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Proč musíme
třídit odpad?

V

ážení občané,
dovoluji si Vám popřát všechno nejlepší do nového roku 2016 a zejména pak hodně zdraví. Přesto, že
vánoční svátky ani nový rok nebyly ve znamení klasických bílých vánoc, zima se v posledních dnech
přeci jen projevila a ukázala svou bílou tvář. A i když bílou peřinu máme všichni dozajista rádi, přesto se
ji obec na komunikacích snaží odklízet. Bohužel stále někteří řidiči motorových vozidel parkují na místních komunikacích i tehdy, když padá sníh. Neuvědomují si však, že ztěžují a zpomalují práci shrnovacímu vozidlu. Dovolujeme si tedy požádat řidiče, aby v době odklízení sněhu parkovali svá vozidla mimo
místní komunikace. Jen tak může pluh projet v celé šíři komunikace a silnice budou stále a včas uklizené.

Plánované investiční akce pro rok 2016

Lidé na celé zemi každý den, každou hodinu, každou minutu produkují různé odpady. Tyto odpady
vznikají
z
domácnosti
i
z průmyslové činnosti. A kdybychom tyto odpady nelikvidovali,
tak se na naší zeměkouli s odpady
lidstvo nevejde a zahubí nás. Některé odpady jsou pro člověka
velmi nebezpečné a mohou mu
ublížit. Proto lidé už dávno začali
odpady třídit, likvidovat, anebo
využívat pro svůj prospěch.
Abychom mohli odpad znovu použít, musíme ho roztřídit. Tříděním
dokážeme vybrat a oddělit jednotlivé části odpadů jako jsou například papír, sklo, plast, železo, bioodpad a další. Po roztřídění se tyto
části vrací do výroby, aby se z nich
udělaly nové věci. Například vytříděné sklo se znovu roztaví ve sklárně a použije se na výrobu nových
skleniček. Vybraný papír z odpadů
se pošle zpět do papíren, kde se
z něj vyrobí například toaletní papír
nebo kartony na obaly. Bioodpad
se lidé naučili kompostovat, aby
z něj mohli vyrobit zahradnickou
hlínu nebo tepelnou energii.
Samostatnou kapitolu také tvoří
nebezpečný odpad, jako jsou vybité
baterie, staré léky, oleje, staré
ledničky a další elektrospotřebiče.
Takovýto odpad do běžné popelnice nepatří, protože obsahuje jedovaté chemické látky. Odvážíme ho
do sběrného dvora nebo se hází do
speciálních kontejnerů. Nepoužité
či prošlé léky je možné vrátit v
lékárně, baterie je možné odevzdat
v elektroprodejnách.
Celý proces od sběru přes třídění
odpadu po jejich využití na výrobu
nových věcí nebo energie se nazývá recyklace.
Zajímavost: odpad, který lidé vyprodukovali
a
nedostal
se
k roztřídění a dalšímu využití, nebyl
recyklován, se také nachází na dně
a hladině jezer, moří a oceánů
(jako například Great Pacific Garbage Patch), ale i v prostoru jako
kosmické smetí kolem Země.
Třiďme odpad, aby se dal znovu
využívat k recyklaci a výrobě nových věcí, anebo energie, které
mohou lidem znovu dobře sloužit.
Jinak by na Zemi nebylo za chvilku
žádné místo pro život lidí, rostlin a
zvířat!
Bára Vomastková, žákyně 5. třídy
základní školy v Lázních Toušeni.
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Usnesení zastupitelstva
SOUHRN USNESENÍ

Usnesení č. 2015/5.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 2015/5.2.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za
uplynulé období.
Usnesení č. 2015/5.3.

Usnesení č. 2015/5.9.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu „Polabská cyklostezka
v okolí Brandýsa n/L“ spočívající v právu jejího umístění, provozování a údržby s manžely Ctiborem a Eliškou Matouškovými, na
části pozemku ppč. 66 v k. ú Záryby. Rozsah věcného břemene
specifikovaný geometrickým plánem č. 527-327/2013 ze dne 24.
9. 2014 je 0,1 m2. Bude zřízeno bezúplatně.

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolUsnesení č. 2015/5.10.
ního výboru.
Usnesení č. 2015/5.4.
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.

Usnesení č. 2015/5.5.

Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu „Polabská cyklostezka
v okolí Brandýsa n/L“ spočívající v právu jejího umístění, provozování a údržby s manžely Janem a Lidmilou Černými, na části pozemku ppč. 735/13 v k. ú Záryby. Rozsah věcného břemene specifikovaný geometrickým plánem č. 527-327/2013 ze dne 24. 9.
2014 je 7 m2. Bude zřízeno bezúplatně.

Zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku parc. č. 37/22,
vzniklé dělením části pozemku p. č. 37/18, o výměře 19 m2, v katastrálním území Lázně Toušeň, a pověřuje radu městyse uzavřením Usnesení č. 2015/5.11.
smlouvy s vhodným zájemcem.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcUsnesení č. 2015/5.6.
ného břemene – služebnosti pro stavbu „Polabská cyklostezka
v okolí Brandýsa n/L“ spočívající v právu jejího umístění, provozoZastupitelstvo městyse schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
vání a údržby s paní Lenkou Krpejšovou, na části pozemku ppč.
1/2015 o zákazu provozování některých sázkových her, loterií a
57/1 v k. ú Záryby. Rozsah věcného břemene specifikovaný geojiných podobných her na území městyse Lázně Toušeň.
metrickým plánem č. 527-327/2013 ze dne 24. 9. 2014 je 5 m2.
Usnesení č. 2015/5.7.
Bude zřízeno bezúplatně.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcUsnesení č. 2015/5.12.
ného břemene pro stavbu „Polabská cyklostezka v okolí Brandýsa
Zastupitelstvo městyse pověřuje radu městyse k provedení rozn/L“ spočívající v právu jejího umístění, provozování a údržby na
počtového opatření k 31. 12. 2015.
částech pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe a.s., specifikovaných geometrickým plá- Usnesení č. 2015/5.13.
nem č. 1547-185/2015 ze dne 1. 9. 2015, č. 527-327/2013 ze dne
Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet na rok 2016.
24. 9. 2014, č. 359-329/2013 ze dne 11. 2. 2014, č. 210-325/2015,
č. 3322-23/2014 ze dne 13. 2. 2014, č. 3369-124/2014 ze dne 15. Usnesení č. 2015/5.14.
7. 2014, č. 3324-27/2014 ze dne 21. 2. 2014, č. 3307-326/2013 ze
Zastupitelstvo městyse schvaluje ve smyslu § 44, písm. c) a písm.
dne 31. 1. 2014, č. 569-325/2013 ze dne 21. 1. 2014 a č. 803d) a § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) pořízení
324/2013 ze dne 24. 1. 2014, a to na částech pozemků ppč. 1537
změny č. 3 Územního plánu obce Lázně Toušeň na základě podav k.ú. Kostelec n/L; ppč. 735/20, ppč. 735/19, ppč. 735/22, ppč.
ných návrhů k pořízení změny územního plánu s podmínkou úhra735/21, ppč. 735/16, ppč. 735/1, ppč. 753/1, ppč. 753/4, ppč. 814
dy nákladů na její pořízení navrhovatelem.
vše v k.ú. Záryby; ppč. 656, ppč. 641/8, ppč. 641/4 v k.ú. Křenek;
ppč. 1360, ppč. 1362, ppč. 1359, ppč. 1352, ppč. 789/2, ppč. 1372 Usnesení č. 2015/5.15.
vše v k.ú. Martinov; ppč. 1348, ppč. 1092/9, ppč. 1368, ppč.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň ukládá starostovi zajistit
1258/2 vše v k.ú. Brandýs n/L; ppč. 511, ppč. 512, ppč. 514, ppč.
- pořizovatelské činnosti a zpracovatele změny,
519, ppč. 520, ppč. 521/1, ppč. 529/9, ppč. 529/12, ppč. 528 vše
- smluvně úhradu nákladů na pořízení změny s navrhovateli,
v k.ú. Zápy; ppč. 856/2, ppč. 856/4, ppč. 857/31, ppč. 1248, ppč.
857/41, ppč. 1218 vše v k.ú. Lázně Toušeň. Městys Lázně Toušeň
- zpracování návrhu Zadání změny č. 3 ÚP obce Lázně Toušeň a
bude jedním z oprávněných. Rozsah věcného břemene je 22.941
jeho projednání.
m2. Celkovou úhradu za zřízení věcného břemene, která činí
Usnesení č. 2015/5.16.
10.000,- Kč + DPH v platné zákonné výši + správní poplatek pro
Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
vklad do katastru nemovitostí, provede město Brandýs nad Larekonstrukci místní komunikace v ulici Zápská u Ministerstva pro
bem - Stará Boleslav a ve výši 6 % bude uhrazena městysem Lázně
místní rozvoj ČR.
Toušeň.
Usnesení č. 2015/5.17.
Usnesení č. 2015/5.8.
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu „Polabská cyklostezka
v okolí Brandýsa n/L“ spočívající v právu jejího umístění, provozování a údržby s Libuší Bělovskou a Alenou Brožovou, na části pozemku ppč. 838 v k. ú Záryby. Rozsah věcného břemene, specifikovaný geometrickým plánem č. 527-327/2013 ze dne 24. 9. 2014
je 0,4 m2. Bude zřízeno bezúplatně.

