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FLORIÁN
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň
Jak jistě všichni občané v městysi vědí, v letošním
roce proběhne rozsáhlá rekonstrukce místních
komunikací, týkající se ulic Poštovní, Na Nábřeží,
U Hřiště, Na Hradisku, Na Stráni, U Sokolovny, U
Cihelny, Na Krétě, Na Ostrůvku a Pod Pomníkem.
Předpokládaná hodnota stavební zakázky byla
45.367.000 Kč. Do výběrového řízení se přihlásily
4 stavební společnosti. Vítězem výběrového
řízení se stala společnost M-SILNICE, a.s., s nabídnutou cenou ve výši 31.459.000 Kč včetně
DPH. Součástí projektu je rekonstrukce silnic,
chodníků a veřejného osvětlení všech výše uvedených ulic a ještě ulice Pod Pomníkem. Poskytovatel dotace (ROP Střední Čechy) však neuznal
náklady na rekonstrukci ulice Pod Pomníkem za
účelné typu poskytované dotace a na tuto ulici
neposkytuje dotaci. Rada městyse tak stála před
rozhodnutím, zda komunikaci rekonstruovat
nebo ne. Nakonec se radní přiklonili k názoru, že
ulice sice je třeba rekonstruovat, ale bylo by
vhodnější rekonstruovat ji za přispění alespoň
nějakých dotačních zdrojů. Budeme se tak snažit
Zrekonstruovaná ulice Na Zárybničí. Foto Hana Němečková získat dotaci v jiné výzvě, pravděpodobně od Středočeského kraje. Komunikace Pod Pomníkem se
tak nyní rekonstruovat nebude, čímž se sníží náklady na zhotovení o 2.140.000 Kč. Ty by městys hradil plně ze svého rozpočtu. Stavební
firma tak realizuje stavební práce za celkovou hodnotu 29.320.000 Kč vč. DPH. Na rekonstrukci byla získána dotace ve výši 20.000.000 Kč,
městys uhradí spoluúčast 9.320.000 Kč. K tvrzení některých opozičních zastupitelů, kteří nesouhlasili s celou akcí jen z důvodu nízkého procentního krytí dotace oproti jiným obcím, je třeba konstatovat, že městys získal dotaci jak jsme předpokládali přesně ve stejné procentní
výši, jako ostatní obce v okolí (těm je dotace krácena v návaznosti na nižší vysoutěženou cenu). Nám z tohoto důvodu dotace krácena nebude, případně jen velmi málo.

Vysoutěžen dodavatel na akci Cik-Cak

LV

Přání do roku 2015
Dovolte mi popřát všem občanům městyse
Lázně Toušeň šťastný a úspěšný nový rok.
Za úřad městyse Luboš Valehrach

Upozornění občanům
Úklid sněhu
Úřad městyse žádá obyvatele, aby v zimním období
neparkovali na místních komunikacích mimo vyhrazená parkovací místa. Zaparkovaná vozidla v případě sněhové kalamity ztěžují či znemožňují odhrnování sněhu. Upozorňujeme, že úřad městyse neponese žádnou odpovědnost v případě poškození
zaparkovaných vozidel shrnovacím pluhem.
ÚM

2

FLORIÁN

LEDEN - ÚNOR 2015

Rozpočet městyse Lázně Toušeň na rok 2015
Městys Lázně Toušeň se sídlem Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tímto dle § 11 ods.3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
předkládá tento

rozpočet městyse Lázně Toušeň na rok 2015

Příjmy
DAŇOVÉ PŘÍJMY

13 339

Daňové příjmy - příjmy ze SR
Daňové příjmy - místní a správní poplatky

12 110
1 229

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
23 Vodní hospodářství
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
3314 Činnosti knihovnické
3399 Ostatní záležitosti kultury
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

2 152
631
631
22
2
20
1 337

3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství

867
453

3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
37 Ochrana životního prostředí

1
16
132

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

10
100
22

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
6171 Činnost místní správy
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3612 Bytové hospodářství
DOTACE
4112
4116

Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu
Neinvestiční dotace ÚP
Investiční dotace
4223 MŠ
4223 Investiční dotace Pavouk

PŘÍJMY CELKEM

30
30
30
30
30
19 106
227
192
7 387
11 300
34 627
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Výdaje
BĚŽNÉ VÝDAJE
22 Doprava
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
23 Vodní hospodářství
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
31 Vzdělávání a školské služby
3113 Základní školy
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky
3311 Divadelní činnost
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3322 Zachování a obnova kulturních památek
3341 Rozhlas a televize
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
34 Tělovýchova a zájmová činnost
3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
37 Ochrana životního prostředí
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
43 Ost.služby a činn. V oblasti soc.péče
4359 Ost.služby a činn. V oblasti soc.péče
53 Bezpečnost a veřejný pořádek
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
63 Finanční operace
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ

Rozpočet městyse Lázně Toušeň na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 17.12.2014.

110
10
40
60
77
77
10 990
10 990
284
12
47
15
53
30
127
97
97
2 463
680
510
535
11
727
2 568
20
865
50
1 633
10
10
380
380
20
20
5 861
1 064
4 797
167
57
110
23 027
300
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O čem jednali radní městyse

Nad Tratí do ulice Cukrovarská do dokumen- Doporučili objednat předplatné časopisu Dtace stavby Revitalizace trati Čelákovice –
Test do obecní knihovny.
Nově zvolení radní (Mgr. Martin Černý,
Neratovice. Společnost IKP Consulting EngineStarosta sdělil radním zprávu Regionálního
MUDr. Jiří Ranc, Ivana Studničková, Ludmila
ers, s.r.o., zpracovala návrh možného řešení.
operačního programu Střední Čechy o schváSvobodová, Ing. Luboš Valehrach, MBA) se od
Projednali s předsedou finančního výboru Bc. lení dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce
zasedání zastupitelstva sešli třikrát.
Richardem Vomastkem návrh rozpočtu měs- místních komunikací – II“ (tzv. CIK-CAK).
Byli informováni o výsledcích závěrečné kon- tyse pro rok 2015, který byl následně na jed- V současné době proběhlo výběrové řízení
trolní prohlídky stavby „Rekonstrukce místnání zastupitelstva schválen.
pro zadání realizace stavby.
ních komunikací“ (Pavouk) spojené s místním
Zabývali se přípravou inventarizace majetku
Ustanovili komise (poradní orgány Rady měsšetřením. Kontrolní prohlídka proběhla bez
městyse, která proběhla během ledna.
tyse Lázně Toušeň): komisi pro sport, komisi
problémů a komunikace byly zkolaudovány.
pro volnočasové aktivity, komisi kulturní a
Souhlasili se záměrem městyse na pronájem
Doporučili provedení deratizace kanalizace
spolkovou, komisi výstavby a životního propozemku č. 856/5 (lokalita mezi areálem jachv městysi. Deratizace proběhne v brzkých
středí a redakční radu Floriána. Jmenovali
tingu a můstkem).
jarních týdnech.
členy a předsedy těchto komisí.
Nesouhlasili s provozem výherních automatů
Pověřili starostu podáním žádosti na zapracoIvana Studničková
v místních restauracích.
vání návrhu nového přechodu pro pěší z ulice
radní městyse

Zasedání zastupitelstva městyse
Lázně Toušeň, konané dne 17.prosince 2014

Usnesení č. 2014/7.5.
Zastupitelstvo městyse pověřuje radu městyse k provedení
rozpočtového opatření k 31.12.2014
Usnesení č. 2014/7.6.

Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání
dne 17. prosince 2014 přijalo tato usnesení:

Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet na rok 2015
Usnesení č. 2014/7.7.

Usnesení č. 2014/7.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje doplněný program zasedání
Usnesení č. 2014/7.2.

Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene č. 0331/90200/14 mezi Městysem Lázně
Toušeň a Hlavním městem Prahou k pozemkům p.č. 838/1 a
269/2 v k.ú. Lázně Toušeň

Zastupitelstvo městyse schvaluje upravený zápis ze zasedání
městyse Lázně Toušeň č. 6/2014 ze dne 7.11.2014.
Usnesení č. 2014/7.8.
Usnesení č. 2014/7.3.

Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí provozního úvěru
do výše 6.500.000 Kč na krytí výdajů, souvisejících
s financováním akce „Rekonstrukce místních komunikací –
1.etapa“.

Zastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 2014/7.9.
Usnesení č. 2014/7.4.
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2014

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

Zastupitelstvo městyse schvaluje přijetí provozního úvěru
do výše 8.500.000 Kč na krytí výdajů, souvisejících
s financováním akce „Rozšíření a zkvalitnění kapacit MŠ
Nehvizdská, Lázně Toušeň“.
Ing. Luboš Valehrach,
starosta

Nabídka pracovních příležitostí
Městys Lázně Toušeň v rámci projektu na zaměstnávání obtížně umístitelných 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 postižením
- absolventi škol
- osoby pečující o dítě do 15 let věku
- uchazeči starší 55 let
- dlouhodobě evidovaní uchazeči (déle než 5 měsíců).
Zaměstnání je limitováno pracovní smlouvou na 6 měsíců s možností dalšího prodloužení. Pracovní doba je volná a možná i o víkendech.
Bližší informace poskytne starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, tel.:
603876540, e-mail: starosta@laznetousen.cz
LV
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Z tohoto důvodu si Vás
dovolujeme upozornit, že
pokud při svozu komunálOd 1. 1. 2015 vstupuje v platnost novela záního odpadu (svoz klasických popelnic) bude
kona o odpadech, která nařizuje obcím, měs- posádkou nalezen ve Vaší nádobě jakýkoli
tům oddělené soustřeďování biologických
bioodpad, Vaše nádoba nebude vyvezena (v
odpadů rostlinného původu. Toto omezení
návaznosti na směrnici).
vyplývá ze směrnice o skládkování odpadů
Důvodem, proč se omezuje podíl ukládaných
(1999/31/EC), která je implementována do
biologicky rozložitelných odpadů na skládky,
naší platné legislativy včetně plánu odpadoje, že rozklad těchto odpadů probíhá v anaevého hospodářství, ve kterém je stanoven
robních podmínkách a tím vzniká skládkový
následující cíl:
(bio)plyn s vysokým podílem metanu, který
"V zájmu dosažení cíle snížit maximální množ- ke skleníkovému efektu přispívá 21 násobně
více než hlavní skleníkový plyn oxid uhličitý,
ství biologicky rozložitelných komunálních
který vzniká při rozkladu aerobním. Proto
odpadů (dále jen "BRKO") ukládaných na
jsou níže uvedené odpady odkloňovány ze
skládky tak, aby podíl této složky činil v roce
2010 nejvíce 75% hmotnostních, v roce 2013 skládek na zařízení typu řízených kompostánejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce ren, které dokáží tyto odpady z části přeměnit
na oxid uhličitý a z části vrátit zpět do půdy ve
2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového
formě stabilního humusu, který je zárukou,
množství vzniklého v roce 1995."
že uhlík zůstane dlouhodobě uložen v půdě a
nebude přispívat ke skleníkovému efektu.

BIO odpad do černých popelnic nepatří

Poplatek za odpad
Poplatek za svoz, zneškodňování a likvidaci
komu-nálního odpadu pro rok 2015 je stanoven na částku 700 Kč za občana a rok. Poplatek je zpravidla vybí-rán dohromady za všechny členy domácnosti. Povinnost hradit poplatek v Městysi Lázně Toušeň mají všichni občané, kteří zde mají trvalý pobyt (jsou zde trvale
hlášeni) a cizinci s dlouhodobým pobytem.
Platit poplatek musí také vlastníci staveb pro
individuální rekreaci, bytů a domů, kde není
nikdo trvale hlášen (platí 1.000 Kč). Od poplatku je osvobozeno třetí a další neplnoleté
dítě v rodině. Poplatek musí být uhrazen do
31. 3. 2015. Do té doby budou odpady vyváženy také s vylepenou starou nálepkou.

Poplatek za psa
Opět je preferována platba bankovním převodem, platba v hotovosti je možná jen výjimečně. Poplatek je splatný ve lhůtě do 31. 3.
2015, pokud činí poplatek více než 600 Kč, lze
hradit i ve splátkách, polovinu do 31. 3. 2015
a druhou polovinu do 30. 6. 2015.
Poplatek se platí ve výši:
a) standardní plátce - za prvního psa 300 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč
b) důchodce, jehož jediným příjmem je starobní, invalidní, vdovský, nebo vdovecký důchod, popřípadě poživatel sirotčího důchodu
– za prvního psa 120 Kč, za druhého a každého dalšího psa držitele 200 Kč.
c) pokud pes slouží k podnikání, nebo
k samostatné výdělečné činnosti činí poplatek
700 Kč

Preferujeme platbu poplatku bankovním
převodem. Po zaplacení poplatku na bankovní účet městyse Vám úřad doručí kontrolní
nálepku o zaplacení poplatku poštou do Vaší
domovní schránky. Odpadá tak nutnost návštěvy úřadu. Nálepky na popelnice budou
distribuovány vždy koncem měsíce (nikoli
ihned po úhradě). Pokud budou občané chtít,
mohou si samozřejmě kontrolní nálepku po
úhradě vyzvednout na řadu.
Platbu poukažte na účet číslo:
2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.)
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné
(je NUTNÉ vyplnit!!!)
Specifický symbol:
2015077
Konstantní symbol:
1318
Poplatky se platí na bankovní účet
2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.)
Konstantní symbol:
1318
Variabilní symbol:
číslo popisné
Specif. symbol: 2015088 (standardní plátce)
2015089 (důchodce)
2015087 (podnikatel)
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Připomeňme si, co do nádoby na bioodpad
patří, a co tam naopak nepatří:
Co do bioodpadu patří
odpad ze zahrad občanů města, zelený
odpad z údržby veřejných ploch
(biologicky rozložitelný), posečená tráva,
plevel, větvičky, listí, zvadlé květiny, zemina z květináčů, kůra ze stromů, ořez z
keřů a stromů, drny, spadané ovoce

Co do bioodpadu nepatří
obaly (papírové a lepenkové, plastové,
kovové a kompozitní), stavební odpad
(beton, hrubá a jemná keramika, výrobky
ze sádry, cihly, odpad druhotně blíže neurčený nebo výše neuvedený), domovní
odpad, sklo, plasty, kovy, textilní materiál,
převařené zbytky z jídel, maso, kosti
apod. jakékoli jiné neorganické materiály
a odpady

Informace (text) pro příjemce: uveďte příjmení jednoho člena domácnosti (vlastníka domu, správce). Je-li pod č.p. více domácností
(bytů) platících odděleně, uveďte i číslo bytu
či jinou identifikaci plátce. Zvláště důležité je
přesně identifikovat plátce tam, kde pod
jedním číslem popisným bydlí více samostatných rodin.
Částka: odpovídá násobku 700 Kč a počtu
členů domácnosti.
Poplatek lze hradit výjimečně také v hotovosti na úřadě městyse v úředních hodinách
pokladny (středa 8-9 hodin). Tento způsob
platby je určen pro občany bez bankovního
účtu.
ÚM

Zápis do 1. ročníku základní školy

Jako každý rok, tak i letos se těšíme na
budoucí prvňáčky. Ve čtvrtek 12. února
2015 v 15 hodin se koná zápis do prvního
ročníku základní školy. Rodiče by si
Informace (text) pro příjemce: jméno držitele
neměli zapomenout občanský průkaz,
psa a bydliště držitele, počet psů
Správně a úplně vyplněné údaje umožňují rodné číslo dítěte a kartičku pojišťovny.
rychlou a řádnou identifikaci. Proto prosíme o
pečlivé doplňování údajů.
Platby za odpady a psa pečlivě rozdělujte!
Vyhnete se tak nutnosti uvádět věci na pravou míru po té, co budete vyzváni k hrazení
nezaplaceného poplatku. Pokud bude platba
obou poplatků provedena najednou, bude
částka vnímána jako přeplatek toho kterého
poplatku, pod kterým specifickým symbolem
bude platba provedena. Na druhém poplatku
zůstane nedoplatek.
ÚM

Děti a rodiče si během zápisu mohou
prohlédnout budovu základní školy, která
stále prochází mnoha změnami.
Více informací se dozvíte během zápisu,
popřípadě na www.zstousen.estranky.cz

ZŠ
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Stalo se…
V pátek 7. listopadu 2014 se ve spolkové místnosti ve Skleněné vile sešlo 15 nově zvolených zastupitelů, aby na ustavujícím zasedání zastupitelstva městyse složili svůj slib. Přítomno bylo také asi 20 místních občanů. Více o volbách a jejich výsledcích jste se mohli dočíst v minulém
čísle Floriána (2014/6).
_________________

