol Lázně Toušeň pod režijním vedením
Filipa Müllera. Představení bylo zároveň premiérou, na kterou budou všichni jistě dlouho vzpomínat. Úspěch byl veliký a mimořádný, jako
inscenace sama, a proto se budou 22. května konat v toušeňské sokolovně a 28. srpna
na nádvoří Skleněné vily reprízy. Určitě s nemenším úspěchem.
V sobotu 25. dubna dopoledne čekala na diváky další komedie. Mnozí z nás si pamatují
film Knoflíková válka z roku 1962 podle knižního příběhu Louise Pergauda. S tímto
námětem přijel na přehlídku sokolských divadel do našeho městyse divadelní soubor
z jihočeského městyse Strunkovice nad Blanicí. Také tento soubor u nás hrál vůbec
poprvé. V úpravě Karla Matějky předvedl válku dvou klukovských part ze sousedních
vesnic, tentokrát z Habrové a Březové, které si nemohou přijít na jméno a urputně
mezi sebou bojují. Válka vždy
končí utrhanými knoflíky,
uřezanými
tkaničkami
a
kšandami, ostudou a doma navíc výpraskem od rodičů. S chutí zahraná komedie,
která vyvolala u mnohých vzpomínky na mládí, určitě pobavila. Diváky i herce. Na
závěr to nejlépe to vystihl jeden z „kluků“, když se po úspěšné děkovačce statečně
postavil na jeviště a přiznal se k tomu, že ještě včera váhali, zda mají vůbec vystoupit
poté, kdy večer zhlédli velkolepé představení Mort: „Je to jako když vy (toušeňský
soubor) přijedete mercedesem, a my trabantem. Nakonec jsme si ale řekli, že když už
jsme přijeli, zahrajeme, protože hrajeme rádi pro radost, i sami sobě“. Ano, určitě tu
rozdíl byl, ale na přehlídku amatérských divadel patří i taková představení, jakým
byla Knoflíková válka. Vždyť se jedná o přehlídku ochotníků, nikoli o soutěž či
soupeření! Úkolem je se představit, dát o sobě vědět a pobavit. A to se podařilo.
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Divadelní přehlídka byla v plném proudu, ale mnozí stihli mezi tím ještě uklidit své
sklepy, garáže, zahrady a půdy a vše nepotřebné dovézt v sobotu 25. dubna ráno na
Floriánské náměstí, kde probíhal pravidelný svoz velkoobjemového odpadu. Ke všemu
harampádí z domácností přidali dva kontejnery i členové Mysliveckého sdružení Vysoká
mez. Den před tím totiž poctivě vyčistili příkopy a břehy při celé toušeňské části
Nehvizdské silnice. Je bohužel smutnou skutečností, že si mnozí tato místa neustále
pletou se skládkou a vypadá to, že nikdy nepochopí, jak tím ničí přírodu! Více čtěte i ve
článečku Jana Schwägerla na straně 9.

Na odpoledne 25. dubna byla
připravena další pohádka pro děti. Divadelní spolek J. K. Tyl T.J. Sokol Rokycany přijel na
přehlídku s premiérou pohádky Františka Hromady a Jiřího Joska v úpravě Hany Karlové
Ptačí srdce. Pohádka, ve které nechybí Honza, král, princezna, dvořan a Osud, který Honzovi
pomáhá tak, aby nakonec vše dobře dopadlo, vzal si princeznu a stal se králem. Je jen
škoda, že právě tuto pohádku nenavštívilo více dětí. Pohádka i děti by si to určitě zasloužily.

Za sobotu 25. dubna 2015 se v toušeňské sokolovně během přehlídky
sokolských divadel vystřídaly čtyři soubory. Třetím z nich byl v sobotní
podvečer SOS = Spurníkův ochotnický soubor při T.J. Sokol Litovel, tedy
soubor z Hané. Divadelní komedie s názvem Co vám kdo dá?, jejímž
autorem je člen souboru Michal Schmalz, zavedla diváky do čekárny
lékařské pohotovosti, kde se potkává řada postav zcela různých charakterů
a s různými problémy. Ani sám průvodce a hlavní organizátor divadelní
přehlídky RNDr. Jan Králík, CSc., netušil, že se na žádost režiséra na chvíli
stane jedním z nich a v čekárně si s nimi posedí a dokonce si dá na kuráž lok
slivovice. Byl pobaveně překvapen, stejně jako všichni diváci. Hra, která
dala vyniknout různým povahám lidí, byla svěže doplněna hudbou a
písničkami, které tyto povahy vystihovaly. Každý z herců se snažil předvést
svou postavu co nejlépe a diváci věděli, že právě tak to v životě chodí. Hrálo
se mimo jeviště, přímo na ploše sálu sokolovny.
Poslední sobotní představení přijel zahrát soubor z nedalekého Mratína. Zájem o
přehlídku je mezi soubory veliký, a tak nezbylo, než začínat 25. dubna až ve 21 hod. Nic
to ale nezměnilo na počtu diváků a na známou hru Oscara Wilda Strašidlo cantervillské
jich přišlo jako obvykle. Mratínský soubor MiG zahrál své představení s chutí, mile
překvapil a každý jistě zvlášť ocenil kostýmy strašidel i některé herecké výkony.
Představení bylo příjemnou zábavnou tečkou za dlouhým sobotním divadelním dnem.

Neděle 26. dubna a IX.
národní
přehlídka
sokolských divadel jsou
v plném proudu. Hned
dopoledne v 10 hod. se pokračuje dalším představením. Z Opatova na
Moravě přijel soubor ODO (Ochotnické divadlo Opatov) T.J. Sokol Opatov
s komedií Jeana Poitera Klec bláznů. Tuto komedii z travesti kabaretu, která
se odehrává v jihofrancouzském Saint-Tropez, znají mnozí diváci
z Hudebního divadla Karlín či z filmu, a tak mohli porovnávat. V opatovském
podání určitě všechny zaujala nejen efektně provedenými tanečními
kreacemi, ale také humorem, zajímavou zápletkou a i dojemným
rozuzlením. Publikum se bavilo po celé představení.
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Ani v neděli 26. dubna nechyběla odpolední pohádka. Divadelní soubor T.J.
Sokol Předměřice nad Labem vystoupil u nás již popáté za sebou, a tentokrát
přivezl Královnin prsten, pohádku Marie Holkové v úpravě PaedDr. Milana
Němečka. Zaujala pěkná scéna, děj byl samozřejmě – jak jinak než –
pohádkový. Na dobrý konec, který u pohádek musí být, čekaly děti trochu
déle, protože pohádka měla pět dějství, ale i tady platí, že konec dobrý,
všechno dobré.