Zastupitelstvo městyse souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
podporu sportu z MŠT – program 133510 na vybudování venkovního fitness.

Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta městyse Lázně Toušeň
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ROZPOČET městyse Lázně Toušeň na rok 2016
schválený zastupitelstvem městyse Lázně Toušeň 16. prosince 2015 usnesením č. 2015/5.13.
§

položka - výdaje

tisíc Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

16 956

22

Doprava

110

1 261

23

Vodní hospodářství

366

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2 150

31

Vzdělávání a školské služby

840

23

Vodní hospodářství

646

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

294

31

Vzdělávání a školské služby

0

34

Tělovýchova a zájmová činnost

97

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

37

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

2 653

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

1 219

37

Ochrana životního prostředí

2 690

37

Ochrana životního prostředí

195

43

10

61

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Finanční operace

33

53

Ostatní služby a činnost v oblasti sociální
péče
Bezpečnost a veřejný pořádek

20

55

20

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

6

61

DOTACE

374

63

Požární ochrana a integrovaný záchranný
systém
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Finanční operace

PŘÍJMY CELKEM

18 591

VÝDAJE CELKEM

16 956

FINANCOVÁNÍ

1 635

Uhrazení splátky dlouhodobého příjmu
půjčených prostředků - KB
Uhrazení splátky dlouhodobého příjmu
půjčených prostředků - KB2

295

součet

18 591

63

položka - příjmy

tisíc Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY

16 061

Daňové příjmy - příjmy ze státního rozpočtu

14 800

Daňové příjmy - místní a správní poplatky

§

81
24
81
24

součet

18 591

380

9 166
330

1 340

Poplatek za odpad

Poplatek za psa

Poplatek za svoz, zneškodňování a likvidaci komunálního odpadu
pro rok 2016 se nemění a je stanoven na částku 700 Kč za občana a rok.
Poplatek je zpravidla vybírán dohromady za všechny členy domácnosti.
Povinnost hradit poplatek v městysi Lázně Toušeň mají všichni občané,
kteří zde mají trvalý pobyt (jsou zde trvale hlášeni) a cizinci
s dlouhodobým pobytem. Platit poplatek musí také vlastníci staveb pro
individuální rekreaci, bytů a domů, kde není nikdo trvale hlášen (platí
1000 Kč). Od poplatku je osvobozeno třetí a další neplnoleté dítě v
rodině. Poplatek musí být uhrazen do 31. 3. 2016. Do té doby budou
odpady vyváženy také s vylepenou loňskou nálepkou.
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 úřadu.
Platbu poukažte na účet číslo: 2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.)
Konstantní symbol: 1318
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné
(je NUTNÉ vyplnit!!!)
Specifický symbol: 2016077
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 identifiko vat 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.