Martinská posvícenská zábava má v Toušeni dlouholetou tradici, nesměla tedy chybět ani tentokrát. A tak v sobotu 8. listopadu vyhrávala
v sokolovně kapela Druhej dotek a byla připravena bohatá tombola. Samozřejmě dík patří zvláště sokolům a divadelníkům, kteří se vzorně
postarali o bezchybný a příjemný průběh. Za vstupné 90 Kč se všichni bezvadně pobavili.
_________________

Martina na bílém koni jsme se v listopadu sice nedočkali, zato ale do místní sokolovny zavítala v neděli 9. listopadu Sněhová královna. Tuto pohádku Hanse Christiana Andersena přijeli zahrát členové DS Tyl Čelákovice v režii Pavla Wiesera. Jednu
z rolí si také zahrála Jana Hadrbolcová z toušeňského DS. Přestože tuto pohádku
zde hrál DS Tyl už jednou v květnu, hlediště bylo zaplněno nadšenými dětmi
s rodiči snad do posledního místečka. Herci se jim odvděčili skvělým výkonem,
takže spokojeni byli všichni.
_________________

Plakáty a poutače hlásaly, že 18. listopadu přijede do našeho městyse na prostranství u hřiště cirkus. Cirkus Kellners. Do 17. listopadu panovalo krásné počasí, a tak
by podvečer v cirkuse mohl být docela příjemný. Jenže toho dne, kdy měl mít cirkus své představení, od rána pršelo a pršelo. Plakáty sice slibovaly, že stan bude
vytápěný, ale to moc nepomohlo. V teple domova bylo asi dětem lépe. Cirkus jich navštívily necelé dvě desítky. Tak třeba někdy příště…
_________________

Každoročně
se
v místní sokolovně
koná Valné sedění
Obce baráčníků Lázně Toušeň, a tak v
sobotu 22. listopadu
se sál zaplnil členy
nejen místními, ale
jak bývá zvykem i
hosty z mnoha obcí
našeho okresu. Sedění se také zúčastnili
místostarostka městyse Ludmila Svobodová, kronikář obce
RNDr. Jan Králík, CSc., a rychtář 1. župy soused Jaroslav Proček. Všechny společně nadchlo vystoupení dětí z naší základní školy: státní hymna
v provedení sboru ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Černé a lidové tanečky, které s dětmi nastudovala paní učitelka Mgr. Lenka
Svobodová. Učitelskému sboru, který děti tak vzorně připravil, patří velký dík. Ten náleží i členům Sokola, kteří se postarali o občerstvení
všech přítomných. Výborné koláčky si ovšem jako každým rokem napekly samy tetičky. Valné sedění se zkrátka opět vydařilo, o čemž svědčí
slova chvály přítomných hostů.
_________________

V sokolovně má také své domovské místo jazzový Bluesbadger, festival, který se
stal již pravidelnou součástí úspěšného kulturního dění v našem městysi. V sobotu
29. listopadu se sál opět zcela zaplnil hosty nejen z Lázní Toušeně, ale i blízkého a
širokého okolí. Pořadatelem byla místní skupina The Kingsize Boogiemen. A kdo jí
přilákal tolik návštěvníků? Luboš Beňa a Charlie Slavík, Jimmy Bozeman – The Lazy
Pigs, Hanelle Blue a René Lacko – Doeton Band. Foto z festivalu pořídil Martin Tomáš. A závěr? Spokojení návštěvníci, spokojení hudebníci. Přesně tak, jak to má
být.
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Které z dětí by se netěšilo na Mikuláše a jeho nadílku? Konala se v sokolovně o první
adventní neděli 30. listopadu od 14 hod. Na děti zde čekal nejen Mikuláš, ale samozřejmě i andělé a čerti. Andělé zahráli v nebi plném obláčků dětem na klavír a violoncello, poté si všichni společně zazpívali známou koledu Nesem vám noviny a pak do
rudého pekla přiběhli rozdovádění čerti, ze kterých měly mnohé děti strach. Trvalo to
však jen krátce, za chvíli se objevily zase bílé obláčky, čerti se uklidnili, nanosili Mikulášovi nůše a koše dárků a začalo jejich rozdávání. Pět desítek dětí muselo však nejprve před Mikulášem zarecitovat básničku či zazpívat, bez toho by si dáreček nezasloužily. Některé děti dokonce slíbily, že už nebudou zlobit a budou si uklízet svůj pokojíček.
Dárků bylo dost, dostalo se na všechny, a pak už honem na Floriánské náměstí, bude
se rozsvěcet stromeček!
_________________

Floriánské náměstí se o první adventní neděli 30. listopadu proměnilo na
náměstí Andělské. Tolik andělů se zde asi nikdy najednou nesešlo. Po 16.
hodině sem zavítal nečekaný průvod. Děti ze ZŠ celé v bílém byly pro všechny přítomné velmi milým překvapením. A což teprve, když začal účinkovat
jejich sbor! Jen co ponocný pan Konopka jako každým rokem ohlásil svou
velkou troubou začátek podvečerní akce, předvedly děti, jak umí krásně
zazpívat i zahrát vánoční koledy. Vydatně jim v tom pomáhal celý učitelský
sbor, za což mu patří vřelý dík. Poté následovala pohádka Jak andělé pekli
cukroví, kterou zahrály děti z dramatického kroužku pod vedením Jany
Hadrbolcové (ta je zároveň autorkou pohádky) a Ing. Luboše Jakuba. Pak už
jen odpočítat společně poslední vteřiny, a stromeček se konečně rozsvítil!
Po celou dobu akce nechybělo občerstvení: cukroví, koláčky, perníčky, opékání buřtů. Přestože počasí bylo příznivé, dospělí nepohrdli horkým punčem a děti si daly s chutí teplý čaj. Živá zvířátka nechyběla ani tentokrát,
takže vše proběhlo skvěle. Jen ještě poděkovat každému, kdo se na příjemném podvečeru podílel: Úřadu městyse, ZŠ, DS při T. J. Sokol Lázně Toušeň,
baráčníkům a spoustě dalších dobrovolníků.
_________________

V Lázních Toušeni máme mezi dětmi nejen šikovné hudebníky a herce, ale
také výborné sportovce. Dva z nich, Nikol Bafoe a Milan Chyba byli v pondělí
1. prosince 2014 vyhlášeni na Městském úřadu v Čelákovicích mezi nejlepšími
sportovci města Čelákovice. Akce se zúčastnili zástupci mnoha sportů, např.
cyklistiky, aerobiku, nohejbalu, bojového umění, tenisu. Nikol byla vyhlášena
mezi nejlepšími atlety, Milan ve vodním motorismu. Ceny všem vítězům ankety předávali starosta města Ing. Josef Pátek a místostarostové Ing. Petr
Studnička a Ing. Miloš Sekyra. Gratulujeme! Více o Nikol si můžete přečíst
v tomto čísle Floriána v samostatném článku na straně 10.
_________________
Po dvě prosincové soboty bylo možné se v sokolovně pobavit a poslechnout si
dobrou hudbu. Nejprve v sobotu 6. prosince v akci Předvánoční MIŠ-MAŠ,
kterou připravili členové Sokola a DS, se představily tři kapely: Slepá kolej
(folkrock), Artes (bigbeat) a Bomberos banda (rock/crossover). Jak informovala Petra Shrbená, jednatelka T. J. Sokol, akce se zúčastnilo téměř šest desítek
lidí, zvláště fanoušků zmíněných kapel. Toušeňané o tento druh zábavy bohužel příliš zájem neměli. Přesto si všichni přítomní nenechali ničím
zkazit náladu a večer si pořádně užili za doprovodu muziky, která je jim blízká. Zábava byla prý tak uvolněná, že dokonce kapely půjčovaly své
nástroje a každý si mohl vyzkoušet, co na ně dokáže zahrát. Za týden 13. prosince probíhala v sokolovně Předvánoční revivalová zábava, kterou organizovala Zuzka Šmejkalová. Bylo možné si poslechnout písně Jiřího Schelingera a skupin LMB , AC/DC Revival, News Bells. Mládí se
nepochybně opět dobře pobavilo.
_________________