Dubnová část IX. národní přehlídky sokolských divadel byla zakončena
v neděli 26. dubna večer v toušeňské sokolovně komedií Tomáše Václa podle
romantické hry Johna
Patricka Zmatek v penzionu
Domov – příběh staré,
podivné a záhadné milionářky Ethel, šarmantní vdovy, která s miliony zdědila po svém muži
i jeho tři děti. Zděděné děti, v touze ty miliony získat, umístí matku do penzionu pro
duševně choré, kde se Ethel setkává s dalšími chovanci a zjišťuje, že svět za zdmi penzionu
není tak špatný. Ano, Ethel je podivná paní Savageová, kterou mnozí znáte. V neděli ji
zahrála Jitka Pivoňková z Divadla v Roztocké při T.J. Sokol Jilemnice skvěle, a ostatní jí
zdárně sekundovali. Herecky i scénicky zdařilé představení zakončilo první část IX. národní
přehlídky sokolských divadel a my se budeme se těšit na květnové a červencové
pokračování. Velký dík patří organizátorům, tedy členům DS při T.J. Sokol Lázně Toušeň,
kteří ze sebe vydali maximum, aby vše probíhalo hladce a bez problémů. Velmi dobrá byla i
propagace přehlídky, včetně programů, upoutávek, plakátů, a nutno ocenit i „placku“ s logem přehlídky, kterou herci i návštěvníci hrdě nosili
na klopách, vše podle návrhu MgA. Josefa Jelínka, výtvarníka světových operních a baletních scén. Díky, sokolové, povedlo se!
Asi jen málo obcí v celé republice neslaví 30. dubna pálení čarodějnic. Ani u
nás tomu není jinak: průvod čarodějnic z Floriánského náměstí Káranskou ulicí
a lesíkem na hřiště se již stal tradicí. Pánům z technické čety Služeb městyse
patří dík za nádhernou vatru, zrovna jako těm, kteří na ni vyrobili své
čarodějnice k upálení. Počasí nemohlo být lepší, buřty byly výborné, kýta
vynikající. Mnozí jen litovali, že v tom příjemném podvečeru nehrála hudba,
která by celou akci udělala ještě příjemnější. Zazněly také návrhy, že průvod
by mohl vycházet později, než v 17 hod. Volnočasová komise bude na tyto
připomínky určitě příště pamatovat.

Celý svět si letos připomíná 70 let od skončení nejhrůznější války
všech dob. I v městysi Lázně Toušeň jsme si tuto událost připomněli,
a to již v neděli 3. května, což je den, kdy se Toušeň odvážnými činy
začala sama osvobozovat z okupace. Sešli jsme se u pomníku
padlých, kde byla připravena vzpomínka na padlé ve II. světové
válce. Této akce se zúčastnili členové zastupitelstva a rady městyse
v čele se starostou Ing. Lubošem Valehrachem a místostarostkou
Ludmilou Svobodovou, pracovnice úřadu městyse a kronikář obce.
Úctu přišli vzdát také významní představitelé a členové toušeňských
spolků: Obce baráčníků, Mysliveckého sdružení, Okrašlovacího
spolku, T.J. Sokol a jeho Divadelního souboru. Přišli i další občané
našeho městyse, svého zástupce zde měla i Armáda ČR a nechyběli
ani žáci ZŠ se svými učiteli. Po položení kytice starostou městyse
k pomníku padlým předvedli žáci pásmo básní, které nacvičili s paní
učitelkou Ivanou Studničkovou. Program pokračoval hrou dětí na
zobcové flétny a slavnostním proslovem starosty městyse. Celý
pietní akt byl zakončen státní hymnou, kterou nádherně zazpívali žáci naší Základní školy, vše pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Černé.
Bylo potěšující, že se celé akce zúčastnilo více lidí než v minulosti. Mnoho z nich po skončení celého svátečního aktu přijalo pozvání starosty
městyse k přátelskému posezení s občerstvením ve spolkové místnosti Skleněné vily.

KVĚTEN—ČERVEN 2015

FLORIÁN

7

Toušeňská Floriánská pouť se letos konala 10. května s rozkvetlými kaštany, a
bylo to již po 164.! Přestože se charakter původní pouti zcela změnil, setkávání
lidí zůstalo. Poutní mši v podobě nedělní bohoslužby již téměř pohltily pouťové
atrakce, stánky, kolotoče, houpačky, trampolíny, labutě, K2, bubliny na vodě,
horská dráha, autíčka, strašidelný hrad a nabídky občerstvení od asijské kuchyně
přes perníková srdce, vinárnu, hospůdku U Toušeňáků a pečené klobásky po
staročeský trdelník. Letos si mohli návštěvníci všeho užít vrchovatě, protože
atrakce byly v provozu od 8. května po tři volné dny za sebou. V sobotu 9. května
se v místní sokolovně konala tradičně i pouťová zábava, hrála skupina Hurvajs
s hostující Zuzkou Šmejkalovou. Asi pět desítek návštěvníků se jistě dobře bavilo,
a to jedno obočí rozseknuté popelníkem jistě zase pod těmi čtyřmi stehy brzy
sroste… Počasí během víkendu navzdory předpovědi bylo velmi přívětivé. A že
trochu sprchlo? Na to už jsme si zvykli, stává se to snad při každé pouti, každým
rokem. Možná bylo méně stánků než v minulých letech, ale to nic neměnilo na tom, že se zde potkají po roce dávní přátelé, spolužáci,
příbuzní. A nejen z Toušeně. Zavítají k nám rádi
návštěvníci z celého okolí, protože takovou pouť jako my,
nemají široko daleko. Více fotografií z akcí si můžete
prohlédnout na webových stránkách městyse Lázně
Toušeň v rubrice Florián – alba akcí na Rajčeti.

Stalo se již milou tradicí, že na jaře a na podzim vítáme
do života v našem městysi nové občánky. Letošní jarní
vítání se konalo 16. května. Úřad městyse v čele se
starostou Ing. Lubošem Valehrachem, MBA, pozval na
tuto slavnostní akci do Skleněné vily občánky, kteří se
narodili za posledního půlroku. Sešel se rekordní počet

14 dětí, takže tato milá událost musela být rozdělena na dvě části.
První skupinka byla pozvána již na 9. hodinu a čítala šest dětí, ve
druhé skupince bylo dětí osm a těm malá slavnost začínala v 10.30
hod. Je zvykem, že kromě rodičů doprovázejí malého občánka i
prarodiče a často i sourozenci. Všichni společně si pak poslechli
básničky, které přednesly děti z naší základní školy pod vedením
paní učitelky Ivany Studničkové. Každý malý občánek měl básničku
se svým jménem a jen pro sebe. Poté všechny děti přivítal do
života v našem městysi pan starosta a po podpisu rodičů do
kroniky každý občánek obdržel od úřadu městyse Hajánka – polštářek
vyrobený v Atelieru Kučera, Pamětní list a maminky květinu.
Fotka do rodinného alba, společné focení či focení v kolébce je už
samozřejmostí. Přejeme vám, milí noví občánci, hodně zdraví a ať se
vám v našem městysi žije co nejlépe!
V sobotu 16. května se nebavili jen ti nejmenší, ale i pro dospělé byla
připravena zajímavá akce: 1. společný cyklovýlet. Sraz účastníků byl ve
14 hod. na Floriánském náměstí, počasí ideální. Kam měli výletníci
namířeno, jaká byla cesta a co všechno během ní zažili, to si přečtěte
v příspěvku
v tomto čísle
Florián na
str. 12.
Hana Němečková
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Jako matka, nebo milá
Toušeňského rodáka z čp. 19 doc. MUDr. Vojmíra Králíka, CSc., vnuka zakladatele místních lázní, ještě pamatují jeho pacienti a žáci.
Vděčně, ale není jich už mnoho. Osud mu
vyměřil příliš krátký čas, pouhých 57 let. Kdyby toho nebylo, možná by letošního 13. května oslavil sté narozeniny. Po meči pocházel
z Toušeně a Brázdimi, po přeslici z Kounic a
Uhříněvsi.