Opět je preferována platba bankovním převodem, platba v hotovosti je možná jen výjimečně. Poplatek je splatný ve lhůtě do
31. 3. 2016, pokud činí poplatek více než 600 Kč, lze hradit i ve
splátkách, polovinu do 31. 3. 2016 a druhou polovinu do
30. 6. 2016.
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 slouží pes k podnikání, nebo k samostatné výdělečné činnosti: poplatek činí 700 Kč
Platbu poukažte na účet číslo: 2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.)
Konstantní symbol: 1318
Variabilní symbol: číslo popisné
Specif. symbol:
2016088 (standardní plátce)
2016089 (důchodce)
2016087 (podnikatel)
Informace (text) pro příjemce:
jméno držitele psa a bydliště držitele, počet psů
Správně a úplně vyplněné údaje umožňují rychlou a řádnou identifikaci. Proto prosíme o pečlivé doplňování údajů.
Platby za odpady a psa pečlivě rozdělujte! Vyhnete se tak nutnosti uvádět věci na pravou míru poté, co budete vyzváni k hrazení
nezaplaceného poplatku. Pokud bude platba obou poplatků provedena najednou, bude částka vnímána jako přeplatek toho kterého
poplatku, pod jehož specifickým symbolem bude platba provedena.
Na druhém poplatku zůstane nedoplatek.
ÚM
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Stalo se…
Každoročně se na podzim koná v místní sokolovně valné sedění Obce baráčníků Lázně Toušeň. Letošní volební sedění připadlo na sobotu 21. listopadu, jako vždy bylo velmi dobře
připravené a líbilo se nejen místním členům, ale také více než stovce hostů z okolních obcí.
Pozvání přijali a přítomné pozdravili také místorychtář veleobce Dr. Jan Novák, starosta městyse Ing. Luboš Valehrach a kronikář obce Dr. Jan Králík. Svůj podíl na úspěšné akci mělo i
vystoupení žáků ZŠ: perfektně zazpívaná hymna a hra na flétničky pod vedením paní učitelky
Mgr. Ludmily Černé. Paní učitelka Lenka Svobodová s dětmi v krojích připravila lidové
tanečky – výborně a s chutí zatančené. Ani
toušeňští baráčníci, vedení rychtářem Jiřím
Kučerou, nezůstali pozadu a zazpívali všem
přítomným písničky o Toušeni, což bylo pro
mnoho hostů velkým a milým překvapením.
Všichni baráčníci včetně místorychtáře veleobce vysoce hodnotili spolupráci toušeňské baráčnické obce a místní školy. O obsluhu při občerstvení se obětavě postarali členové Divadelního
spolku, k poslechu i tanci hrál na klávesy pan Zahradníček. K valnému sedění tradičně patří
koláče, na jejichž přípravě se podílelo 14 členů OB Lázně Toušeň v kuchyni mateřské školy. Za
umožnění využít tyto prostory baráčníci děkují úřadu městyse a vedení ZŠ a MŠ Lázně Toušeň.
Vše nejlépe shrnul na závěr místorychtář veleobce Dr. Jan Novák, když celé sedění v Toušeni
zhodnotil: „Jsem hrdý na to, že jsem baráčník“.
Tradiční akcí v toušeňské sokolovně se stává také Bluesbadger festival. Pořadatelem je domácí skupina The Kingsize Boogiemen. Letos se
festival konal 28. listopadu od 19 hodin a není vůbec žádným překvapením, že sokolovna byla plná naprosto spokojených diváků. Kdo všechno účinkoval, si můžete přečíst v příspěvku Jana Hergesella na straně 7.
Tradiční rozsvěcení vánočního stromku o první adventní neděli loni vyšlo na 29. listopad.
Odpoledne pršelo, počasí si s námi pohrávalo a napínalo nás do poslední chvilky. Umoudřilo
se až čtvrt hodiny před začátkem. Během krátké chvíle byl park na Floriánském náměstí plný
a celá akce mohla proběhnout podle plánu. Předvánoční atmosféru umocňovala rozsvícená
barevná okna kostela. Na stáncích se objevily dobroty, které napekly členky volnočasové
komise a tetičky z Obce baráčníků, nechyběly ani stánky s vánočními dekoracemi, šperky a
vánočními pohlednicemi našeho městyse. Zahřát se všichni mohli teplým čajem, grogem,
punčem či svařákem, nebo se ohřát u ohýnku při opékání buřtů, které byly připraveny pro
všechny. Nejprve však zahájilo slavnostní podvečer zatroubení pana ponocného Josefa Konopky. Pak jako vždy následovalo velmi pěkné vystoupení dětí ze základní školy: všechny
v bílém, jako andílkové, zazpívaly a zahrály za doprovodu kytar, houslí a kontrabasu koledy,
které s nimi nastudovala paní učitelka Mgr. Ludmila Černá. Poté se už děti těšily na odpočítávání posledních vteřin před 17. hodinou, kdy se krásně rozsvítil vánoční strom. Velkou
radost udělal všem úřad městyse, když pro letošní vánoční výzdobu nakoupil na stromeček
další svítící řetězy. A nejen to, přibyly také svítící sněhové vločky, které ozdobily lampy pouličního osvětlení na Floriánském náměstí a na velké části Hlavní ulice. Pod osvětleným stromečkem pokračoval podvečer scénkou o Třech králích, kterou zahráli členové toušeňského Divadelního spolku. Další pěkná scénka byla o sv. Floriánovi, patronu našeho kostela, kapličky, náměstí i zpravodaje. Celá slavnostní akce se vydařila,
děti se dočkaly i živých zvířátek, některých živých až moc. Neposedná lama, které se v ohrádce nelíbilo, utekla, a zkusila si, jaké to je proběhnout se po parku. Nakonec její dobrodružství dobře dopadlo, byla chycena a vrácena na své místo. Všichni ze sváteční akce odcházeli spokojeni a s pocitem příjemně prožitého podvečera. Zanedlouho po skončení začalo opět vydatně pršet a navíc se přidal silný vítr. To už byl ale
každý v teple doma a mohl si říct: „To jsme ale měli štěstí!“
Ve čtvrtek 3. prosince se na radnici v Čelákovicích uskutečnilo již čtvrté setkání sportovců,
kteří toto město úspěšně reprezentují. V obřadní síni je přijali starosta města Ing. Josef Pátek
a místostarosta Ing. Petr Studnička, Ph.D. Těší nás, že mezi oceněnými nechyběli – tak jako ani
loni – sportovci z Toušeně: Adam a Milan Chybovi, členové 1. čelákovického klubu potápěčů a
vodáků, kteří patří ve své kategorii mezi nejlepší a dělají čest nejen městu Čelákovice, ale i
svému městysi Lázně Toušeň. Blahopřejeme nejen jim, ale také rodičům a trenérům, kteří je
vzorně připravují!
Během valného sedění Obce baráčníků Lázně
Toušeň dostali toušeňští pozvání na 5. prosince
k sousedům a tetičkám do Odolena Vody,
zvláště pak do části Dolínek, kde se nachází
rodný dům básníka Vítězslava Hálka. Průvodcem v tomto stařičkém domě, který je básníkovým památníkem, byl syndik OB v Odolena Vodě soused Roman Straka, restaurátor starých
knih a tisků. Návštěvníci se od něho dověděli mnoho zajímavého nejen o památníku a historii
rodu básníka, ale i o jeho pomníku nedaleko domku. Po návštěvě v Dolínku si jeli toušeňští
baráčníci prohlédnout rychtu v Odolena Vodě. „Vodolským“ trochu záviděli tak velké prostory,
které mají k dispozici v suterénu domu. Ale dobře vědí, že na tom tak nezáleží. Přestože toušeňská rychta je malá, vůbec to nebrání tomu, aby toušeňská Obec baráčníků patřila mezi
nejlepší baráčnické spolky v Čechách.
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Mikulášská nadílka patří neodmyslitelně k české tradici a většina dětí ji netrpělivě očekává
s napětím a zvědavostí. V neděli 6. prosince se jí toušeňské děti dočkaly v sokolovně, kde členové Divadelního spolku připravili všechno tak, aby se mohl sál zaplňovat už před 14. hodinou a
celá akce s předáváním dárečků mohla včas začít. Dříve však než Mikuláš, andělé a čerti
s nůšemi a koši dárků vstoupili na jeviště, byla pro děti připravena pohádka O Skleněné panence
v podání toušeňských divadelníků. Během pohádky byl ozdoben vánoční stromeček a poté proběhlo losování kartiček těch dětských diváků, kteří navštěvovali pohádky a za každou návštěvu
dostali razítko. V roce 2015 se pohádek díky Nadaci ČEZ hrálo třináct a někteří byli tak věrnými a
vděčnými diváky, že navštívili skoro všecky. Kdo byl vylosován, obdržel velkou loutku Hurvínka.
Ostatní děti, které měly v kartičce alespoň jedno razítko, obdržely loutku menší. Všechny děti
však byly spokojené. A pak přišlo to hlavní: předávání dárečků Mikulášem. Nebylo to ale
zadarmo, každý musel přednést básničku či zazpívat písničku. Nejednoho kluka či holčičky se
čert zeptal, zda zlobili, a jestli ano, tak je žádal, aby se to už neopakovalo. Pět krásných andělů ale dětem na jevišti dávalo jistotu, že se čertů,
kterých přišlo šest, bát nemusí. Přesto všechny děti slíbily, že zlobit už nebudou, budou se učit a uklízet… a… Tak jako každý rok.
Téhož dne od 18 hodin proběhl v sokolovně další večer se Studiem LáTo, tentokrát na téma
Vzpomínky na advent v Toušeni a okolí. Dokumenty Ing. Miloše Pulkrábka a Petra Šedy
v úpravě Jany Hadrbolcové, která celým večerem provázela, shlédly v příjemně vyhřáté sokolovně téměř tři desítky diváků. Dokumenty byly vybrány a uspořádány s citem. Diváci viděli minulá
rozsvěcení stromečku na Floriánském náměstí, advent v zápské tvrzi, bruslení na Malvínách,
sáňkování na stráni, zkrátka nádhernou zimu, která u nás v posledních letech často nebývá. A tak
si při vínu či čaji alespoň rádi všichni zavzpomínali. Za odpoledního Mikuláše i podvečerní adventní vzpomínání patří dík všem, kteří tyto programy připravili.
Také svátek sv. Lucie, oslava světel, se připomínal
již po několkáté. Sraz účastníků celé akce byl – jako
vždy – na Floriánském náměstí v 17 hodin. Všechny příchozí vítaly Lucie celé v bílém, dětem byly
rozdány lodičky se svíčkami a celý průvod s lampiony a světýlky se mohl vydat na cestu. Tentokrát to byla delší, průvod šel ulicemi Za Školou, Poštovní, Na Chmelnici a Káranskou k bývalému
přívozu. Na obzoru svítil srpeček nového Měsíce a nad přívozem blikotaly hvězdy Velkého vozu.
Každé z dětí si se svými rodiči mohlo zapálit svíčku na lodičce a s přáním Ježíškovi ji poslat po
Labi. Počasí bylo v ten podvečer celkem přívětivé, jen pozlobil vítr, který hnal lodičky zpátky ke
břehu a nechtěl je pustit po proudu řeky. Tak ale mohly děti vidět všechny svítící lodičky pohromadě, a to se jim také líbilo. Celá akce byla zakončena velkým ohňostrojem, který se konal na
druhém břehu řeky, byl bezpečný a velmi dobře vidět. Za organizaci celé akce patří dík především Mgr. Věře a Vláďovi Vrbíkovým.
Úterý 15. prosince patřilo dětem, nejprve těm nejmenším, pak i školákům. Děti z RC Myšák od
17 hodin ve zcela zaplněném sále Slatinných lázní předvedly svým rodičům i prarodičům, co
všechno se naučily za pár týdnů se svými lektorkami. Ať už se jednalo o zpěv, hru na klavír nebo
klávesy, anebo tanečky. Rodiče, babičky i dědové byli na své děti právem pyšní. Každý účinkující
se předvedl, jak nejlépe mohl. Úžasné bylo i to, že tréma nebyla téměř vidět, naopak, všechno
bylo předvedeno s velkou chutí a nadšením. Je potěšující, že máme v Lázních Toušeni tolik šikovných dětí!
O tom, že děti z naší základní školy jsou všestranně
šikovné, jsme se také už mnohokrát přesvědčili.
Opět to dokázaly v týž den, 15. prosince, kdy se v
18 hodin ve Skleněné vile konala vernisáž výstavy
jejich výtvarných prací. Obřadní síň byla zcela zaplněna hosty v čele se starostou městyse, rodiči, prarodiči, kamarády. Celá akce byla vzorně připravena pedagogy základní školy, o občerstvení se postaraly paní kuchařky ze školní jídelny. Vernisáž otevřeli starosta Ing. Luboš Valehrach, MBA, a ředitel základní školy Mgr. Martin Černý. Děti
nejprve předvedly svá hudební vystoupení, která byla jako vždy velmi pěkná, a účinkující i jejich
učitelé si proto zaslouží velkou pochvalu. Pak už se všichni těšili do oranžerie, aby zhlédli vystavená výtvarná dílka. K vidění bylo i několik hezkých fotografií přírody. Výtvarné práce dětí mají vždy
své neopakovatelné kouzlo. Bylo to milé zastavení v předvánočním shonu, ze kterého byla dvojí
radost: pro dětské autory i pro všechny, kteří si přišli jejich díla prohlédnout. Doufáme, že tato krásná výstava nebyla poslední.
Své úžasné hudební vystoupení si děti zopakovaly nedlouho po vernisáži, když ve čtvrtek 17.
prosince přišly zahrát a zazpívat seniorům na předvánoční setkání do sálu Slatinných lázní. Seniory nad 65 let pozval jako každoročně úřad městyse Lázně Toušeň. V úvodu nejprve všechny
opět přivítali starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA, a ředitel základní školy Mgr. Martin
Černý, všem popřáli hezké odpoledne a hodně zdraví do nového roku. Odpoledne se povedlo, a to
právě i díky hudebnímu vystoupení dětí. Ať už hrály na klavír, lesní roh, housle, akordeon, flétny,
či zpívaly, senioři se často i s dojetím zaposlouchali a všechny výkony dětí odměnili velkým potleskem. Však si to děti zasloužily! Nechyběla ani nápaditá, ručně vyrobená přáníčka, která děti
rozdaly všem divákům. I to je velmi milý okamžik předvánočního setkání. Že měl každý radost, o
tom není třeba pochybovat. Odpoledne pokračovalo zábavou, kdy k poslechu i tanci hrál Láďa
Weyrostek se svou skupinou. Dostatek občerstvení také nechyběl, a tak senioři prožili příjemné
předvánoční odpoledne.
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Toušeňští myslivci jsou stále aktivní, jejich Myslivecký spolek Vysoká mez se stará o zvěř a pečuje o přírodu a okolí obce. Svou celoroční práci
zakončují tradičně poslední lečí v sokolovně, v roce 2015 to bylo 18. prosince. Více se dočtete v příspěvku Jana Schwägerla ml. na straně 10.