V sobotu 13. prosince se ale nebavila jen mládež v sokolovně. Další akcí byla totiž již
tradiční Slavnost svátku svaté Lucie. V 17 hodin byl sraz na Floriánském náměstí,
téměř všichni se dostavili se světýlky nebo lampiony, aby se společně s Luciemi vydali světelným průvodem Káranskou ulicí a po nábřeží Labe do Parku profesora Procházky. Zde na ně čekala ohňová show a nakonec ohňostroj. Je potěšující, že každým
rokem se délka průvodu prodlužuje. Letos už byl pořádně dlouhý! Možná za to trochu mohlo i shovívavé počasí, které přichystalo příjemných 10 stupňů nad nulou.
Všichni vzpomínali na velký mráz přede dvěma lety. Průvod na sněhu je sice daleko
zářivější, ale když mráz neleze za nehty, je to možná ještě lepší!
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Mnohokrát se již psalo o tom, jak jsou toušeňští baráčníci aktivní. Nezaháleli ani
v předvánočním čase a 15. prosince se vydali na výlet do Panenských Břežan. Více
o výletě píše kronikářka OB Lázně Toušeň paní Eva Kučerová v samostatném článku na straně 9.
_________________

Nejen obyvatelé Domu seniorů čp. 414, ale i ti, kteří navštěvují Českou poštu na Floriánském náměstí, si krátce
před Vánocemi jistě všimli
změny na nádvoří U Byšických. Ano, má novou tvář,
která již byla velmi zapotřebí. V prosinci minulého roku zde byla dokončena zámková
dlažba a v budoucnu zde Úřad městyse, jehož péčí nové nádvoří vzniklo, plánuje vytvořit
příjemné posezení pro seniory i dětský koutek.

_________________

Rok 2014 uběhl jako voda a senioři se opět sešli na pozvání Úřadu městyse
na kterou přijel zahrát pan Zahradníček z Neratovic. Lidovku poté vystřídala klasika, když děti ze ZŠ zahrály na zobcové flétny kánon W. A. Mozarta.
Po chvilce hudby všechny přítomné přivítala místostarostka městyse Ludmila Svobodová; slova se také ujali ředitel ZŠ Mgr. Martin Černý a starosta
městyse Ing. Luboš Valehrach, který zároveň poblahopřál přítomnému Ing.
Miloši Pulkrábkovi k jeho právě 88. narozeninám. Po úvodních slovech opět
nastoupily děti se
skladbami pro
zobcové
flétny,
příčnou
flétnu,
klavír a
letos
poprvé i lesní roh, na který zahrála Jasmínka Osmanová. Jen těžko se vyzdvihuje výkon některých dětí, všechny byly zkrátka skvělé. Na klavír je
doprovázela paní učitelka Daniela Vostřáková. Následoval Vánoční příběh,
příběh o narození Ježíška, který s žáky 4. ročníku nastudovala paní učitelka
PaeDr. Miroslava Žídková. Že se scénka i herecké výkony dětí všem líbily,
není snad ani třeba psát. O Vánocích nesmějí chybět ani koledy, ty zahráli a
zazpívali také žáci základní školy v Toušeni a na kytaru je doprovázela paní
učitelka Mgr. Ludmila Černá, která s dětmi se základní školy celý program
připravila. Ani tentokrát nechyběla přáníčka, která vyrobily a rozdaly všem přítomným seniorům toušeňské děti. Ale tím vše neskončilo, letos
se poprvé přišly představit děti z RC U Myšáka. Nejprve zatančily malinké berušky a pak se představila větší děvčata s moderními tanečky,
všechny pod vedením Ing. Evy Potočiarové a Martiny Kašičkové. A odpoledne pak pokračovalo dál, zbyl čas na povídání, vzpomínky, hudbu,
zpěv a tanec, vše při dobrém občerstvení, o které se postarali zaměstnanci Slatinných lázní. Na samém konci příjemně stráveného odpoledne
a podvečeru si všichni navzájem popřáli hodně zdraví a ty nejkrásnější Vánoce.
_________________

Ve středu 17. prosince večer se poprvé po svém slibu sešlo Zastupitelstvo městyse na pracovním zasedání ve spolkové místnosti ve Skleněné
vile. Více se můžete dočíst v usnesení ze zasedání zastupitelstva na straně 4 tohoto čísla Floriána.
_________________

Neodmyslitelnou součástí mysliveckého života je Poslední leč. O té loňské (2014) vyprávěl Jan Schwägerl ml.: Poslední leč je tradičním zakončením podzimních honů, kdy se myslivci scházejí ke společnému posezení, pohoštění a zhodnocení celé sezóny. Toušeňští myslivci
z Mysliveckého sdružení Vysoká mez se k tomuto posezení sešli 19. prosince v místní sokolovně. V sezoně se zúčastnili 4 honů, při kterých
ulovili 23 bažantů, 88 zajíců a 16 lišek. Hlavním honem byl ten poslední, právě 19. prosince, kdy větší společnost myslivců, kteří lovili ve dvou
kruhových lečích, střelili 78 zajíců. Králem honu, který byl ukončen zmiňovanou poslední lečí, byl vyhlášen Štěpán Křížek ze Zelenče s počtem
6 střelených zajíců. Do mysliveckého cechu byli v tento den přijati také dva noví členové – Jan a David Schwägerlovi. Protože hony se obešly
bez problémů a v klidu, mohl celý večer proběhnout v přátelské a pohodové atmosféře za zvuků klavíru, na který hrál pan Štamfest. O občer-
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stvení se postarali pan Josef Schejbal a Jídelna Popelka, s.r.o. Pak už nezbývalo, než aby se všichni těšili na Myslivecký ples 10. ledna 2015
v sokolovně, kde již tradičně hrává skupina TOX Jardy Trnky z Poděbrad. Celá sezóna tak bude ukončena po zásluze slavnostně.
_________________

Ve Skleněné vile se v pondělí 22. prosince v podvečer sešli občané, kteří přijali
pozvání starosty městyse Ing. Luboše Valehracha, MBA, na posezení se starostou. Od 17. hodiny se střídali Toušeňané, kteří si přišli v předvánočním shonu
na chvíli odpočinout, popovídat, popít svařené víno, kávu, ochutnat cukroví či
slané pečivo. Každý přinesl něco, a všeho bylo dost, někdo poseděl krátce, jiný
trochu déle, ale všichni se shodli na tom, že jim bylo mile a příjemně.
_________________

Na Silvestra 31.
prosince si počasí
trochu zašprýmovalo, a kdo chtěl
na Floriánském náměstí přivítat Nový rok ohňostrojem, musel si dávat velký
pozor na cestu. Tu během večera pokryl led, který mnoho lidí odradil od oslav
venku. Přesto se ohňostroj konal, rok 2015 přivítali na náměstí hlavně členové
Obce baráčníků, kteří oslavu příjemně dokončili v Lázeňské vinárně.
Hana Němečková

Baráčníci v Panenských Břežanech
Tradici jsme však porušili a
dali přednost cestě do
Panenských Břežan. Proč
právě tam? Byly pro to dva
dobré důvody. Předně nás
pozvala
paní
ředitelka
Oblastního muzea Mgr. Hana
Závorková
(právě
pod
brandýské Oblastní muzeum
historické
břežanské
památky patří), a potom
naše zvědavost. Neboť co
víme
o
Panenských
Břežanech mimo zmínky
o válečných tragických událostech započatých Zasvěceně nás provázela i parkem, původně
Ovšem závěr roku se blížil, byl čas připravit atentátem?
též barokním, který čeká, podobně jako horní
předvánoční výlet. V předešlých letech jsme
zámek, na dokončení rozsáhlé rekonstrukce.
Když
jsme
přijeli
auty
do
cílové
obce
a
ptali
se
navštěvovali svíčkárnu v Šestajovicích,
Významným
majitelem
zámku
byl
v Kersku Hájenku, ateliér u Kubů, Josefský na cestu k zámku, ochotný pán povídá: „Na
prvorepublikový podnikatel E. Gerstler,
pramen a Farní stodolu v Přerově n. L., kde který chcete, máme tu zámky dva, dolní,
výrobce stylového, dnes bychom asi řekli
jsme pokaždé čerpali ony krásné pocity k tomu se dostanete po silnici vpravo, na
značkového, nábytku. Za okupace zabral
horní musíte vlevo a do kopce!“ No vida,
adventního času.
zámek státní tajemník K. H. Frank, zatímco
nenápadné místo se dvěma
v dolním empírovém zámku se usadil říšský
zámky, jaké překvapení nás ještě
protektor R. Heydrich. Panenské Břežany tak
čeká? Zjevilo se nám zanedlouho
byly nejstřeženějším místem Protektorátu.
na vyvýšeném místě uprostřed
parku – nově zrestaurovaná Až bude, možná už za rok, zámek i park
trojboká kaple sv. Anny, zářící otevřen pro veřejnost, zajeďte se podívat.
čistými liniemi a novou červenou Pohled ze zámecké zahrady na širokou nížinu
střechou. Stavitelský skvost, Polabí, náhle zalitou nízkým podzimním
jedna z prvních staveb, kterou sluncem, umocněným klidným jasným
navrhoval Jan Blažej Santini vyzváněním zvonu z věže kaple, je kouzelným
Aichel, slavný architekt.
zážitkem.
Prosincová sedění baráčníků na rychtě bývají
vždy zábavná a uvolněná. Proč by také ne,
když každoroční vyvrcholení práce – výroční
valné sedění – už je za námi. I to poslední
dopadlo dobře: zaplněný sál sokolovny,
působivé vystoupení dětí, přehledné zprávy o
činnosti, zábavné výstupy ponocného a
panímaminky, uznalé hodnocení hostů.
Všechno
zarámováno
hudbou
pana
Zahradníčka, zářivými barvami krojů tetiček,
baráčnického svérázu sousedů a vstřícnou
náladou. Na takové zdařilé odpoledne se
dobře vzpomíná a na rychtě máme z jeho
průběhu dobrý pocit.