V mládí žil naplno sportem – atletikou,
kopanou, hokejem – a zájmem o umění: pohotově hrál na klavír a měl rád klasickou hudbu i jazz. Učarovaly mu včely. Na rozdíl od
starší sestry ho otec vedl přísně, ale velkoryse
mu umožnil poznat Itálii, Španělsko, Francii a
Anglii a nijak nekrotil jeho smysl pro humor.
Matka byla vlídnost a spravedlnost sama.
Po maturitě na brandýském gymnasiu studoval od roku 1934 na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V době válečného uzavření
vysokých škol převzal vedení lázeňského domu svého otce a neváhal proto získat kvalifikaci topiče a číšníka. Šťastně se oženil a založil
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rodinu. Toušeňské lázně otevřel sportovcům
včetně mladičkého Emila Zátopka. Studia
medicíny završil po válce promocí v roce
1946: ve staroslavném Karolinu promluvil
jako nejlepší student právě on.
První lékařské zkušenosti získával stážemi
na II. interní klinice profesora Antonína Vančury a ve Fyziatrickém a balneologickém ústavu
u
profesora
Eduarda
Cmunta.
S toušeňskými lázněmi měl velké plány, ale
znárodněním po únoru 1948 bylo všechno
jinak. Nezatrpkl, ovšem zájmu o přírodní léčivé zdroje se nevzdal. V závěru
onoho roku byl
ještě vyslán na místo sekundáře do
Okresní nemocnice
v Brandýse nad
Labem, ale již na
jaře 1949 se vrátil
jako asistent natrvalo do pražského
Fyziatrického
a
balneologického
ústavu na Albertově, vedeného tehdy
již profesorem Františkem Lenochem.
Roku 1952 se stal
vedoucím lékařem
I. výzkumné skupiny
pro Bechtěrevovu
chorobu, za jejíž
léčby působil postupně také v Lázních Teplicích v Čechách, v Trenčianských Teplicích,
Františkových Lázních, Bojnicích, Lázních Bělohradě, Mariánských Lázních a Piešťanech.
Poté podobně vedl výzkum léčby progresivní
polyartritidy v Mariánských Lázních a Piešťanech. Mezitím v roce 1956 dosáhl atestace
z fyziatrie a balneologie a v roce 1959
z revmatologie. V letech 1959 a 1960 absolvoval dlouhodobé stáže v Berlíně a studijní cesty
po východoněmeckých lázních.
Vedle rozsáhlé ambulantní praxe se rovnocenně věnoval výuce mediků na fakultě
všeobecného lékařství Univerzity Karlovy –

O mezinárodně uznávaném
kostýmním a jevištním výtvarníkovi Josefu Jelínkovi, který
je doma také v Lázních Toušeni, se zmiňoval Florián již několikrát a
přinesl i obsáhlý rozhovor. Současná příležitost k připomínce je nad
jiné radostná: Institut umění pražského Divadelního ústavu vydal jako první svazek v řadě Osobnosti české scénografie výpravnou knihu právě o
díle Josefa Jelínka. Na 156 křídových stranách
čtvercového formátu rozložila autorka Helena
Albertová 17 kapitol (vždy česky a anglicky) od
životopisu přes postřehy z působení v Bratislavě a
Praze po zvláštní zastavení Verdi a Jelínek a Nepovšimnutá scénografie – také o 160 realizovaných návrzích celých scén. V závěru je zveřejněn
impozantní soupis Jelínkových kostýmních prací
na 844 operách, baletech a činohrách
v profesionálních českých a slovenských divadlech i v Mariboru, Gdaňsku, Štětíně, Hagenu,
Berlíně, Zhořelci, Bergenu, Garsu, Lublani, Monte

Kniha o Josefu Jelínkovi

přednášel fyziatrii, balneologii a revmatologii
a vedl praktická cvičení z těchto oborů. Autorsky se podílel na několikerých vydáních skript
a vysokoškolských učebnic. Současně s tím
vypracoval metodiku výuky a vedl celoroční
kursy nevidomých masérů, pro něž napsal tři
světově
ojedinělé
učebnice,
vydané
v bodovém písmu. Jakmile to bylo politicky
možné, v roce 1965 obhájil kandidátskou
disertaci na téma Chrysoterapie progresivní
polyartritidy a v roce 1969 se habilitoval obhajobou práce Aktinoterapie školních dětí.
Přestože mu politické překážky stále brzdily postup k profesuře, přednášel na četných
mezinárodních lékařských kongresech doma i
v zahraničí a publikoval více než sto vědeckých prací (česky, anglicky, německy, rusky a
francouzsky a v překladech do italštiny, španělštiny, polštiny, bulharštiny a maďarštiny)
také v odborných časopisech a sbornících
v Německu, Francii, Švýcarsku, Itálii, USA,
Kanadě a Japonsku. Aniž měl možnost cestovat za železnou oponu, udržoval a rozvíjel
kontakty s lékaři z celého světa a ke stejné
společenské otevřenosti vedl i rodinu.
Spolupracoval na výukových filmech,
působil jako odborný poradce ministerstva
zdravotnictví pro nové typy fyziatrických přístrojů a pro reprezentaci československých
lázní. Po řadu let byl vědeckým sekretářem
mezinárodních lékařských kursů v Karlových
Varech, byl zvolen do výboru a stal se jednatelem Československé lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně a v letech 19691972 byl vedoucím redaktorem Fyziatrického
a revmatologického věstníku.
Jako lékař obětavě pomáhal každému,
kdo se na něj obrátil v kteroukoli denní i noční dobu, vždy s vlídností, porozuměním a
humorem, i na úkor vlastního zdraví. Svým
žákům odkazoval: Jednejte s pacientem, jako
by to byla vaše matka, manželka, nebo milá.
Tak skvělých lidí měla málo nejen Toušeň, ale
celá naše zem. Doc. MUDr. Vojmír Králík,
CSc., podlehl srdeční chorobě naprosto předčasně 11. března 1973.
jvk

Carlu, Karlsruhe, Buenos Aires, Santa Fe, Bombaji, Bukurešti a Magdeburku a soupis dalších 82 kostýmních kolekcí pro film a televizi také
v Mnichově a Baden Badenu. Ve výčtu záměrně nejsou návrhy pro
amatérské soubory, tedy ani pro Lázně Toušeň – Toušeňská růže,
Rudolfinské nokturno, Voda pro mé růže, Čertovo kvítko, Král jelenem,
Poprask na laguně, Popelka – ani toušeňské besedy a výstavy (z výstav jsou zde naopak zachyceny
Jelínkovy účasti mj. v Lisabonu, Novém Sadu,
Helsinkách, Havaně, Berlíně, Lipsku, Šanghaji,
Haagu, Ohiu, Texasu, Kansasu, Dillí a Bombaji).
Nechybí soupis významných ocenění včetně Zlaté
medaile z Pražského quadriennale a Českého lva
za kostýmy k filmu Andělská tvář. Kniha obsahuje
ve vzorné grafické úpravě množství původních
ilustrací od letmých náčrtů po vypracované detaily látek a fota z hotových scén. Nejnovější prací
Josefa Jelínka pro jeho toušeňské útočiště byl
plakát k právě probíhající IX. národní přehlídce
sokolských divadel.
jvk
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Spolky
né české kroje nenávratně končí v kontejnerech, stávají se spekulačním artiklem v anBaráčnické spolky v Polabí, mezi něž patří ten tikvách, nebo mizí v zahraničí. Ještě že máme
náš toušeňský, věnují trvalou pozornost své- národopisné sbírky nebo soukromá muzea,
mu historickému inventáři a dědictví po před- která se národním krojům věnují a vrací jim
cích. Mezi to nejcennější, co poutá
naši pozornost, jsou národní kroje.
Není to zase tak dávno, možná sedmdesát let, kdy stovky tradičních
krojů při společenských akcích zaplavovaly náměstí a v nesčetných
průvodech přinášely radost i nadšení svými zářivými barvami. Nosit
národní kroj považovaly ženy na
venkově vždy za svou povinnost,
nejen jako úctu k předešlým generacím, ale pro trvalý a krásný projev
národní hrdosti. Mít svůj vlastní
český kroj bylo přáním i nejedné
měšťanské rodiny. A ten hlavní důvod – ženám a dívkám v zářivých a
upravených krojích to náramně slušelo a vždy jejich půvab i slávu. Za zhlédnutí určitě stojí
byly středem obdivu.
stálá výstava krojů v Letohrádku Kinských v
Jenže od té doby se mnohé změnilo, přišly Praze pod Petřínem, kde se připomíná také
jiné priority, jak se dnes říká. Kroje v Polabí letošní jubileum 120 let od památné Národopostupně mizely, už se nepředávaly z genera- pisné výstavy českoslovanské 1895.
ce na generaci, nebo možná jen jako nechtě- O zbylé kroje bohudíky pečují baráčnické
ný dar. Je nám líto, že dříve tak často používa- spolky a často je prezentují na veřejnosti.