Možná byla v Lázních Toušeni založena další tradice: velké zimní koupání. K tomu prvnímu došlo 20. prosince na Malvínách a více se o něm
dočtete v příspěvku Mgr. Lucie Kainové na straně 7.
Akci Kola dětem asi mnoho lidí nezná, ale v předvánočním týdnu jsme měli možnost seznámit
se s ní i v našem městysi. Manželé Radovi z Prahy shánějí díky sponzorům prostředky na jízdní
kola pro děti, jímž rodina nemůže kolo z finančních důvodů zakoupit. S pomocí škol a učitelů
takové rodiny vytipují a poté kola slavnostně dětem předají. A právě takové předávání se
uskutečnilo v sobotu 20. prosince odpoledne ve Skleněné vile. Připraveno bylo pět bicyklů a
helem pro děti z Lázní Toušeně i okolí. Kola byla předána, helmy vyzkoušeny, děti se projely
pod pomníkem a společně se všichni vyfotili. Byla to hezká akce, všichni byli nadšeni nejen
z kol, ale i z nádherného prostředí Skleněné vily a Parku profesora Procházky. Manželé Radovi
si zaslouží obdiv a velké díky za to, co zcela nezištně pro děti dělají.
V neděli 20. prosince se zcela zaplnil kostel
sv. Floriána: přišli jsme si poslechnout vánoční zpívání Toušeňského chrámového sboru.
Mnoho z nás tento sbor již zpívat slyšelo, pro některé bylo ale jeho vystoupení překvapením.
A velmi milým. Program trval téměř hodinu, a ta velmi příjemně uběhla. Kostel byl osvětlen
pouze svíčkami, což mnohé návštěvníky zprvu zmátlo, protože kostel z dálky vypadal jako
zavřený, na druhou stranu to však mělo své kouzlo. Ozdobené perníčky na lavicích byly milou
pozorností od účinkujících. Tentokrát jich bylo šest: tenor Mgr. Jan Linka, soprán MgA. Eva
Málková, druhý soprán Monika Pecková, alt RNDr. Katka Herynková, Ph.D., druhý alt Ing.
Petra Herrmannová, bas Ing. Karel Herrmann. Kostel všichni opouštěli s příjemným pocitem v
duši, bylo to krásné zastavení, jakých je uprostřed předvánočního shonu potřeba. Nebylo to jediné prosincové vystoupení TOCHRS, v úterý
22. prosince navečer sbor připravil v kostele sv. Floriána zpívání pro děti a také půlnoční mše na Štědrý den byla obohacena jeho zpěvem.
Kostel byl opět plný.
Přestože předvánoční období je hektické a nabité různými akcemi, asi tři desítky občanů si
našlo čas i na poslední setkání před Vánocemi, setkání se starostou městyse ve Skleněné vile.
Ve spolkové místnosti se od podvečera 22. prosince do 21 hodin průběžně scházeli občané,
kteří se chtěli jen tak zastavit, popovídat si při cukroví a kávě či slaném pečivu a svařáku. Každý přinesl dobrot tolik, aby bylo dost pro všechny. Pan Josef Jirotka ozdobil stromeček, pouštěl koledy, pan starosta Ing. Luboš Valehrach, MBA, provoněl místnost purpurou a zastával
úlohu hostitele. Celé příjemné setkání se neslo v přátelském duchu. Když se nás v příštím roce
sejde na předvánočním setkání víc, bude to ještě lepší.
Počtvrté v roce 2015 se v místní sokolovně
dával Mort!! A zase bylo plno! Mezi svátky,
27. prosince, kdy se Mort hrál, byla velká
příležitost, nyní už bez předvánočního shonu
a nervozity, v pohodlí vyhřáté sokolovny představení navštívit a vychutnat si perfektní divadlo. Že je to představení, které opravdu stojí za to vidět, je zřejmé i z toho, že je navštěvují
diváci nejen místní a z blízkého okolí. Přijíždějí i vzácní hosté, tentokrát paní Soňa Červená a
také hudební skladatel Zdeněk Zahradník. Více se můžete dočíst v příspěvku na straně 9.
Loučení se starým rokem a přivítání roku nového proběhlo jako ji po řadu let na Floriánském náměstí. Krátce
po půlnoci se v každém jeho koutku objevily skupinky
lidí se sektem a prskavkami, a všichni čekali na ohňostroj. Dočkali se vrchovatě, barevné představení
doléhalo ze všech stran. Starý rok skončil, lidé se rozešli do svých domovů, někteří šli vítat nový rok ještě
do Lázeňské vinárny či do Hostince U Lípy. Tak ať se nám všem ten nový rok vydaří!
Hned v úvodu nového roku 2016, v neděli 3. ledna,
přijelo za dětmi do sokolovny divadlo Anfas z Prahy
s pohádkou Z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky. Známé postavičky mají děti rády, proto i tentokrát byl sál plný. Díky podpoře Nadace ČEZ tak mohly
děti za dobrovolné vstupné prožít další hezké odpoledne. Možnost občerstvení je již samozřejmostí, členové
Divadelního spolku udělají vždy maximum pro spokojenost všech návštěvníků. Věříme, že i rok 2016 bude
bohatý na hodnotné akce, divadelníkům držíme palce a za vše jim děkujeme!
Hana Němečková
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Vánoční koupání

Nový výrobní závod

V neděli 20. prosince 2015 se na toušeňských Malvínách sešlo celkem 12 otužilců. Pro první ročník
nám počasí přálo. Nebyl sníh, nemuseli jsme prosekávat led, prostě pohodička. Akce nebyla dlouho
předem připravovaná. Celoročně se otužuji a každý rok zkouším, kdy tam vlezu nejpozději. Dva dny
před Vánočním koupáním jsem poprosila na obecním úřadě, zda by mi rozeslali sms-ku s pozvánkou
občanům našeho městyse. Když mému muži přišla sms-ka, podotkl: „Lucka se chce vykoupat, tak zburcuje celou ves.“ Bylo to moc fajn a velmi děkuji za podporu našeho městyse.
Někteří nás přišli podpořit, snad i připraveni tam pro nás skočit. Věřím, že se pohodové koupání líbilo
a sejdeme se opět příští rok, kdy padly návrhy, pokusit se tu užší část Malvín, přeplavat. „Kdo chce,
hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod!“ Způsobů k péči o své zdraví máme spoustu, i když každý
nemusí mít za cíl skákat v zimě do ledové vody. Ale kdo má, tak s ním se těším na viděnou opět příští
rok u nás na Malvínách!
Mgr. Lucie Kainová
Návod k otužování a více fotek naleznete na www.sport-lav.cz

Právě před rokem byl v katastru městyse Lázně Toušeň položen základní
kámen pro nový výrobní závod firmy
Isotherm, s.r.o. Na západní hranici
toušeňského území při ústí Kabelínského potoka do Labe (za bývalým
cukrovarem směrem k Brandýsu,
nyní mezi Vekrou a Archdanem, kde
stával paneláček i s ordinací praktického lékaře) tak vyrostl od ledna do
léta 2015 výrobní závod, který se
zaměří především na sériovou výrobu
opracovaných, bezpečnostních a
později také izolačních skel. Dalším
stěžejním typem produkce budou
tzv. projektové zakázky, větší jednorázové akce, např. fasády budov
apod. V horizontu tří let zde firma
hodlá vytvořit až 70 nových pracovních míst jak pro řadové zaměstnance, tak i pro zkušené manažery. Zatímco stavebnictví zaznamenalo
v posledních letech citelný propad,
podíl skla v této oblasti již několik let
roste. Jedná se tedy o obor
s perspektivní budoucností. Předpokládaná roční produkce stavebního a
nábytkového skla v závodu Isotherm,
s.r.o., Lázně Toušeň, by měla dosáhnout 6000 tun.
exw