Paní ředitelka nám kapli ukázala,
mohli jsme vystoupat i na
kruchtu a obdivovat sochařskou
práci
barokních
mistrů.

Eva Kučerová
kronikářka OB Lázně Toušeň
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Sokol a Divadlo
Komedie
Divadelní soubor při T. J. Sokol připravil pro
všechny, kdo mají rádi komedie, toušeňskou
premiéru hry Enrica Luttmanna 5 za jednu.
V režii Filipa Müllera vystoupí soubor Nová
generace alias Divadlo Perštýn, který vznikl
před několika lety v naší sokolovně. V souboru dostávají příležitost začínající herci a herečky, většinou studenti nebo absolventi Pražské
konzervatoře. Úsměvná feministická komedie
se hraje v sobotu 24. ledna 2015 v 19.00 v
sokolovně. Nenechte si ji ujít!

Divadlo pro děti
Na nedělní odpoledne 25. ledna 2015 od 15
hodin je pro děti od 2 do 10 let připravena
pohádka Jak si čerti hráli na divadlo. Hostuje
Petrpaslíkovo divadlo z Nymburka.

Promítání
V neděli 25. ledna 2015 bude od 18 hodin ve
zkušebně v přízemí sokolovny navazovat promítání prvního výběru z bohatého video archivu Studia Láto, které založil Ing. Miloš Pul-
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krábek. Ke zhlédnutí budou připraveny dokumenty z Otevírání lávky přes Labe a Historická
procházka po Lázních Toušeni, kterou před 15
lety připravili Pavel Freudl, Milan Bláha a
Daniel Máslo. Pořad uvádí Jana Hadrbolcová,
občerstvení a přívětivé přijetí zajištěno.

soutěžit, malovat a soupeřit o nejlepší masky.
Dopoledne (10-12h) je věnováno nejmenším
dětem cca do 3 let. Odpoledne od 14h pak
patří sokolovna dětem cca od 3 let a starším.

Opera

Jako předehra IX. národní přehlídky sokolských divadel, kterou bude hostit toušeňská
V pátek 20. února 2015 a v sobotu 21. února sokolovna koncem dubna, se připravuje na
2015 vždy od 20 hodin propuknou tradiční
sobotu 7. března 2015 od 18 hodin poslední
karnevaly. Po velký zájem bude karnevalové
představení Prodané nevěsty. Před pěti lety
veselí opět dvoudenní – s osvědčenou kapese spojily sokolské soubory z Pyšel, Slatiňan,
lou Klasickej postup. Letošní téma masek jsou Prahy Vinohrad a Lázní Toušeně, aby pod
ŘEMESLA, nebo – chcete-li – POVOLÁNÍ. Co
vedením Bohumila Gondíka společně nastuvás v životě fascinovalo, přivádělo k smíchu,
dovaly slavnou operu Bedřicha Smetany a
co opravdu děláte, nebo čím jste chtěli být?
Karla Sabiny v podobě lidové hry se zpěvy a
Vyrobte si masku a přijďte se pobavit do sotanci. Od té doby jsme s touto inscenací Prokolovny! Samozřejmě můžete dorazit i bez
dané nevěsty projeli celou Českou republiku
masky. Vstupenky jsou k zakoupení u divadel- od Plzně po Kroměříž a od Děčína po České
níků nebo na Úřadě městyse Lázně Toušeň.
Budějovice, abychom se nakonec vrátili opět
Jak v pátek, tak v sobotu bude připraven zána domovské scény. Vstupné na toušeňskou
bavný program s volbou nejlepších masek a
derniéru je 120 Kč, a protože se opět očekává
díky sponzorům bude i bohatá tombola. Hlav- velká návštěva, prosíme, zakupte si vstupenky
s místenkami raději předem u divadelníků
ní cena: šunková kýta.
nebo na Úřadu městyse.
V sobotu 21. února 2015 dopoledne a odpoledne se mezi dospělácké radování vklíní ještě
Ing. Luboš Jakub
dva KARNEVALY PRO DĚTI. Bude se tancovat,
místostarosta T. J. Sokol

Karnevaly

FK Slavoj
V minulé sezoně se nám nakonec podařilo z druhého místa konečné tabulky
vybojovat postup do vyšší soutěže, který jsme se po důkladné poradě rozhodli
akceptovat. Letošní sezonu jsme tedy zahájili ve III. třídě okresu Praha-východ.
Změny v kádru byly minimální, do soutěže jsme tedy vstupovali s téměř totožným týmem, který vybojoval postup. Začátek byl slibný: po několika úvodních
kolech jsme se pohybovali v klidném středu tabulky. Pak však přišla nepříjemná série několika porážek za sebou. Zde se projevily naše největší slabiny –
docházka na utkání a disciplína. V závěrečných kolech se nám sice podařilo
nastřádat pár bodíků, ale na lepší než předposlední 13. místo to bohužel nestačilo. Přezimujeme tedy na sestupové pozici, ale ztráta na soupeře před
námi není veliká, takže všichni věříme ve zlepšené výkony a konečné umístění,
které nebude znamenat sestup.
Jan Jaroš
FK Slavoj Toušeň

Vicemistryně republiky Nikol Bafoe
Nikol Bafoe se začala věnoval lehké atletice od svých 6-ti let, a to konkrétně běžeckým
disciplínám na krátkých a středních tratích. Sportovní činnost zahájila v oddílu Spartak
Čelákovice pod vedením trenéra Jardy Ryneše. Pravidelně a s úspěchem startovala
v závodech krajského přeboru mladšího žactva a na základě těchto výsledků byla trenérem
Rynešem doporučena závodit za oddíl Atletika Stará Boleslav. Zde již třetí sezónu trénuje a
závodí ve skupině trenéra Linharta. I přes svůj nízký věk měla možnost v letošním roce
několikrát startovat v atletické lize žen, což je obrovská zkušenost do budoucna.
Je pravidelnou účastnicí toušeňského lázeňského běhu a čelákovického běhu, kde se jí
podařilo umístit se ve všech dosavadních ročnících na stupních vítězů.
Největšího úspěchu však dosáhla letos v září v Plzni, kdy se jako členka štafety 4x100 m
stala vicemistryní republiky.
Největší cíl v nejbližší budoucnosti je, nominovat se na mezinárodní olympiádu dětí a mládeže.