Tetičky v krojích

Záchranu tohoto národního dědictví a péči o
ně považují za svůj samozřejmý, nikým neuložený, základní úkol.
Avšak zeptejte se některé tetičky, co to obnáší – to věčné praní, škrobení, žehlení, skládání, opravy, když se léty používaná látka rozpadá, shánění potřebných, dnes už zřídka vyráběných materiálů. Kroj má řadu součástí,
přesně stanovených, a málokterá z tetiček si
jej obléká sama, často si musí vzájemně pomáhat. Soused v žádném případě, určitě by
pomačkal nažehlené záhyby, špatně zavázal
mašle nebo přehlédl důležité maličkosti.
Na naší rychtě se o krojích často hovoří, tetičky zavedly jejich evidenci včetně fotografické
dokumentace a připravují jejich veřejnou
ukázku. Podařilo se nám získat díky náhodě
dva nové – i když slovo nové asi není na místě. Těm tradičním krojům je už pěkných pár
desítek let. O to náročnější je jejich údržba, a
tak jsme se rozhodli založit fond na jejich
záchranu, ze kterého bychom hradili nutné
opravy a případné nákupy. Možná se nám
podaří i díky Vám nějaký další objevit. Jakýkoliv váš zájem a také pomoc velmi rádi uvítáme.
Jiří Kučera
rychtář OB Lázně Toušeň

Zprávy z šipkového oddílu

Myslivecký spolek uklízel
V pátek 24. dubna uspořádal Myslivecký žel tato situace se opakuje každý rok a
místo, aby odpadky ubývaly, tak přibývaspolek Lázně Toušeň brigádu na úklid jí.
silnice Nehvizdská. Úřad městyse zajistil
Jan Schwägerl
kontejnery a myslivci
pracovité
ruce.
Techniku
k odvozu sebraných
odpadků
zdarma poskytli
pan Choděra, pan
Korel, pan Králík,
Školní statek a
Úřad
městyse.
Celkem se naplnily
odpadky dva velké
kontejnery. Bohu

Zprávy z jachtingu
Poděbradské jezero hostilo 11. – 12. dubna 20. ročník Toušeňského poháru. Ve
třídě fireball startovalo 19 lodí. Ve třídě cadet 5 lodí a ve třídě 420 3 lodě. Celkem
27 lodí je dost na náš skromný závod. Bylo hezky, ale moc nefoukalo, odjely se jen
dvě rozjížďky.
Výsledky: 1. místa FB Klára Jandová-Michaela Burdová (SaS), ve třídě cadet Klára a
František Postránečtí z YC Neratovice, ve třídě 420 David Faltys a Natálie Faltysová JO TJ Bohemia Poděbrady.
Zahájení závodu se zúčastnil starosta městyse Lázně Toušeň Ing. Luboš Valehrach.
První závod Poháru ČR 2015 ve fireballu se odjel v Nových Mlýnech. S převahou
zvítězila naše posádka Jarda Verner a Pavel Winkler, která si vítězství zajistila již
před poslední rozjížďkou. Závodu se zúčastnilo 30 posádek z celé republiky. Jsme
tedy asi "slušnej oddíl". Další pohár se jede 16. a 17. května na Rozkoši.
l. fidra
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Dětské rybářské závody na 6. tůni v Toušeni IX. ročník Lázeňského běhu
V neděli 10. května proběhly na 6. tůni v Toušeni dětské závody
v rybolovu. Ráno se nám probralo do krásného slunečného dne a
ani závodníci na sebe nenechali dlouho čekat. V 7:00 už nahazovalo
své návnady rekordních 38 dětí. Některým se dařilo více, jiným
méně. I přesto si přišel každý na své a ten svůj úlovek si chytil. Na 1.
místě se umístil Libor Seidl z Horoušánek, který nachytal 217 cm,
na 2. místě se umístila Anička Kaucká z Toušeně s počtem 154 cm,
na 3. místě skončila Jiřka Hermanová z Brandýsa s počtem 151 cm.
Bylo vyhodnoceno 11 hodnotných cen: ty si odnesli rybaříci, kteří
ulovili kapra. Ale ani méně úspěšní neodešli bez ceny. Za ty bychom
rádi poděkovali našim sponzorům, MO ČRS Brandýs nad Labem,
městysi Lázně Toušeň, brandýské firmě Continental a p. Birnerovi,
bez kterých bychom závody na takové úrovni nebyli schopni uskutečnit. Dále bych chtěl poděkovat všem zúčastněným rybářům,
jmenovitě p. Prokopovi, O. Šulcovi, p. Sušánkovi a p. Krejčímu za
jejich pomoc při konání závodů. Už nyní se všichni těší na další rok.

V neděli 19. dubna 2015 se rozsvítilo nad toušeňským Lázeňským během
sluníčko již po deváté. I tento rok tak přálo počasí organizátorům, ale
především závodníkům, kteří se zúčastnili největší místní sportovní akce.
Tradiční sportovní událost
přivítala opět
rekordní počet
běžců:
celkem 387
startujících!
Srdce pořadatelů se radovala,
když
viděla houfy
rodin poseté
na zeleném
trávníku, kde si užívaly atmosféru místního závodu. Chcete krásné počasí? Přijďte na Lázeňský běh! Nikdy jsme si nedávali cíle, co se počtu
účastníků týče, ale příští jubilejní 10. ročník je pro nás výzvou a rádi bychom následující rok prolomili hranici 400 závodníků... Nesmírné díky
patří lidem, kteří nám každý rok pomáhají při organizaci, kolektivu základní školy v Lázních Toušeni a všem sponzorům v čele s městysem
Lázně Toušeň, bez jejichž přispění bychom nemohli závod udržet na této
úrovni. Jsme moc rádi, že jste každý rok s námi a pomáháte nám rozběhat nejen ty nejmenší běžce.
Duben 2016 bude pro nás svátek a rádi ho s vámi oslavíme.
Za rok na viděnou!
Vašek a Lucka Kainovi
Za toušeňské rybáře Milan Šulc
www.sport-lav.cz