Bluesbadger festival

Vánoční koupání na Malvínách – zleva: Ing. Jaroslav Sýkora se synem Kryštofem, Bc. Richard Vomastek, Ing. Otakar
Kořínek, Jan Rychnovský, Ivana Štefanová, Mgr. Václav Kain, Mgr. Lucie Kainová, Ing. Markéta Česneková, Ing.
Eduard Česnek s dcerou Laurou, pes Esko Bohemia Labin (mimo záběr: Tomáš Penc)

Příprava cyklostezky Krajinou Bohumila Hrabala
V pátek 15. ledna 2016 se sešli v Čelákovicích na radnici na
pozvání starosty Ing. Josefa Pátka představitelé měst a obcí
mezi Nymburkem a Čelákovicemi, aby svým podpisem vyjádřili podporu projektu vybudování cyklostezky Krajinou Bohumila Hrabala po březích Labe, kde doposud jezdíme pěšinkami a
houštím. Pod memorandum se podepsali zástupci měst Nymburka, Lysé nad Labem a Čelákovic, obcí Kostomlátky, Kostomlaty nad Labem, Hradišťko a Káraný a městyse Lázně Toušeň. K memorandu se připojují Středočeský kraj, Labská stezka
o.p.s., Zlatý pruh Polabí o.p.s., Klub českých turistů a Asociace
měst pro cyklisty. Cyklostezka o šíři 4 metry předpokládá finanční objem ve výši 127 milionů korun. Prvním krokem
k realizaci bude zpracování studie proveditelnosti, kterou ze
svých prostředků uhradí Středočeský kraj. Studie by měla být dokončena ještě letos. Při slavnostním
aktu bylo také představeno logo budoucí cyklostezky s přívlastkem krajiny známého spisovatele:
postavičku kocoura s výrazem Bohumila Hrabala pro logo vytvořil nymburský malíř Jan Severa. Kocour byl spontánně pojmenován „Bohouš". Autorství názvu i loga budoucí cyklostezky patří iniciátorce záměru, cyklokoordinátorce z Lysé nad Labem Daně Hančové.
Ivana Šmejdová

Začátek adventu je v Toušeni spojen
mimo jiné se zážitkem hudebním. Do
místní sokolovny se již pravidelně
v tuto dobu přivalí jezevec. Nikoli ten
lesní, ale vzácně se vyskytující bluesový. S přibývajícími ročníky nemládne, pár věcí se u něj změnilo – přesedlal z rocku na blues, z češtiny na
angličtinu, z venku pod střechu. Jedno ale zůstává stále přítomno – snaha o pestrost, o to nechat diváky
ochutnat různé přístupy k hudební
imaginaci. Tato různorodost je podpořena i teritoriálně, na jezevcově
hřbetě si to do našeho městečka
namířil nejeden cizozemec. Poláci,
Rakušané, Francouzi, Slováci, ti všichni už rozdávali radost z muziky na
soutoku Labe a Jizery. Loni 28. listopadu to konkrétně byli polští Boogie
Boys. Dalšími účinkujícími byli Jana
Šteflíčková, Hoochie Coochie Band a
Marcel Flemr Band. A jako každoročně také toušeňští TKB. Tato roztodivně pospolitá společnost víceméně
zdejších individuí nám tyto hudební
hody každoročně dopřává. Oni jsou
jezevcovým mozkem, jeho ušima i
tlapičkama. Díky nim a tradičně vysokému počtu muzikychtivých návštěvníků má tenhle předvánoční mejdan
už své pevné místo v našem kalendáři.
hrg
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Spolky
T. J. Sokol
Cvičení a tanec
Tělovýchovná činnost našeho Sokola se zaměřuje na sokolskou
všestrannost, kterou většinou propojuje divadelní činnost. Od začátku letošního roku jsme pravidelně cvičili pod vedením Nikoly Faltusové, absolventky taneční konzervatoře v Praze, baletní instruktorky
a lektorky tance. Dvakrát týdně jsme se scházeli v sokolovně nebo v
tělocvičně ZŠ, abychom připravili vystoupení na karneval. Profesionální přístup instruktorky mnohé z počátku zaskočil svou náročností,
ale i přesto byla účast na zkouškách na hranách kapacity tělocvičny i
zkušebny v sokolovně. Začínalo se vždy nezbytnou rozcvičkou a protažením. Poté už následovaly pokyny jako "pět, šest, demiplijé",

"degažé", "grandplijé", při kterých jsme trénovali fyzičku, koordinaci
těla ale i hudební sluch. Každý si osobně vyzkoušel, jak tenká je hranice mezi pohybovým divadlem a sportem.
Hodiny tance pro děti od 6 do 10 let pokračují v toušeňské sokolovně (Nehvizdská 167) každou středu 14.00–15.00 ve vytápěné zkušebně. Vyučují se základy baletu a taneční improvizace. Po domluvě
můžete přijít i se začátečníky. Kontakt: Lucie Novotná
773 535 342 lucie.petruvova@post.cz
jh/lj

Divadelní spolek
Inscenace grotesky Kino v prostorách ND

V Národním jsem byl naposledy na Dobře placené procházce. I proto jsem se těšil na inscenaci grotesky Kino, kterou plánovala společnost DSLT uvést 13. 12. 2015 v prostoru mezi Starou a Novou scénou. Jako technik jsem takové umístění akce viděl jako optimální. Nechci
zlehčovat kritiky doporučovaná Díla s velkým D, ale naivně věřím, že hlavním cílem divadla není dát divákům pocítit váhu kamenné scény, ale
pobavit je a nakazit svým nadšením.
Inscenace měla proběhnout na pódiu, které se uprostřed stánků vánočního trhu trochu ztrácelo. Protože jsem přijel brzy, zašel jsem se
do pokladny Národního ujistit, že jsem správně rozpoznal místo akce. Potěšili mě. Řekli mi, že o ničem nevědí a ubezpečili mě, že s tímto
divadlem nemá ND nic společného. Když jsem se vrátil na plac, začali se objevovat i členové souboru a na světelné tabuli Národního divadla
se rozzářil výmluvný nápis: NOVÁ INSCENACE ČINOHRY (bylo tam toho víc, ale to už s námi nesouviselo). Představení bylo podle očekávání
špičkové i bez velkých hesel na oponě. Bohužel jsem se bavil tak, že jsem špatně přepnul čudlík kamery a nic jsem nenatočil. Smích přihlížejících přitáhl další a další diváky a skromný prostor mezi stánky se brzy zaplnil.
Groteska KINO se skládala z mnoha propracovaných gagů. Byly dokonale vyladěné a podle reakcí diváků fungovaly na sto procent. Němá
groteska dokáže snadno bourat jazykové bariéry a navíc je srozumitelná i lidem, kteří se přidali až v průběhu představení. A hlavně... úspěch
zaručovali herci a jejich nakažlivé nadšení, které si lidé odnášeli s sebou.
Divadlo DSLT uvádí tuto grotesku o vánocích už poněkolikáté. Pokud tradici udrží, určitě za rok zase zajdu. Fandím totiž divadlům, z nichž
divák neodchází s pocitem méněcennosti. Divadlům, kde se baví a kam se chce vracet. Divadlům, kde mu to nikdo předem neřekl, ani nenaznačil, takže teprve druhý den mu dojde, že to co viděl, bylo Dílo!
sš (foto Starknest a sš)
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Pratchettův Mort
Kultovní fantasy Mort Terryho Pratchetta přináší nevšední zážitky zasvěceným i
překvapeným, čtenářům i divákům. Příznivce toušeňského Divadelního spolku
okouzlila v dramatizaci Stephena Briggse, v překladu Jana Kantůrka a v režii Filipa
Müllera: na Zeměploše, podpírané čtyřmi slony stojícími na krunýři obří želvy, je možné všecko: hlavním hrdinou se může stát inteligentní nešika (Mort – Ondřej Menoušek), zakladatel univerzity může dělat sluhu (Albert – Pavel Wieser), nadpřirozená
bytost si může vzít volno (Smrť – Vojtěch Zíta) atd. atd. Co kolem toho vzejde, je
přetaveno do sledu chytře a vtipně pointovaných scén, podpíraných čtyřmi uměními
– textovým, hereckým, výtvarným a hudebním – na pevné architektuře pečlivě promyšlené režie. I tam, kde není slovní tečka, dvaadvacetiletý režisér Filip Müller ji
domyslí gestem, světlem, akordem. Publikum v toušeňské sokolovně, v Horních
Počernicích, v Žižkovském divadle v Praze i v Říčanech už sedmkrát bouřilo potlesky,
voláním, nadšeným pískáním a nekonečným vyvoláváním dalších a dalších děkovaček. Inscenaci si našli i diváci, kteří dosud nevynechali jedinou reprízu. Tu zatím poslední, vánoční, si nenechala ujít ani legenda světové
opery a divadla – Dáma české kultury Soňa Červená, inscenaci prohlásila za fenomenální a třikrát zvolala: Bravi!
jvk