Robert Bafoe
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Matěj Horák uspěl na výbornou!
V sobotu 29. listopadu 2014 se v Českých Budějovicích konal 1.
krajský přebor dětí do 15 let v sebeobranném systému Allkampfjitsu, kterého se zúčastnilo více než 60 dětí ze sedmi klubů. Toušeňský dětský oddíl, jehož žáčci si sami zvolili úderný název „Pumy Toušeň“, měl na závodech také svého zástupce, který hned při svém
premiérovém vystoupení zvítězil ve své kategorii! Matěj Horák svou
přípravu zúročil ukázkovým způsobem a soupeři ve skupině zůstali
se svými ambicemi pouze ve vzdáleném závěsu za bojovníkem,
který se mimo trénování bojového umění věnuje také fotbalu a
atletické přípravě.
Původně dorazili na soutěž závodníci z Lázní Toušeně dva, ale bohužel druhého reprezentanta přepadla nervozita tak nečekaně a silně,
že se na poslední chvíli ze soutěže odhlásil. Úkolu sparringového
partnera pro předvedení sebeobranných technik v disciplíně zvané
randori se tedy musel zhostit sám trenér Honza Rychnovský. Matějem předvedené reakce na trenérovy útoky byly pány rozhodčími
vyhodnoceny velmi kladně a po právu za předvedený výkon získal
nejvyšší bodové ohodnocení.
Předběžné výsledky ovšem až do vyhlášení nebyly známy, tak byl
Matěj napjatý jako struna až do úplného závěru. Když bylo vyhlášeno třetí a druhé místo, napadlo nás, že to bude neoblíbená bramborová
medaile, ale k velkému překvapení zaznělo na závěr Matějovo jméno a jak trenér, tak pyšný táta, který také přijel povzbudit svého syna, vyskočili radostí a potleskem poděkovali Matějovi k parádnímu umístění. Odměnou vítězi se staly věcné dary od sponzorů akce, medaile a diplom. Velké poděkování patří Sportovnímu klubu Policie České Budějovice za zorganizování velmi zdařilé akcičky. Odměnou všem byly rozzářené tváře vítězů a pocit lepší motivace do dalšího tréninku pro ty, na které se medailí nedostalo.
JR

Krajský přebor v Allkampf-Jitsu děti do 15 let
29. 11. 2014 v Českých Budějovicích
D2 -9. kyu, chlapci
1. Matěj Horák Pumy Toušeň
2. Jan Janouch SKP České Budějovice
3. Antonín Jung AKJ Panthers Sokol Písek

Oslava významného životního jubilea
Dne 24. prosince 2014 oslavil významné životní jubileum pan Zdeněk Jánský, který se ve zdraví a v plné síle dožil
devadesáti let. Oslava proběhla v kroužku přátel kopané v klubové restauraci Na hřišti, kde bylo panu Jánskému
popřáno a byl mu předán dárek společně s poděkováním za celoživotní aktivní činnost v toušeňském fotbalu.
Během oslavy pan Jánský zavzpomínal na minulost klubu a na osoby, které se zasloužily o rozvoj toušeňského
fotbalu. Při slavnostním přípitku oslavenci popřálo a poděkovalo vedení klubu a dále rodiny Vafkova, Jarošova,
Špakova, Čechova, Tomáš Souček, František Balada, Ladislav Čejkovský, Zdeněk Dvořák, Milan Čemus, Jirka Kotek,
Martin Bollard a Radek Šimůnek.
Mgr. Jan Vafek

sobě a svým fanouškům přinášet radost z výsledků
a předvedené hry.
Naproti tomu „B“ mužstvo se začíná velice úspěšně
Oba
týmy
„A“
i
„B“
tým
mají
momentálně
zimní
V neděli 5. 1. 2015 ukončila již 3.
sezónu „Toušeňská pokerová spo- přestávku, a tak ladí na druhou polovinu rozehrané prosazovat ve třetí lize a postupně se prokousává
tabulkou vzhůru do vyšších pater. Tým je momenlečnost“ závěrečným vyhodnoce- soutěže.
tálně velice vyrovnaný a zápas od zápasu se zlepšu„A“ tým se potýká s drobnými problémy, které
ním pořadí hráčů, kteří od září
je. V úvodu soutěže došlo v týmu k několika změzapříčinily výpadek herní pohody. První liga, v níž
usilovali o co nejlepší umístění
nám, které, jak se zdá, přišly k duhu, a „B“ tým
v tabulce. Nejvíce bodů získal pan již druhý rok hrajeme, je velmi náročná, a uspět
v ní si žádá vysokou herní a tréninkovou disciplínu. momentálně přezimuje na velmi nadějném sedJiří Habr. Zároveň touto cestou
děkujeme Sportbaru Petra Kasalic- Tu se nám bohužel nepovedlo udržet, a proto jsme mém místě ligové tabulky.
se ocitli až na předposledním místě tabulky. Dlou- Pro podrobnější informace o šipkových soutěžích
kého za ochotu a přízeň, kterou
hodobá absence či pracovní zaneprázdnění někte- připojuji pro naše fanoušky a potencionální nové
k nám chová.
rých hráčů nám neumožnily kvalitně trénovat, což spoluhráče adresu webových stránek šipkové orgaIvana Studničková se pak odrazilo na výkonu celého týmu a jeho výnizace www.czda.info .
sledcích. Nadšení a vůle zlepšovat se nám však
Robert Bafoe
rozhodně nechybí a tak věříme, že nám zimní přestávka pomůže zmobilizovat síly a že opět budeme

Poker

Šipkový oddíl DC NIKOL Toušeň
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Nová sezona 2015
Skupinové tréninky pro
muže a ženy
Cvičíme v ZŠ Lázně Toušeň. Od nového roku začínáme zvolna. Bližší informace na tel.608002085. Tréninky
vedou absolventi FTVS UK
s osmiletou praxí. Mgr.Lucie Kainová,
Mgr.Václav Kain (nedělní kruháčky).
Pondělí - 20:00-21:00 Skupinový
funkční trénink 100Kč
Od ledna začínáme zvolna, náročnost
budeme zvyšovat postupně. Určeno
pro začátečníky (lehčí varianty cviků)
- pokročilé jako doplněk k jiným druhům cvičení. Core training, skupinové posilování s vlastním tělem.
Středa - 19:00-20:30 Kruhový trénink 100Kč
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Využíváme balanční pomůcky, vhodné pro rozvoj kondice, redukci. Je na
Vás, jakým tempem cvičíte. Začátečníci vítáni - jednotlivé cviky jsou
upraveny dle kondice a techniky
cvičení jedince.
Středa - 20:30 - 21:45 Fitness yoga 100Kč zatím pouze liché týdny
Důkladné protažení, ale i posílení
celého těla prostřednictvím yogových ásán. U této yogy se lehce zapotíte. Kapacita omezena- nutné závazné přihlášení sms do úterního večera.
Neděle - cca 19:00-20:30 Kruhový
trénink 200Kč
Trénink je sestaven individuálně
pouze pro přihlášené jedince. V případě zájmu Vám budeme posílat sms
s přesným časem cvičení.

Termíny cvičení předškoláků a atletiky pro
první stupeň
Středy:
13:45 - 14:45 Atletika 3.+4.+5.třída
15:00 - 15:45 Všestranné cvičení předškoláků
(2008,2009,2010) Kapacita omezena, přednost mají starší děti
16:00 - 16:45 Atletika 1.+2.třída

In-line kurz pro děti 1.-8.třída
14:45-15:15 1.skupina úplní začátečníci
15:15 - 15:45 2.skupina mírně pokročilí
6x30(a více) minut výuky jízdy na in-line bruslích ve vedlejších
ulicích v Lázních Toušeni v malých skupinkách. Zakončeno závodem rychlosti a obratnosti. Děti budou na lekci již plně připraveni - obuté, helmy, chrániče na zápěstí, lokty, kolena. Zvýšené
riziko zranění!!! V případě mokra se lekce přesouvá. Začínáme
v dubnu dle počasí. Cena za 6 lekcí 400Kč.
LaV

Slatinné lázně
V předešlém roce podaly Slatinné lázně Toušeň Nemocnice Na Bulovce celkem 43
595 procedur (ústavním pacientům 23 466, ambulantním pacientům 20 129).
V poslední době se zde léčilo celkem 57 cizinců (31 ústavních a 26 ambulantních).
Zahraniční pacienti pocházeli z Dánska, Německa, Rumunska, Itálie, Rakouska, Polska, Slovenska, Vietnamu, Izraele, Ukrajiny, Švýcarska, Bulharska, Kanady, Ruska,
Číny a Řecka. Lázně se zabývají komplexní, příspěvkovou a samopláteckou lázeňskou péčí. Dle indikačního seznamu pro lázeňskou péči (vyhláška č. 58/1997 Sb.) se
ve Slatinných lázních Toušeň léčí diagnózy VII/1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 tj. choroby
pohybového systému. Pracoviště disponuje 80 lůžky. Hlavní léčebnou metodou
jsou slatinné koupele a zábaly. Kromě přírodního léčebného zdroje je nezbytnou
součástí léčby léčebná tělesná výchova (individuální, skupinová, na přístrojích, v
bazénu apod.). Léčbu dále doplňují další procedury (např. vodoléčba, fyzikální terapie). V lázních je poskytováno více než 20 různých procedur. Většinu pacientů je
vysílají zdravotní pojišťovny z celé České republiky (formou komplexní nebo příspěvkové lázeňské péče) a zhruba třetinu pacientů tvoří samoplátci.
Větší část samoplátců si platí za léčbu a menší části, v případě volných
kapacit, je umožňována rekondice. Péče je poskytována dospělým pacientům. V předešlém roce navštívilo toušeňské lázně celkem 1 342 pacientů (717 ústavních a 625 ambulantních). Došlo k poklesu pacientů s
komplexní lázeňskou léčbou o 88 jednotlivců (z 223 na 135) a s příspěvkovou lázeňskou léčbou o 207 pacientů (z 394 na 187). Naopak samoplátci přibyli (ze 798 na 1 020). Obvyklá doba léčby byla 10 až 42 dnů,
rekondice obvykle bývají do 10 dnů. Primářem je MUDr. Bohumil Svášek, vrchní sestra Radomíra Rottová.
Mgr. Martin Šalek
mluvčí Nemocnice Na Bulovce
Foto Jiří Kottas