Vítězové a Toušeňané Lázeňského běhu
minipředškolačky (2011 a ml.) 80 m: Aneta Šupová, Čelákovice
ATLETIKA, 23″
Lázně Toušeň: 13. Laura Petrtýlová, 19. Kateřina Rychtaříková,
21. Denisa Shrbená, DNF Nikola Wilková, Mia Heyrovská
minipředškoláci (2011 a ml.) 80 m: Ben Hrelica, Zeleneč, 22″
Lázně Toušeň: 2. Mikuláš Beran, 8. Simon Hronek, 10. Kristián
Škop, 12. David Nožíř, 13. – 14. Jakub Sýkora + Oliver Trojan, 16.
Jakub Kuncl
předškolačky (2009-2011) 80 m: Aneta Bohuslavová, Čelákovice, 19″
Lázně Toušeň: 9. Eliška Klarová, 11. Tereza Bollardová, 15. Denisa
Řeháková, 20. Markéta Černá, 29. Anna Kubešová, 32, Mája
Poulson(ová)
předškoláci (2009-2011) 80 m: Jakub Prouza, Atletika Stará Boleslav,
18″
Lázně Toušeň: 8. Kryštof Hronek, 18. Filip Nožíř, 22. Petr Polášek,
23. Daniel Petrtýl, 24. Tomáš Hurych, 29. Martin Sýkora, 30. Vojtěch Čížek, 33. Matyáš Záhurský, 34. Matyáš Kuncl
školačky (2007-2008) 300 m: Daniela Mandíková, Atletika Jižní Město, 59″
Lázně Toušeň: 19. Anežka Marková, 21. Patricie Wilková, 24. Miroslava Pomořalá, 30. Anna Kautská
školáci (2007-2008) 300 m: Adam Smejkal, Praha, 1:05
Lázně Toušeň: 7. Adam Záhurský, 10. Danil Yakovlev, 13. Filip
Vomastek, 14. Ondra Soukup, 18. Hugo Herynek, 24. Ondra Švejda, 27. Jáchym Tesař, 29. Thomas Poulson, 30. Jakub Maliňák,
35. Vojta Peňás, 36. Bořek Novák
mladší žákyně (2004-2006) 600 m: Andrea Žáková, Atletika Stará
Boleslav, 2:09
Lázně Toušeň: 3. Vanda Kučerová, 11. Valérie Brejchová, 19. Bar-

bora Herynková, 23. Barbora Vomastková, 26. Klára Švejdová,
27. Nela Dudová, 31. Eliška Nezavdalová, 32. Natálie Řeháková,
33. Amálie Božíková, 34. Tereza Bělíková, 35. Jasmína Osmanová,
36. Anna Kuchyňková
mladší žáci (2004-2006) 600 m: Richard Česnek, Brandýs nad Labem,
2:04
Lázně Toušeň: 14. Patrik Kučera, 15. Patrik Hercog, 16. Jan Černý,
17. Lukáš Fadrhans, 18. Matyáš Klar, 23. David Matuszer, 24. Vojtěch Bureš, 25. Martin Kodera, 26. Lukáš Veškrna, 27 Mateusz
Wilk, 28. Matyáš Novák
starší žákyně (2001-2003) 1200 m: Kristýna Korelová, Lázně Toušeň,
ASB, 4:31
Lázně Toušeň: 4. Soňa Černá
starší žáci (2001-2003) 1200 m: Theodor Tichý, Čelákovice, 4:27
Lázně Toušeň: 3. Vít Rychtařík, 11. Jakub Rychtařík
ženy (2000 a st.) 4200 m: Jana Klimešová, USK Praha, 15:58
Lázně Toušeň: 21. Vlaďka Korelová
muži (2000 a st.) 4200 m: Tomáš Hatka, Atletika Stará Boleslav,
15:02
Lázně Toušeň: 6. Vojtěch Sysel, 9. Vlastimil Korel, 22. Martin Petrásek
veteráni I. (1970-1961) 4200 m: Radovan Kerlík, Čelákovice, 15:26
Lázně Toušeň: 3. Martin Dvořák, 5. Robert Poulson, 7. Jaroslav
Tihon
veteráni II. (1960 a st.) 4200 m: Jaroslav Urban, Kounice, 17:13
střední trať – ženy (8400 m: Jana Lenčová, Ac TJ Jičín, 35:52
střední trať – muži (8400 m: Jiří Wallenfels, Sokol Král. Vinohrady,
31:50
nordic walking 4200 m: Petr Bajer, Stará Boleslav, 34:38
Lázně Toušeň: 2. Vanda Kučerová, 6. – 8. Valerie Brejchová +
Jasmína Osmanová + Barbora Vomastková
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Kristýna Korelová – bronz z Halového mistrovství ČR
Kristýna Korelová se věnuje atletice cca od 8
let, kdy ji na trénink do
Houštky pozvala Lucie
Tihonová. V loňském
roce se Kristýna jako
jediná mladší žákyně
nominovala na Mistrovství ČR ve vícebojích, a to ještě pod
vedením trenéra Ladislava Jedličky. Od léta
loňského roku přestoupila do skupiny pana
trenéra Tomáše Linharta a trenérky Terezy
Veselé, kde se nyní
věnuje především běžeckým
disciplínám.
Pod jejich vedením
zaznamenala
další
úspěchy. Byla členkou
štafety na 4x300 m na
Mistrovství ČR žactva
v
Plzni.
Společně
s holkami se staly vicemistryněmi republiky. Na stejné mistrovství
se ještě jako mladší žákyně nominovala mezi
starší žákyně v běhu na 800 m a v běhu na
200 m překážek. Po poradě s trenéry startovala, ale pouze v běhu na 200 m překážek,
kde se probojovala do finále. Svůj největší
úspěch zatím zaznamenala v letošní halové
sezóně. Ve finále běhu na 800 m si vybojovala
bronzovou medaili. Na Krajských přeborech
žactva 9. května 2015 v Houštce si zajistila

start na Olympiádě dětí a mládeže, která se
bude letos konat v červnu
v Plzni. Na přeborech si ještě
vybojovala stříbro v běhu na
200 m překážek. Čas 30,64 ji
řadí
na
přední
pozice
v celorepublikové statistice a
určitě bude stačit k nominaci
na případný start na Mistrovství republiky. S holkami
z oddílu si také
doběhla
pro
stříbro ve štafetě na 4x60
m. Za zmínku
jistě stojí i to,
že přesto, že
trénuje
5x
týdně, vede si
stále výborně i
ve škole. Je
studentkou
Gymnázia J. S.
Machara
v Brandýse nad
Labem. Nyní je v sekundě a
doposud měla na vysvědčení
vždy samé jedničky!
Atletice propadl i Kristýnin
bratr Vojta Korel. Ten trénuje
ve stejném klubu pod vedením pana trenéra Jiřího Kreutera. Na rozdíl od Kristýny se
věnuje ale více technickým
disciplínám, a to přede-

Jak často, jak dlouho a kde trénovat
V minulém článku jsme si řekli,
jaké kroky učinit proto, když se
rozhodnete běhat.
Začátečník už ví, že by neměl
zanedbat výběr vhodné obuvi,
měl by si nechat diagnostikovat
techniku běhu, změřit svoji klidovou srdeční frekvenci (KTF), zjistit
maximální srdeční frekvenci
(SFmax) a stanovit jednotlivá
pásma zatížení. Další otázkou,
která začínajícímu běžci vyvstane
v hlavě je, jak často mám běhat a
jak dlouho, aby to mělo smysl.
V první řadě je důležitý počet
tréninkových jednotek za týden.
Svým klientům vždy říkám, ať se
jim to líbí nebo ne, minimum
tréninkových jednotek je 3x/
týden, pokud chtějí se svým tělem něco udělat. A to v úplném
začátku. Tréninky nemusejí být
všechny běžecké, klidně jeden
trénink může být nahrazen jinou
vytrvalostní aktivitou (kolo, plavání, in-line brusle, atd.). U tréninků
2x/týden začne výkonnost prvně
stagnovat a poté dokonce i klesat.
Tedy pokud už nějaká kondice