Vyprodaná nevěsta
Poslední z pěti derniér sokolského nastudování Smetanovy a
Sabinovy
Prodané
nevěsty
(s toušeňskými komedianty) před čtyřmi měsíci v neděli 4.
října 2015 byla provázena v pražském
Divadle ABC malou
slavností. Před zcela
vyprodaným hledištěm zazněly proslovy
významných osobností kulturní scény a
Sokola (také toušeňského vzdělavatele), a oficiální představení knihy Vyprodaná nevěsta
(vyd. ČOS 2015, 120 s.), která v redakci Zdeňka Kubína slovy shrnuje a
v 212 fotografiích dokumentuje téměř půl stovky představení legendární inscenace na více než třech desítkách scén v Čechách a na Moravě pro nejméně 11 500 diváků. Jsou tu také na dvě desítky fotografií
ze čtyř provedení v toušeňské sokolovně a zde 2. března 2013 proslovená řeč místopředsedy Společnosti Bedřicha Smetany RNDr. Ing.
Václava Němce, CSc. Knihu provází sedm rozevlátých ilustrací Zdeňka
Netopila a DVD se záznamem představení v Salesiánském divadle
v Praze-Kobylisích 1. března 2014. Kniha s DVD je k dostání v sokolské
prodejně v Praze v Tyršově domě (Malá Strana, Újezd 452). Publikum
v Divadle ABC (nejen pražské, ale i
z Děčína, Liberce, Hradce Králové, Českých Budějovic i ze zahraničí) odměnilo
účinkující ze čtyř sokolských souborů (z
Prahy, Pyšel, Slatiňan a Lázní Toušeně)
bouřlivými potlesky: toušeňští komedianti, vedení principálem Ing. Dušanem
Müllerem, sklidili skandovaný aplaus
hned při příchodu a 14 (!) potlesků na
otevřené scéně. V závěru byl režisér
Bohumil Gondík pozdraven zaslouženými ovacemi vestoje. Všichni si společně zazpívali dva sborové přídavky: Dobrá věc se podařila a Lví silou, vzletem sokolím. Poslední ohlas
sokolského nastudování Prodané nevěsty by měl zaznít při matiné k
192. výročí narození Bedřicha Smetany v Národním divadle v Praze
v sobotu 5. března 2016 v 11.00.
vzd

Myšák
Myšák Vás zdraví v novém roce a přeje spoustu krásných zážitků
nejen ve společnosti dětiček!
Zde je malý přehled připravovaných akcí (zatím jen s orientačními daty, která se pokusíme dodržet – pokud nám počasí a jiné
aktivity v městysi dovolí! Proto sledujte naše nástěnky a web,
případně se ptejte na tel. 604 118 076).
Velikonoční dílnička 12. března od 14 hodin
Závody na čemkoli s koly 16. dubna od 15 hodin
vlastní koutek na Dni dětí v parku prof. Procházky
vystoupení na nádvoří Skleněné vily dětí z našich kroužků
Kurz letní angličtiny 11. – 15. července
Příměstský tábor 3 – 10 let 25. 7. – 5. 8. dopol i odpol
Každé sudé pondělí bude v centru od 8 hodin „malé kosmetické studio“ za velmi příznivé ceny – doražte!!!
Za všechny „Myšákovce“ se na Vás těší Katka Bačová
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Myslivecký spolek
Vážení občané, nejdříve bych Vám chtěl popřát za Myslivecký spolek Vysoká mez Lázně Toušeň vše nejlepší, pevné zdraví a hodně štěstí v
roce 2016!
V listopadu a prosinci jsme se odměnili za celoroční práci v našem revíru, která čítá nejen péči o zvěř, ale i obhospodařování mysliveckého
políčka, udržování mysliveckých zařízení. Uspořádali jsme společné hony na drobnou zvěř. Podařilo se nám splnit plán lovu zajíců. S bažantí
zvěří už to bylo horší, což bude do budoucna problém. Mezi Toušení a Čelákovicemi bylo v roce 2015 auty sraženo 16 kusů srnčí zvěře. Tato
skutečnost je alarmující! Při hlavním honu na zajíce nám při lovu pomáhali studenti Střední zemědělské školy v Brandýse nad Labem studující
myslivost. Hon jsme zakončili "Poslední lečí" v místní sokolovně dle mysliveckých zvyků a tradic. V lednu 2016 jsme uspořádali již tradičně
úspěšný 40. myslivecký ples, který se konal v místní sokolovně. K tanci a poslechu nám hrál orchestr TOX Jardy Trnky z Poděbrad.
Za Myslivecký spolek Vysoká mez
Jan Schwägerl

Sběratelé
Sběratelství pohledů aneb Pohlednice z Toušeně
Kdy spatřila světlo světa první pohlednice, se dodnes přesně neví. Vznik ale jistě souvisí s dějinami filatelie. Almanach de la Petite poste de
Paris uvádí, že poprvé vydal pohlednici francouzský rytec Desmainsons v roce 1777. V jiných pramenech se udává, že první byla tzv. Mulreadyho obálka s obrázkem v roce 1840, nebo kartička připomínající spíše
korespondenční lístek s výjevem z prusko-francouzské války z července
1870 v německém Oldenburku. Za zlatý věk pohlednic jsou považována
léta 1897-1915, kdy se vydavatelé trumfovali s nápady, a zasílání pohlednic byla až módní záležitost. Nejrozšířenější jsou pohlednice zeměpisné neboli místopisné. Mělo je každé trochu civilizované místečko.
Snad právě proto je sbírání pohlednic – neboli filokartie – nejstarším a
nejrozšířenějším oborem v dějinách sběratelství a dnes i pomocným
oborem historické vědy.
Nejvyšším
zastřešením
sběratelů v České republice
je Klub sběratelů kuriozit
v České republice – KSK
Praha: v adresáři členů
eviduje 683 sběratelů.
Sběratelství nejrůznějších žánrů pohlednic se věnuje 315 členů, což znamená nejpočetněji zastoupený obor. Největší sbírky čítají více než 100 000 ks. Sběratelé se navíc soustřeďují i v mnoha
samostatných klubech. Bohužel v posledních letech ceny historických pohlednic stoupají stále
výše a stává se z nich prodejní artikl, někdy s cenami až závratnými, neodpovídajícími hodnotě,
kvalitě, ani stavu pohlednice. Stále více těchto „sběratelů“, kteří jsou ale ve skutečnosti pouze
překupníci, proniká na burzy opravdových sběratelů, kteří by si měli pohlednice pouze vyměňovat.
Pohlednic
s motivem
Lázní Toušeně je mnoho.
Florián jich zveřejnil již
15. Další jsou lehce dostupné na mnoha sběratelských burzách osobně,
na internetových aukcích
i v nabídkách jednotlivých sběratelů na jejich
webech. Cena je velmi
rozličná. Před několika
lety bylo možno koupit pohledy v cenách 30–80 Kč, nyní závratně
vzrostly, mnohdy až na 500 Kč/ks. Ceny si stanoví sám prodávající.
Pro příklad: pohled k otevření toušeňské sokolovny z roku 1920 byl
k dostání cca před deseti lety za 30 Kč, přívoz přes Labe s koňským
povozem (ve Floriánu 2012/4) je nyní za 120 Kč a nejdražší jsou interiéry a restaurace – v našem případě Wallianova (čp. 21) a Choděrova (čp. 92) za 150–200 Kč. Skleněná vila v kolorované podobě (ve Floriánu
2011/2 černobíle) už stojí 240 Kč. Samozřejmě, že se Toušeň prodává i za daleko vyšší ceny, ale ty nevyhledávám a nehodlám podporovat.
Alena Šedová
členka Klubu sběratelů kuriozit Praha a OB Lázně Toušeň
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Dopis a kniha
Na léčení v Toušeni
Je neuvěřitelné, jak čas letí! Dnes je to měsíc, co jsem opustila nezapomenutelný pobyt v lázních Toušeň, kouzelný pobyt v krásném
polabském kraji a také v domečku „Na výsluní“ – oáze klidu a pohody, která působí na bolavou duši i tělo.
Do lázní jsem jela na doporučení mé přítelkyně, která absolvovala a
vřele chválila léčbu v lázních Toušeň před dvěma roky. Požádala
jsem svoji odbornou lékařku, aby mi také umožnila lázeňskou rehabilitaci a léčení, které jsou vzhledem k mé diagnoze II. + III. stupně
nutné, což potvrdil už můj ošetřující lékař. Návrh na léčení byl pojišťovnou schválen a poslán do lázní Toušeň s nástupem na čtyři týdny.
Po příjezdu do lázní jsem byla velice mile přijata mladou slečnou
Evou Knížkovou, která se mě okamžitě ujala, podrobně vysvětlila vše
kolem ubytování a léčení. Bydlela jsem mimo hlavní budovu v domě
„Na výsluní“, kam jsem procházela zastřešenou sloupovou kolonádou. Docházet na léčebné procedury do hlavní budovy mi nedělalo
potíže. Nelze zapomenout na zaměstnance přímo v lázních, kde vše
je připraveno vedením lázní paní ředitelkou a v léčení panem primářem MUDr. Bohumilem Sváškem, který má krásný přístup k nám
pacientům, a tím je dobrým příkladem i zdravotnickým zaměstnancům. Všichni zaměstnanci se nám pacientům i lázeňským hostům