Atlas Labská cyklotrasa pro město Čelákovice

Prodloužení platnosti Opencard

K prodloužení platnosti Opencard tak, jak tomu bylo
při minulé vlně prodlužování karet, nedochází tentokrát automaticky! Pro prodloužení platnosti je třeba
vložit Opencard do validátoru. Kartu stačí pouze vložit, a tím se její platnost prodlouží o další dva roky.
Validátory jsou šedočervené sloupky označené logem
Opencard a nacházejí se vždy poblíž turniketů metra.
Druhou možností je návštěva zákaznického centra
Klíče, ba i čipy
Na obecní úřad městyse se scházejí ztráty a nálezy všeho druhu, zvláště psů, ale hlavně Opencard ve Škodově paláci (Jungmannova 35/29,
Praha 1). K prodloužení není třeba vyplňovat žádné
klíčů. Za uplynulý rok se sbírka nalezených klíčů poměrně slušně rozrostla natolik, že
hrozí, při tak velké koncentraci kovu, že v případě bouřky dojde k zásahu úřadu bleskem. formuláře, ani není nutno předkládat doklady totožnosti či jiné dokumenty. Do konce roku 2014 bylo
Pro někoho představa radostná, pro úřad již méně.
nutné prodloužit platnost ještě u 140 tisíc karet.
Pokud někdo postrádáte klíče, nebo Vás trápí ztráty přívěsků na nich, přijďte navštívit
Ivana Studničková
úřad městyse. Rády se s Vámi o naše trofeje podělíme, případně prožijeme radostné
zastupitelka
městyse
chvíle ze šťastných shledání.
Romana Vaňková

Labská stezka publikovala speciální vydání atlasu Labská cyklotrasa v České republice
v edici „Města“ pro Čelákovice, kde byla letos otevřena unikátní bezbariérová lávka přes
Labe, nejdelší svého druhu u nás. Ve fázi zpracování je i atlas pro vodní turisty využívající
řeku Labe a třetí vydání atlasu Labská cyklotrasa v ČR s aktualizací pro sezónu v roce
2015. Bližší informace na www.labskastezka.cz .
Petr Studnička
člen správní rady Labská stezka, o. p. s.
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Brandýský pomník TGM s toušeňskou stopou
Pouhé půldruhé stovky výtisků se dostalo publikaci o pohnuté historii
pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka v Brandýse nad Labem, jehož výtvarným autorem byl přední český sochař Břetislav Benda. Pro vydavatele – Oblastní muzeum
Praha-východ a Knihovnu Eduarda Petišky – je to možná jen příležitostný tisk k loňské výstavě Masarykův odkaz, ale pro zájemce o historii, pamětníky i mladší čtenáře znamená útlá čtvercová knížka na
křídovém papíře malý poklad. Autor textu Ing. Zdeněk Zalabák zde
soustředil množství zcela zasutých, neznámých, dosud nikdy nepublikovaných, nebo již nedostupných informací. K ilustracím z archivu
autora, od rodiny Munkovy a od Aleny Laiblové doplnilo muzeum ze
svých bohatých sbírek další – do plných tří desítek unikátních obrazových dokumentů. V elegantní grafické úpravě Miroslava Žáčka a za
pečlivé redakce PhDr. Karin Pátrové, Ph.D., a Evy Kryškové, DiS., se
v textu odvíjí historie od dávných návštěv profesora Masaryka
v Brandýse přes úvahy o velkém památníku odboje po trojí slavné

Události před 100 lety
Z Pamětní knihy obecné školy v Toušeni, založené r. 1894, ze zprávy řídícího učitele Ferdinanda Č. Holinky o školním roce 1914-15;
výběr ze str. 157-170:
14. listopadu 1914 přistěhovalo se
do zdejší obce 50 haličských válečných uprchlíků (9 mužů, 21 žen a 20 dětí, mezi nimi 5
školou povinných); většina těchto vystěhovalců přesídlila k úřednímu pokynu počátkem
února 1915 do Chocně.

odhalování a politováníhodné odstraňování brandýského pomníku
TGM až k dnešku. Zvláštní graf ozřejmuje, že pomník v době vzniku
textu stál 37 let, ale nestál 39 let. Ostudný poměr se vyrovná až letos.
Je zde zachycena i toušeňská stopa ke třetí instalaci pomníku v roce
1968: „V obrozeneckých sdruženích se stále více objevovala snaha o
obnovu pomníku TGM. I v Brandýských strojírnách a slévárnách osvícená skupina »Halapartna« společně s místním časopisem
»Zpravodaj«, vedeným učitelem Rudolfem Truhlaříkem, získala na
petici za jeho obnovu 1 100 podpisů.“ Výtvarník Rudolf Truhlařík
(1929-1991), toušeňský rodák i občan, významně napomohl umístění
pomníku před vstup do areálu pedagogické fakulty v Brandýse, byť
jen na pět a půl roku. Dobová „odměna“ byla jako u tolika jiných odvážných zastánců TGM nasnadě: zákaz působení ve všech školách a
politická perzekuce. Z dřívějších časů o tom věděl své i autor celého
záslužného dokumentu.

Dobrodincové školy. Vedle c. k.
okresní školní rady, jež kromě obrazů a knih
darovala škole zdejší také 16 učebnic pro
chudé žáky, dlužno na místě tomto jmenovati
pí Bertu Olivovou, soukromnici v Toušeni, a p.
starostu Jana Králíka, kteří věnovali po 10 K
na vánoční nadílku zdejším chudým dětem,

raněno, a to: Jos. Fork, Em. Kovářík, Ant. Králík, Václ. Moc, Jarosl. Nehasil, Kar. Pekárek,
Fr. Petr, Ant. Sajdl, Václ. Vaněk. Sedm při
konání vojenské služby onemocnělo. Jedenáct se dostalo do zajetí – Fr. Bareš a Fr. Pýcha (kočí) jsou v zajetí srbském, Fr. Hárovník,
Jos. Hellebrant, Ant. Král, Fr. Kruml, Jan Rybka, Vinc. Šesták, Václ.
Tytl, Bedř. Vaněk a Lad.
Zahradník jsou v zajetí
ruském. Tři jsou toho
času nezvěstní, a to:
Alois Hájek, Jos. Hloušek, Jos. Král. Konečně o
osmi toušeňských brancích nebylo lze po jejich
nastoupení k vojsku
dopíditi se zde žádných
zpráv, jsou to: Fr. Barák,
Jan Busek, Jos. Chvátal,
Bedř. Jirkovský, Fr.
Majdl, Karel Pávek, Boh.
Štěpánek a Jos. Zeman.

jakož i místní školní radu, kteráž také v tomto
školním roce hradila náklad na vazby úředních knih a opravu některých učebních pomůcek a zařadila do rozpočtu pro r. 1915 40 K na
školní potřeby pro chudé žáky.

Trvalá nepřítomnost
tolika mužů, povolaných ke službě vojenské,
zavinila dle doslechu v některých obcích také
citelné ohrožení veřejné bezpečnosti, vedle
čehož mezi ženami, jež mají muže na vojně a
dostávají proto státní podporu, vyskytlo se
též onde lehkovážné plýtvání penězi, ba i
těžko uvěřitelná spustilost mravní, což však
bohudíky zdejší školní obce netýká se měrou
ani nejmenší.