vybudovaná je. Pokud už nějakou
základní kondici získáte a stanovíte si nějaký výkonnostní cíl, je
vhodné zařadit i 4. trénink, jinak
tělo začne u 3 tréninků za týden
stagnovat.
Pokud tedy chcete začít běhat,
najděte v diáři 3 až 4 volné termíny týdně. S běžeckými pokroky a
následujícími cíli můžete později
přidat i pátý, což je rozumná hranice pro každého běžce. Při 5
trénincích může vypadat skladba
následovně: 3 tréninky běžecké a
2 ostatní (např. rozvoj silových
schopností). 6 až 7 tréninků za
týden je už velká porce a může
způsobit problémy. Na tento
model můžete najet, až když Vám
dlouhodobě stagnuje výkonnost,
máte hodně promyšlený tréninkový plán, výživu, regeneraci
apod.
Vraťme se, ale k začátečníkům.
Pokud jste dlouho nesportovali
nebo nikdy neběhali, oddělte
tréninky jedním dnem pauzy.
Dbejte zásadu, že po náročnějším
tréninku následuje nějaký odpo-
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vším hodu oštěpem, hodu diskem a vrhu
koulí. Ve všech zmíněných disciplínách si zajistil v loňském roce účast na Mistrovství ČR
žactva v Plzni. Loňskou sezónu tak zakončil na
4. místě v hodu diskem a v hodu oštěpem
v republice. V kouli skončil celkově na 11.
místě. V letošním roce se už jako dorostenec
nominoval na Halové mistrovství dorostu ve
vrhu koulí. O pouhé 2 cm mu unikla účast ve
finále. Nyní se už plně soustřeďuje na závody
na dráze. Cílem je vybojovat si účast na Mistrovství ČR dorostu, které se v červnu koná
v Ostravě. Na letošních Krajských přeborech dorostu v Kolíně
si vybojoval zlato
v hodu diskem, stříbro
v hodu oštěpem, ve
vrhu koulí a ve skoku
vysokém. Dosažené
výkony
by
mu
k nominaci na Mistrovství ČR měly snad
stačit J. Také Vojta je
studentem Gymnázia
J.
S.
Machara
v Brandýse nad Labem. Nyní bude končit studium na nižším
gymnáziu. I on zvládá
školu zatím bez problémů a doposud měl
vždy vyznamenání.

činkový, tzn., pokud do tréninku
zařadíte tempový běh, intervalový běh nebo pomalý dlouhý běh,
následující trénink by měl být
krátký a velmi pomalý do 65%
SFmax., tzv. regenerační běh.
Nebo si dopřejte úplné volno.
Jako úplnému začátečníkovi by se
vám to stát nemělo, protože na
tempový a intervalový běh budete mít několik týdnů čas. Ve vašem případě se bude jednat o
jeden dlouhý pomalý běh v týdnu,
který budete postupně navyšovat.
Do začátku raději počítejte minuty než kilometry. Běh, především
ten dlouhý, je náročný i na Vaši
psychiku, která není zpočátku až
tak odolná. A z počátku vám možná každý kilometr připadne ukrutně dlouhý. Proto když odběháte
30 min. v pásmu základní vytrvalosti, bude to pro vás znamenat
pořád 30 min., než když budete
počítat kilometry a uvidíte, jak
jste na tom špatně, že jste uběhli
(ušli) tak málo. Kilometry pak
mohou mít demotivační charakter. Navíc Vás to v budoucnosti
bude svádět k tomu, že určitý

Text a foto
Vlaďka Korelová

počet kilometrů se budete snažit
uběhnout co nejrychleji. Tudíž
rychle minete pásmo základní
vytrvalosti a dopustíte se zásadní
chyby. V závislosti na kondici,
hmotnosti, zdravotnímu stavu
můžete začít běhat na 20-30 minutách a délku tréninku postupně
prodlužovat po 5 minutách. Ideální bude, když budete prodlužovat
jeden trénink a zbylé ponecháte
krátké.
A kde běhat? Každý doktor vám
řekne a všeobecně se dozvíte, že
hlavně ne po silnici, že to škodí
kloubům. Je to pravda? Jako začátečník nemáte dostatečně posílené svalstvo kolem kloubů (kolena,
hlezna, atd.), které zajišťují jejich
stabilizaci. Při běhu v terénu, kde
na vás čeká mnoho nerovností,
tak vzniká vysoké riziko akutních i
chronických přetížení a zranění,
protože na klouby tak působí síly
v různých směrech. Jak vypadá
došlap na kořen, drn, co to udělá
s nestabilním kloubem a co to
udělá následně se zbytkem těla a
celkovou technikou? U jednoho
došlapu nic, ale u tisícího a dalšího? Asi si to dovedete sami před
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Jak trénovat—pokračování ze strany 11:

První toušeňský cyklovýlet

stavit, stačí se postavit na nestabilní plochu
a sledujte vaše klouby: hlezno – koleno –
kyčel – páteř. Začátečník, pro kterého je
důležité naučit se běhat technicky správně,
si jen těžko na zvlněném terénu pohlídá
správnou techniku. Nutností pro běh na
silnici je samozřejmě kvalitní obuv
s vysokou mírou tlumení.
Pro pokročilejšího běžce je terén naopak
nutností, a to především pro dlouhé běhy
při rozvoji základní vytrvalosti.
Závěrem: pokud jsou pro Vás tři tréninky
v týdnu i tak moc, tak vězte, že jeden je
zase více než žádný…
Mgr. Václav Kain

Na popud paní Hany Hladíkové uspořádala
volnočasová komise první toušeňský cyklovýlet. Asi patnáctičlenná skupina nadšenců se
16. května ve 14 hodina vydala z Floriánského
náměstí do Staré Boleslavi. Po překonání náročného stoupání na toušeňsko-káranskou
lávku jsme se vrhli vstříc první restauraci U
Ferusů, kde byla první občerstvovací zastávka,
jež sloužila i k naplánování další trasy. Každý
jel svým tempem, ale rychlejedoucí čekali na
nás pomalejší na každém důležitém rozcestí.
Důležitou vsuvkou byla i exkurze vodárenské
ojedinělosti, na kterou upozornil pan starosta
Ing. Luboš Valehrach, bohužel se mu ve spletitém káranském lese přečerpávací stanici nepovždy těsně prohráli, ale toto
vítězství nás posunulo na osmou
příčku celkového pořadí. Této kategorie se
zúčastnilo celkem jedenáct škol. Na tento
úspěch navázali žáci v mladší kategorii, kteří
postoupili ze skupiny a nakonec obsadili
čtvrté místo z deseti přihlášených škol.
Rád bych poděkoval panu Jiřímu Čechovi za
čas a energii, kterou věnuje přípravě malých
fotbalistů. Letošní úspěch je i jeho zásluha.
Závěrem bych rád vyzdvihl výkony bratrů
Štěrbových, kteří byli oporou obou našich
celků.
Mgr. Martin Černý

dařilo najít, což účastníci kvitovali s úsměvem
a navíc najeté metry nikomu nevadily.
Další stanice byla v Sojovicích, kde se místní
obyvatelé sešli ke sledování hokejového zápasu. Díky různorodým výkřikům jsme věděli
skóre, aniž bychom se dívali na obrazovku. Po
dvou hodinách jsme se dostali s menšími ztrátami, jednoho účastníka, do Staré Boleslavi,
kde na nás již čekala paní Alexandra Červinková, aby nám podala zasvěcený výklad kostela
sv. Klimenta a sv. Václava.
Cyklovýlet byl ukončen ve staroboleslavském
"pivovaru", odkud se účastníci vydali vstříc
domovům. Účel akce byl splněn, hezky jsme se
projeli a zároveň jsme si i pěkně popovídali. Už
se těšíme na další cyklovýlet.
Mgr. Věra Vrbíková

Historický úspěch toušeňské školy
Již jedenáct let se snažím uspět se žáky ze
základní školy na turnaji v malé kopané
pořádané Městským domem dětí a mládeže
v Čelákovicích.
Do 21. května byl největším úspěchem jeden
jediný získaný bod za remízu. Letošní ročník
byl pro naše žáky (v případě toušeňského
družstva i žákyně) zlomový. Na hřišti
Spartaku Čelákovice se nám podařilo v
kategorii žáků s rokem narození 2005 až
2003 porazit vždy silný tým základní školy Na
Výsluní z Brandýsa, ostatní utkání jsme sice

Těšíme se na Vás 25. června
v 16:00 ve Skleněné vile
Jako každý rok Vám předvedeme své slohové
práce na téma:
Mých pět let na toušeňské škole.