věnovali s maximální starostlivostí, vstřícností a ochotou vylepšit
naše zdraví a bolístky. Lázeňská péče byla skutečně vynikající, tak jak
ji předcházela její pověst. Díky všem!
Nejlepší pocit ale zůstává – několikrát denně projít se kolonádou,
kde jsem vzpomínala na všecky ty slavné návštěvníky, kteří zde pobyli a léčili se! Odtud jsem také podnikala ve volném čase krátké
vycházky do blízkého okolí. Času jsem neměla nazbyt, a tak na poznávání zajímavých míst připadal až po obědě, navíc v tomto období
jsou dny krátké a brzy tma. Přesto se mi podařilo proniknout do
historie městyse, přírody, kultury, a to díky milým a zajímavým lidem, které jsem měla možnost poznat. Řekla bych, že to byla přímo
taková osudová shledání s lidmi, kteří jsou rodáci, nebo zde žijí dlouhou řadu let. Ti, které jsem oslovila, mi vždy ochotně a milým jednáním vše podrobně objasnili. Dověděla jsem se, že někteří velice aktivně pracují nezištně mimo své vlastní povinnosti a náročnou práci.
Hlavně bych vzpomněla na paní Olgu Kühnelovou, bývalou ředitelku
základní školy, paní Ludmilu Svobodovou, bývalou starostku obecního úřadu a pana RNDr. Jana Králíka, CSc., kteří mi mnohé objasnili o
Toušeni. Jsou to vzácní lidé a patří jim velký dík!
Marie Šímová, pacientka z Kladna

Sborník pro Eduarda Petišku
Loňské nedožité devadesátiny básníka a spisovatele Eduarda
Petišky (*14. 5. 1924, † 6. 6. 1987) pozdravila brandýská knihovna,
která nese jeho jméno, vydáním sborníku statí sedmadvaceti přispěvatelů Eduard Petiška jak ho neznáte. Připomínají se zde i Petiškovy
návštěvy u přátel v našem městysi. Spisovatelovy vlastní vzpomínky
na Toušeň v době II. světové války čtenáři znají z knížky Kolonáda
v Lázních Toušeni, a vědí, že Petiška psal o Toušeni v knihách Mezi
dvěma řekami a Čtení o hradech a že přímá zmínka o Toušeni je i
v románu Soudce Knorr. Následující odstavce ze sborníku však nejsou
ze spisovatelova pera a ve sborníku k nedožitým devadesátinám byly
zveřejněny poprvé:

každá otevírala jiný svět. Eduard Petiška, vzděláním germanista a
překladatel, duší introvertní básník, estét, skvělý vypravěč a autor
milovaných dětských knížek, byl báječný společník. Taktní, pozorný a
přitom se smyslem pro decentní žertování, kterým ale ve svých textech šetřil jako šafránem. Byl mistrem slova.
Utkvělo mi v paměti, a bylo to pro mne velmi inspirující, jak jednou došli Petiškovi pěšky z Brandýsa podél Labe k našim vratům,
paní Petišková šla dál a pan doktor Petiška se omluvil, že si potřebuje ještě něco promyslet. Přišel asi za dvacet minut a na můj tehdy
studentsky prostořeký dotaz, zda se promyšlení zdařilo, vyjmul
z kapsy zápisníček a řekl: „Ano, hledal jsem jedno slovo a to slovo
jsem našel.“ Mnohým z nás se nezdá, jak spisovatelská práce může
být odpovědná, jak obtížné může být promýšlení stavby, hledání
výrazů, dobrušování formy. Na díle to není znát: architektura básně,
povídky, románu je neviditelná. Ale je přítomna. Vnitřní stavba je
schopna dílo vyklenout do úchvatnosti, ačkoli působí bez zjevných
pomůcek jen na čtenářovo podvědomí, ale jako neodolatelná síla.
Skrytá kvalita – také by se dalo říci poctivost, promyšlenost, opravdovost – je vlastnost nenápadná, nepovrchová, ale tím nadčasová.
Nepodléhá ohni ani meči. Jedno slovo! Kolik slov my vypustíme do
světa bez rozmyšlení – a jak přesná a krásná byla proti tomu jeho
slova! Nedoceněná zůstávají zvláště slovesa: nevšední, vynalézavá,
prokreslující, líčící, výrazná, výstižná. Ale i jmenné vazby – v podstatě
maličkosti – vycházely z pera Eduarda Petišky jako vybroušené drahokamy. S obdivem vzpomínám na jeho básnické popisky
k fotografiím Marie Hartmanové pro její výstavu v brandýské knihovně. Daly by se tesat do kamene.

Při návštěvě vzácných a obdivovaných manželů Petiškových
v Toušeni na jaře 1987, při návštěvě, o níž nikdo nemohl tušit, že
bude poslední, vyslovil Eduard Petiška postřeh, že na některé věci se
mnohem svobodněji myslí, dokud nejsou aktuální, jako je třeba místo posledního odpočinku. A rozvedl úvahu, že by se mu líbil toušeňský hřbitov, kde kolem projíždí vláček, zpomalí, zahouká a lidé si
vzpomenou na ty, kdo na hřbitově odpočívají. Osud zasáhl příliš
rychle. Eduard Petiška odpočívá v Brandýse nad Labem. Ale přesto
Toušeňská setkávání začínala srdečným vítáním u vrat a na balna něj v hluboké úctě stále vzpomínáme i v Lázních Toušeni.
koně, přípitkem medovinou v obývacím pokoji, kulinářskými hody
Florián dosud přinesl dva články o Eduardu Petiškovi: 2012/2, s.
mé maminky v jídelně, a vrcholila dlouhým posezením u krbu. U
ohně, kde končívala sláva starých kmenů ovocných stromů. Krb sá- 24-25; 2014/3, s. 14.
lal žárem slunce uloženého do dřeva řadě návštěv, z nichž téměř
RNDr. Jan Králík, CSc.
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Výročí
Objevné devadesátiny
Toušeňský rodák, historik, učitel a kazatel
Miloslav Jech se narodil 8. února 1926
v Toušeni v rodině kováře Emila Jecha jako
prostřední ze tří sourozenců. V letech 19461950 vystudoval na filosofické fakultě UK
v Praze obor historie – filosofie. Začátkem 50.
let krátce vyučoval na středních školách
v Teplicích a v Čelákovicích, pro své
„náboženské předsudky“ byl však ze školství
propuštěn. Strávil tři roky na nucených pracích v táborech PTP („pomocné technické
prapory“ – náhrada za vojnu pro politicky
nespolehlivé osoby v počátcích komunistického režimu). Poté našel místo v zemědělsko
-lesnickém archivu v Mnichově Hradišti, i
odtud musel z politických důvodů odejít a
pracoval v několika dělnických i úřednických
zaměstnáních.
Při zaměstnání soukromě vystudoval
teologii a působil pak v Církvi bratrské nejprve jako laický kazatel, později jako řádný

kazatel ve sborech v Bystrém v Orlických
horách a v Prešově na východním Slovensku.
V roce 1991 byl povolán do nově založeného
Evangelikálního teologického semináře (ETS)
jako jeho první ředitel a učitel církevních
dějin. Studenti na něho dosud vděčně vzpomínají. Napsal a vydal několik knih, poslední
z nich – pro mne i řadu dalších velmi objevné
Pátrání po církvi – v roce 2010.
Dlouhou dobu, zejména v 90. letech minulého a na počátku nynějšího století, jezdil
do sboru Církve bratrské v Čelákovicích (který
spoluzakládal v roce 1929 jeho otec!) a vypomáhal zde kázáním a vedením skupinky biblického studia. Mnoha lidem včetně mě jeho
vyučování a duchovní vedení velmi posloužilo. V současné době žije jubilant se svou
manželkou Bohuslavou v Praze – Dolních
Počernicích.
JUDr. Jan Luhan, Čelákovice