19. listopadu 1914 sloužena zádušní
mše svatá za Její Veličenstvo zemřelou císařovnu Alžbětu, jíž – jako každoročně – přítomna byla též školní mládež se svými učiteli.
29 listopadu 1914 na místě
„dětského dne“ (k němuž chystáno původně
divadelní představení, jehož však následkem
propůjčení sálu [u Wallianů] haličským uprchlíkům nebylo lze provésti) uspořádána
dospělejšími žáky veřejná sbírka ve prospěch
sirotků po našich padlých vojínech, jež
vynesla v Toušeni 73 K 52 h, a v Káraném 24
K 70 h, tedy celkem 98 K 22 h. Mimo to darovala školní mládež průběhem uplynulého
školního roku Zemské komisi pro ochranu
dětí 60 K 55 h a Červenému kříži 21 K 17 h.
2. prosince 1914 jakožto v den 66.
výročí nastolení Jeho Veličenstva přítomna
byla školní mládež s učitelským sborem slavným službám božím, po nichž ve všech třídách objasněn dětem přiměřeným způsobem
význam památného toho dne vzhledem
k současným válečným událostem.

První toušeňské oběti
světové války v roce 1914:
18. září 1914 padl na bitevní čáře v Srbsku
Alois Hájek, *1886, zámečník, od
prvního roku války v zeměbraně,

jvk

Z toušeňských branců jeden padl –
František Tržický, bývalý žák zdejší školy, řádný muž, přičinlivý řemeslník – pokryvač – a
pečlivý otec rodiny † na severním bojišti 10.
listopadu 1914. Dva z toušeňských branců
zemřeli: Fr. Bartůšek na úplavici a Jos. Pecka
na skvrnivku v srbském zajetí. Jeden utrpěl
zranění těžké – Jos. Jochal. Devět bylo lehce

F. Č. H.

10. listopadu 1914 padl na bitevní čáře jako
neznámého dne 1914 položil život v Srbsku
první na severním bojišti u Czekaje v
JUDr. Gustav Passer, *1868, syn
Haliči František Tržický, *1876,
majitele toušeňského cukrovaru,
pokrývač, od prvního roku války
roku 1914 zůstal nezvěstný Alois Kratina,
v domobraně,
*1892, odvelený na italskou frontu.
neznámého dne 1914 padl v Haliči na bitevní
čáře Josef Hloušek, *1893, odvedek
ný mezi prvními k řadovému vojsku,
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INZERCE

Masážní studio a infrasauna
Na Panském 518, Lázně Toušeň
Masérka pro rekondiční
a relaxační masáž.
Alena Jiroušková tel. 773 586 596
Web: www.oazamasaze.cz

Vyměním nebo prodám kompletně a nákladně
zrekonstruovaný cihlový byt 3+1 81m2+terasa v
Čelákovicích v OV s garáží za rodinný dům. Rozdíl
samozřejmě doplatím. tel.777242232

LEDEN - ÚNOR 2015

FLORIÁN

Úřední hodiny úřadu městyse

Ordinační hodiny praktického lékaře

Hlavní 56, Lázně Toušeň

MUDr. Jiří Ranc, Za Školou 414, 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

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

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

14.00 – 17.00
13.00 – 16.00
14.00 – 17.00
13.00 – 16.00
13.00 – 15.00
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daňové poradenství - vedení účetnictví
Úterý

14.30 - 17.00

Lázně Toušeň, Na Požárech 425

Případné přerušení provozu bude včas oznámeno.

Rehabilitace-masáže

tel.: 603 876 540

Advokátní kancelář

LTV cvičení – elektroléčba - mobilizace páteře
reflexní terapie

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

Ivana Drobílková, Dům seniorů, Za školou 414
Pracovní doba:
pondělí - pátek dle objednání
objednávky na tel. 603 254 220

Kalendář svozu odpadů
Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn jako
v loňském roce každé úterý.

Jak volat na nouzová telefonní čísla 112, záchranný sbor České republiky a operátorky a Pokud je krizová událost na nějakém odlehlém
operátoři mají k dispozici někdy "lepší místě, např. někde na samotě u lesa, popište co
150, 155, 156, 158:
Při vytočení jakéhokoli 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 tísňové
linky a zeptá se Vás, co máte za problém.
Evropská tísňová linka 112
Na tísňovou linku 112 lze volat i bez SIM karty v
mobilním telefonu, operátorky a operátoři mohou
s Vámi komunikovat i v angličtině, protože se jedná
o univerzální tísňovou linku pro celou Evropskou
unii. Navíc tísňovou linku 112 lze volat z mobilního
telefonu i v místech, kde signál nemá Váš mobilní
operátor.
Linku 112 pro nouzová volání provozuje Hasičský

technologie", než zastaralé dispečinky národních
linek 150, 155, 158, 156, a jsou schopni Vás
přepojit na národní linku tísňového volání. Pokud je
nějaký dispečink přetížen, je možnost přepojení na
dispečink volnější.
Rozhovor s operátorkou či operátorem tísňové linky
Při rozhovoru s operátorem mluvte tak rychle, aby
Vám bylo zřetelně rozumět a nemuseli jste každou
větu 3x opakovat, čímž by došlo ke zpoždění
příjezdu odborné pomoci a možnému ohrožení
života či zvýšení škody na majetku.

nejpřesněji operátorovi cestu, protože operátor
sedí na krajském operačním středisku v krajském
městě a Vaši lokalitu nezná. V nouzi nejvyšší Vás
mohou za pomoci mobilního operátora i
lokalizovat, ale jen s přesností na stovky metrů,
pokud jste v místě se slabším pokrytím
základnových mobilních stanic.

Hovor na tísňové lince vždy ukončuje operátor,
nikoliv Vy, tedy počkejte, až operátor zavěsí, ale
zůstávejte nadále na telefonu pro případné zpětné
zavolání z tísňové linky, kdyby Vás posádka hasičů,
Při vytáčení tísňového telefonního čísla si rychle záchranky, policie nemohla nalézt.
ujasněte, co je potřeba říci. Operátora na tísňové FB-webové stránky „Jak volat na nouzová čísla“
red.
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. "
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K a l e n d á ř
den

čas

a k c í

místo

2 0 1 5
akce

leden 2015
čt 1. 1. 2015

0.15

Floriánské náměstí

Novoroční blahopřání mezi ohňostroji

čt 1. 1. 2015

10.15

kostel sv. Floriana

Novoroční bohoslužba

so 10. 1. 2015

20.00

sokolovna

Myslivecký ples

so 10. 1. 2015

18.00

Louňovice

Poprask na laguně v provedení DS Lázně Toušeň

so 24. 1. 2015

19.00

sokolovna

komedie Pět za jednu v provedení Nové generace

ne 25. 1. 2015

15.00

sokolovna

pohádka Jak si čerti hráli divadlo z Nymburka

ne 25. 1. 2015

17.00

sokolovna

promítání videa z archivu Studia LáTo

únor 2015
zimní kino - Na sv. Valentýna

so 14. 2. 2015

19.00

Skleněná vila

čt 12. 2. 2015

15.00

ZŠ Lázně Toušeň

pá 20. 2. 2015

20.00

sokolovna

Divadelní karneval - Řemesla

so 21. 2. 2015

10.00

sokolovna

Předškolácký karneval

so 21. 2. 2015

14.00

sokolovna

Školácký karneval

so 21. 2. 2015

10.00

sokolovna

Sokolský karneval - Řemesla

Zápis do první třídy

březen 2015
so 7. 3. 2015

18.00

Prodaná nevěsta - naposled

sokolovna

duben 2015
Nedělní bohoslužba – Hod Boží Velikonoční

ne 5. 4. 2015

10.15

kostel sv. Floriana

ne 19. 4. 2015

12.30

fotbalové hřiště Na Polabí

Lázeňský běh pro děti

ne 19. 4. 2015

16.00

fotbalové hřiště Na Polabí

Lázeňský běh pro dospělé

pá 24. 4. 2015

19.30

sokolovna

IX. národní přehlídka sokolských divadel

so 25. 4. 2015

9-18

sokolovna

IX. národní přehlídka sokolských divadel

ne 26. 4. 2015

9-18

sokolovna

IX. národní přehlídka sokolských divadel

květen 2015
ne 3. 5. 2015

16.00

so+ne 9.+10. 5. 2015

u pomníku padlých

Vzpomínka na padlé v II. světové válce – 70 let

Floriánské náměstí

Floriánská pouť
Pouťové atrakce a stránky

ne 10. 5. 2015

10.15

kostel sv. Floriana

Nedělní bohoslužba – Poutní mše
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