Máte se na co těšit!

Rodinné centrum U Myšáka

Závody na čemkoli s koly,

Dne 9. května se naše malé tanečnice (kroužek tanečků probíhá pod
vedením zkušené taneční-učitelky a vychovatelky slečny Kašičkové,
každé pondělí ve dvou skupinách a určitě bude od října pokračovat)
zúčastnily taneční přehlídky "Čelákovická duběnka", která se konala
formou soutěže v místním kulturním domě. Děvčata soutěžila v kategorii „modern dance“ a obsadila 2. místo. Za zmínku také stojí, že tanečnice z RC Toušeňský Myšák byly z celé této přehlídky nejmladší.
Všechny zveme na taneční vystoupení, které se uskuteční 8. června
od 17 hodin na nádvoří Skleněné vily. Budeme se těšit na vaši účast a
podporu malým tanečnicím a děvčatům přejeme mnoho dalších úspěchů!

které se tentokrát konaly 25. dubna za úžasného počasí opět v ulici
Na Panském, se opravdu povedly a všichni přítomní si to „užili“!

Mimořádný koncert ve Skleněné vile
V pátek 10. července ve 20.00 vystoupí ve Skleněné vile v komorním
recitálu kytarový virtuos Lubomír Dočkal (*1979), absolvent Hudební
univerzity ve Štýrském Hradci. Program: Zelenka, Sor, Giuliani,
Martin, Gibb.
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Sedm desetiletí od konce II. světové války
Sedmero střípků paměti
Z Pamětní knihy Hasičského sboru
1939 … Dne 15. března vtrhli němečtí vrazi do naší vlasti… Před pěti měsíci bylo naléháno na Československo, aby přineslo v zájmu
míru neslýchanou oběť na svém území. Na náš lid byl učiněn neodolatelný nátlak, aby nebojoval za svou svobodu, neodvislost a
územní nedotknutelnost, aby tím zachránil celý svět od války… Německá vláda brutálně porušila svoje sliby a závazky, vpadla na
území československé, zřídila tam t.zv. protektorát a svou vládu teroru tajné policie, politické a náboženské nenávisti a pronásledování a systém koncentračních táborů… Lid český a slovenský stal se obětí velikého mezinárodního zločinu… Začala práce a boj proti
vpadnuvším k nám lupičům.

Tomáš Sedláček
– nejmladší ze tří synů z vojenské rodiny s toušeňskými kořeny po přeslici – jako absolvent Vojenské akademie se nesmířil
s potupným rozkazem nebránit okupačním vojskům a rozhodl se odejít bojovat proti nacistům ze zahraničí. Na jaře 1940 se dostal
přes Francii k parašutistickému výcviku do Anglie a odtud byl roku 1944 jako náčelník štábu dělostřelectva převelen na východní
frontu, do bojů u Dukly a na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Za nasazení života v bojích za svobodu vlasti byl Tomáš Sedláček vyznamenán třemi Čs. válečnými kříži 1939, Řádem SNP I. třídy, medailí Za chrabrost, medailí Za zásluhy I. a II. třídy, Pamětní
medailí se vzácnou kombinací štítků Francie, Velká Británie a SSSR a dalšími vyznamenáními včetně sovětského Řádu Velké vlastenecké války II. stupně a sovětské medaile Za vítězství.

Wilhelm Riewald
Jako svou oporu si nacističtí okupanti vyhlédli v Toušeni žijícího jediného Němce Wilhelma Riewalda, vzdělaného úředníka, manžela
umělecké malířky. Německé úřady na něj naléhaly, aby informoval o místním odboji, jinak že bude v Toušeni zastřelen každý, na
koho padne třeba jen podezření. Říšský Němec Wilhelm Riewald však žádné podezření nepotvrdil a za své české spoluobyvatele se
zaručil vlastním životem. A když mu naopak sami Češi nosili domů udání na jiné Čechy, ukládal jejich kolaborační listy do zásuvky a
žádný z nich nacistickým úřadům nepředal. Znovu tak riskoval život. Stačilo, aby se kdokoli zajímal o postup svého udání. Před jistou
smrtí tak statečně zachránil početnou řadu obyvatel Toušeně. Po osvobození, k hanbě těch, kdo o tom rozhodovali, se pro něj našla
pouze práce kočího.

Toušeňské oběti II. světové války
Josef Bureš – bydlel na rohu Hlavní ulice a ulice Na Pruhu; aby zachránil rodinu, po prozrazení zpronevěry zemřel z vlastního rozhodnutí
židovská rodina Byšických (v německém přepisu Bischitzky) – od roku 1923 v přízemním domku na místě dnešního Domu seniorů
na náměstí: otec Vilém, matka Marie, mladší syn Emil s manželkou Marií a dvouletým synem Milanem, a starší syn Otto, který měl
za manželku křesťanku, s níž se ale za války rozvedl, aby jí tím zachránil život; celá rodina byla deportována nacisty v lednu 1943 do
Terezína a umučena v Osvětimi
František Čermák – z rodiny vysídlené ze Sudet, dočasně pobýval v chudobinci v Káranské ulici
Jaroslav Smolík – truhlář z Hlavní ulice, zahynul v dubnu 1945 při náletu v Neratovicích na továrnu IG Farben, kde byl na nucených
pracích
Ladislav Šeps – dělník z čelákovické Volmanovy továrny; organizoval sbírky pro rodiny, jejichž otcové byli odvezeni do koncentračních táborů
Břetislav Zahradník – redaktor a politický pracovník, poslanec agrární strany, bydlel v ulici V Ovčárně; byl deportován do koncentračního tábora Mauthausen a tam v únoru 1942 umučen

Začátek povstání
Ve čtvrtek 3. května 1945, o dva dny dříve, než propuklo povstání v Praze, se odhodlali majitelé sousedících toušeňských podniků –
lázní a restaurace – odstranit ze svých firem německé názvy. Při zakázané práci je přistihl ozbrojený německý četník, který právě
projížděl na kole z Brandýsa. Oba aktéry – Vojmíra Králíka a Jaroslava Walliana – okamžitě zatkl a předvedl před velitele německé
zákopové roty, která v Toušeni obsadila budovy lázní. Velitel roty kapitán (rittmeister) Lontke ale již tušil blízkost konce války,
a zatčené Čechy proto odmítl trestat. Když se německý četník vykázal odznakem nacistické strany a trval na zatčení, kapitán Lontke
rozhodl předat případ české četnické stanici do Čelákovic. Neprodleně vypravil vojenskou eskortu: dva vojáky rumunské národnosti
s nabitými zbraněmi a s tajným rozkazem okamžitě zlikvidovat případný četníkův pokus zatčeným jakkoli ublížit. Český velitel četnické stanice v Čelákovicích, aby pomohl oba Čechy zachránit, předstíral před německým četníkem telefonický hovor na gestapo
do Mladé Boleslavi. Podle toho měl pečlivě sepsat protokol a zatčené propustit. Revoluční čin v Toušeni vedl k všeobecnému ničení
německých nápisů.

Ze Školní kroniky
Dne 3. května odstraňujeme obrazovou výzdobu ze tříd a chodeb, připomínající německý nacistický režim, dvojjazyčné nápisy měníme za české a připravujeme československou a sovětskou vlajku… Dne 5. května t.r. ... z Toušeně odchází večer silně ozbrojená
německá posádka v počtu 160 mužů směrem ku Praze... Dne 9. května t.r. ... projíždí Toušení mnoho německých transportů směrem k Brandýsu n/L, bojí se ruského zajetí… Ve čtvrtek dne 10. května přibyla Rudá armáda v počtu 260 mužů do Toušeně, aby vyčistila blízké lesy od ukrytých tam německých vojínů… Dne 19. května zabírá Rudá armáda školní budovu. Vyučuje se v sokolovně,
kde umístěny I., II., VI. a pomocná třída, v restauraci U Walliána, kde je III., IV. a V. třída a v úřadovně Kampeličky, kde se schází
mateřská škola. Vyučování je normální. Dne 29. května odchází Rudá armáda a škola předána po náležitém umytí a desinfekci svému účelu.

Oběť války na hřbitově
V táboře Rudé armády u Labe v Toušeni se narodil a záhy 7. září 1945 v kojeneckém věku zemřel chlapec Vladimir Danilovič Tolstokoryj. Pochován byl na hřbitově v Toušeni. Rodiče zemřelého dítěte příslušeli k útvaru, který opustil Toušeň někdy v září nebo říjnu
1945. Nikdy se je nepodařilo vypátrat. Podle dislokace armády mohli být z Ukrajiny. Pod malý mramorový náhrobek se jménem
v azbuce byla roku 2005 umístěna nová žulová deska s nápisem: Jméno jeho smrti je druhá světová válka.
Podrobné svědectví o událostech posledních dní II. světové války v Toušeni najdou čtenáři ve sborníku Lázně Toušeň v listinách a kronikách
(2002) na stranách 85-95.
kronikář
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Úřední hodiny úřadu městyse

Ordinační hodiny praktického lékaře

Hlavní 56, Lázně Toušeň

MUDr. Jiří Ranc, Za Školou 414, Lázně Toušeň

PONDĚLÍ
Úřední hodiny:
Starosta:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

Telefon: 326 992 361

Otevírací doba pošty

Veterinární praxe

Za Školou 414, Lázně Toušeň

Telefon: 326 992 326

MVDr. Jan Mysliveček, MVDr. Jitka Myslivečková, Lázně Toušeň,
Hlavní 39, Lázně Toušeň
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
Telefony: 326992912, 602641294

Provozní doba knihovny

Česká daňová kancelář s.r.o.

Skleněná vila, V Ovčárně 87

Ing. Luboš Valehrach, MBA

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

15

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

daňové poradenství - vedení účetnictví
Úterý

14.30 - 17.00

Lázně Toušeň, Na Požárech 425
tel.: 603 876 540

Případné přerušení provozu bude včas oznámeno.

Rehabilitace-masáže

Advokátní kancelář
Mgr. Stanislav Beran Za Školou 414, 250 89 Lázně Toušeň
1. patro telefon: 606 494 811
e-mail: beran-advokat@seznam.cz

LTV cvičení – elektroléčba - mobilizace páteře
reflexní terapie
Ivana Drobílková, Dům seniorů, Za školou 414

Informace o platbách za bioodpad

Pracovní doba:

Poplatek hraďte bankovním převodem. Po připsání částky na bankovní účet
městyse Vám úřad doručí kontrolní nálepku na nádobu do Vaší domovní
schránky. Odpadá tak nutnost návštěvy úřadu. K tomu abychom mohli Vaší
platbu řádně identifikovat je potřeba, aby platba splňovala určité parametry:

pondělí - pátek dle objednání
objednávky na tel. 603 254 220

Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:

2600 299 789 / 2010
(Fio banka a.s.)
Vaše číslo popisné (pozor NUTNÉ vyplnit!!!)
1318 pro platbu z bankovního účtu
Služba infozprávy je určena všem občanům městyse a je zcela zdar1319 pro platbu poštovní poukázkou
ma. Registrace je možná
Specifický symbol:
2015100
a) osobně na úřadě v úřední hodiny
Informace (text) pro příjemce: uvede se jméno a příjmení plátce, nebo jméno
b) přes internet http://www.infozpravy.cz nebo
toho, na koho je nádoba na bioodpad hlášena.

Infozprávy

c) mobilním telefonem.
Částka odpovídá velikosti nádoby:
Registraci pomocí mobilního telefonu provedete zasláním krátké
Nádoba 240 l - svoz 678 Kč
SMS zprávy ve tvaru
Nádoba 120 l svoz 388 Kč

LT mezera číslopopisné
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.
LV

Bioodpad se bude svážet ve středu, čtrnáctidenní interval zůstává.
Prvním dnem svozu je 25. březen 2015 a posledním 18. listopadu 2015.
UPOZORNĚNÍ !
Kdo v uplynulých obdobích platil nájem za nádobu je v letošním roce
vlastníkem nádoby a nájem nebude muset více hradit.
Dále upozorňujeme, že do konce dubna 2015 bude svoz probíhat na starou
známku. Z toho vyplývá, že bioodpad je nutno uhradit nejpozději do 30. 4.
2015.
Poplatek lze uhradit výjimečně v hotovosti každou středu v době
od 8,00 hod – 9,00 hod na Úřadu městyse.
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KVĚTEN—ČERVEN 2015

K a l e n d á ř

a k c í

2 0 1 5

červen 2015
Vítání 148. lázeňského léta
pondělí 8. 6.

17.00

nádvoří Skleněné vily

úterý 16. 6.

20.00

Kosmonosy

sobota 20. 6.

13.00

park prof. Procházky

Švihák lávkový - rodinný cyklovýlet

14.00

nádvoří Skleněné vily

vystoupení Obce baráčníků

17.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely Ládi Weyrostka

21.00

nádvoří Skleněné vily

letní kino - Zvonilka a tvor Netvor - rodinný animovaný

26. 6.

taneční vystoupení RC U Myšáka
Poprask na laguně v podání DS Lázně Toušeň

červenec 2015
IX. národní přehlídka sokolských divadel – IV.
středa 1.7.

20.30

nádvoří Skleněné vily

drama Petr a Lucie (Divadlo Perštýn) vstupné 90 /repríza/

Léto ve Skleněné vile
čtvrtek 2.7.

20.30

nádvoří Skleněné vily

drama Petr a Lucie (Divadlo Perštýn) vstupné 90 /repríza/

pátek 3. 7.

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely The Kingsize Boogiemen

pátek 10. 7.

20.00

Skleněná vila

pátek 17. 7.

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely Help!

sobota 25. 7.

20.00

nádvoří Skleněné vily

komedie Poprask na laguně (DS Lázně Toušeň) vstupné 90

neděle 26. 7.

15.00

nádvoří Skleněné vily

POHÁDKA Otázky netopýra Ušika (loutkové divadlo Krab) 20+50

pátek 31. 7.

20.30

nádvoří Skleněné vily

letní kino – Andělé všedního dne

sobota 11. 7.

9.00

hřiště

sobota 11. 7.

20.00

Suchdol nad Lužnicí

koncert kytaristy Lubomíra Dočkala (klasická hudba)

3. ročník nohejbalového turnaje o Pohár starosty

Poprask na laguně v podání DS Lázně Toušeň

srpen 2015
Léto ve Skleněné vile
pátek 7.8.

21:00

nádvoří Skleněné vily

letní kino - Něžné vlny

sobota 15.8.

18:00

nádvoří Skleněné vily

koncert skupiny Spirituál kvintet

sobota 22. 8.

17.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely Ládi Weyrostka

pátek 28. 8.

21.00

nádvoří Skleněné vily

fantasy komedie Mort (DS Lázně Toušeň) vstupné 90 /repríza/

neděle 30. 8.

15.00

nádvoří Skleněné vily

POHÁDKA Jak si Kuba nevzal princeznu – DS Čelákovice

pátek 4.9.

21:00

nádvoří Skleněné vily

letní kino - Donšajni

sobota 12.9.

18:00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely Antikvariát

9. 8. – 23. 8.

Skleněná vila a PPP

Umění v parku /podrobný program bude na plakátech/
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