Půlstoletí na hudební scéně
Populárního zpěváka a hudebníka Ladislava Weyrostka, domovem dříve v Čelákovicích, nyní
v Lázních Toušeni, netřeba zvlášť představovat. Je častým hostem letních večerů na nádvoří
Skleněné vily a loni navíc oslavil 50 let profesionálního hudebního působení recitálem ve
zcela vyprodaném čelákovickém kulturním domě. Pod záštitou starosty Čelákovic Ing. Josefa
Pátka připravil se sedmi nejbližšími hudebníky koncertní maraton téměř čtyř desítek písní
v žánrovém rozpětí od blues a country po rock-and-roll a bigbeat. Zpíval, hrál i slovem provázel, aniž se jakkoli šetřil, s neutuchajícím elánem, bezvýhradným zaujetím a zjevnou radostí.
Nic neponechal náhodě, skladby volil tak, aby vypovídaly co nejvýstižněji o něm samém, o
jeho životě a srdci: „život mě stál moc sil,“ „vrátím se k vám,“ „vejdi, každý ruku ti podá,“
„mít tak ptačí křídla,“ „veď mě dál, cesto má,“ „zůstávám sám,“ „budu mít jen tebe,“ „ty mi
scházíš, lásko má,“ „můj přítel stín,“ „jen chvíli zůstaň,“ „lepší dva, nežli sám,“ „už je to dávno“… česky, anglicky i na vlastní text (Poutník). Kdo nestihl jubilejní vystoupení, má možnost
vidět je na DVD v 76-minutovém sestřihu, kam režisérka Danuše Kubátová vtěsnala vše (byla
také za kamerou a ve střižně): oslavencovo až živelné nasazení, jedinečnou náladu večera,
převlek do slávistického dresu, tančící publikum i oboustranné dojetí. Záznam je doplněn
patnáctiminutovým medailonkem s osobními vzpomínkami a několika video dokumenty ze
zpěvákových mladších let: populárním písním se věnuje od roku 1964, původně v kapelách
Sextans a Pacholci, zrál s orchestrem Josefa Hanžlíka a v aranžích Bohumíra Hanžlíka, zpíval
s nimi i v pražské Lucerně, a když si v mezinárodní soutěži Talent 1971 v Praze vyzpíval stříbrnou cenu, nastoupil po vojně na léta 1972-94 do kapely Dekameron. Před dvaceti lety přešel
na žánr country ke kapele Druhej dech, kterou teď vede. Souběžně stihl být po čtyři desetiletí
železničním výpravčím. Ladislav Weyrostek oslavil 18. ledna 2016 pětašedesátiny.
red

Rok Karla IV.
Na rok 2016 připadá ve světě řada významných výročí od Mozarta (*1756) po Shakespeara
(†1616). V zemích Koruny české ale všechny přezáří 700 let od narození Karla IV. (*14. 5.
1316). Připomínky tohoto velkého jubilea budou mít své oprávnění i v našem městysi:
Karel IV. navštívil Toušeň jako již velmi schopný dvaadvacetiletý markrabě a o přenocování
na toušeňském hrádku se zmínil ve svém vlastním životopise. Byl zde zřejmě hostem Ješka
Správného z Michalovic, zakladatele města Mladé Boleslavi. Po Ješkově smrti Karel IV. jako
český král a římský císař dal připsat rozsáhlý toušeňský les Bor za Labem nově založenému
pražskému klášteru sv. Kateřiny. Správu vsi a hrádku na čas převzali bohatí pražští měšťané, ale právě před 650 lety (12. 3. 1366) byly z toušeňských statků vyčleněny ve prospěch
kláštera ještě další užitky. Brzy nato Karel IV. celou Toušeň vykoupil, opět spojil s Borem a
„hrádek a ves Toušeň“ … „se všemi právy a úroky, poli, lesy, háji, prutníky, loukami, pastvinami, honitbami, s rybolovem příslušejícím k mlýnu, s vodami a jejich přítoky“ potvrdil do
vlastnictví svému mladšímu bratrovi markraběti Janu Jindřichovi. Při té příležitosti osvobodil Toušeň od „všech dávek a jakýchkoli platů“, a to „na věčné časy“. Více se dočtete
v publikaci Lázně Toušeň v listinách a kronikách (2002, s. 10-13) i leckde jinde. K výročí
Karla IV. se bude letos vracet i Florián, hlavní večerní pořad VIVAT CAROLUS QUARTUS
(Alfred Strejček a Štěpán Rak) se připravuje do Skleněné vily na 10. května 2016.
jvk
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Dvě jubilea trojnásobného starosty
Před 70 lety – 1. března 1946 – tragicky zemřel trojnásobný starosta Toušeně, zakladatel místních slatinných lázní Jan Králík, druhý
syn zakladatelů železitých lázní Jana Králíka
(1837-1888) z Toušeně a Marie rozené Vokálkové (1842-1893) z Velkého Brázdima.

Jejich první syn Antonín nepřežil dětský věk.
Syn Jan se narodil 14. 11. 1864 v Toušeni
v čísle 19 – nedávno od toho dne uplynulo
150 let. V toušeňské škole byl žákem řídícího
učitele Emanuela Beneše, literárně činného
houslisty a varhaníka rodem z Kouřimi. Pod
jeho vlivem po dalších studiích vstoupil na
německý Učitelský ústav v Praze a po jeho
absolutoriu začal sám vyučovat ve škole
v Dubé u Doks, v tehdejším okresním městě
s převažujícím německým obyvatelstvem.
Vyučoval však pouze krátce. Na počátku toušeňské lázeňské sezony 1888 mu předčasně
zemřel otec a ovdovělá matka povolala Jana
domů, aby pomohl s vedením lázní. Od té
doby rozvíjel také svůj organizační, hospodářský a podnikatelský talent. Od roku 1891
lázně soustavně stavebně rozšiřoval a po
matčině skonu vyplatil majetkové podíly sester Marie a Alžběty i bratra Josefa. Brzy začal
být činný také veřejně: v září 1896 v Toušeni
prosadil založení Okrašlovacího spolku, jehož
činnost trvale podporoval, a na podzim 1897
byl zvolen starostou městyse. Současně začal
předsedat místní školní radě, kterou vedl
s nadhledem učitelského vzdělání. Chudým
žákům dlouhodobě přispíval na vánoční nadílku. Z pozice starosty uskutečňoval myšlenku přerodu Toušeně v lázeňský městys a v
zelenou oázu nejen výsadbou stromů a alejí:
zasloužil se o stavbu prvních úseků kanalizace
a prvních dlážděných chodníků, o parkové
úpravy a zalesňování volných ploch. Aby se
vyhnul sporům, většinu pozemků vhodných
k zalesnění kupoval a osazoval na vlastní
náklady (mj. Hradisko, stráň Čelákov). Již
během prvního období ve funkci starosty

prosadil výkup pozemků pro Nádražní ulici.
Pro lázně zadal chemický rozbor železnatého
pramene a sirnoželezité slatiny z nově přikoupených pozemků za šestou tůní. V srpnu 1899
získal administrativně složité povolení otevřít
a dál postupně budovat slatinné lázně.
K projektům lázeňských budov zval významné
architekty a stavitele, k lázeňským koncertům
získal přední umělce, napsal a publikoval
první průvodce Toušení jako lázeňským místem a dosáhl přejmenování železniční stanice
na Lázně Toušeň. Aby podpořil všestranný
rozvoj městyse, v březnu 1900 vymohl ustavení Spořitelního a záložního spolku pro Toušeň a okolí, který pak po déle než tři desetiletí
vedl. Nevzdával se ale ani uměleckých zájmů:
roku 1902 v Toušeni založil pěvecký sbor
Smetana a stanul v jeho čele jako zpívající
sbormistr. V Brandýse n. L. zasedal ve správní
radě Prvního rolnického pivovaru a od 1903
byl členem kuratoria Zimní hospodářské školy. Roku 1905 poprvé navštívil Itálii, kam pak
častěji zajížděl do Terstu, Benátek, Florencie
a Říma. Nový lázeňský park, který založil již
koncem předchozího století – možná právě
proto – nazval Itálie.
Své druhé starostenské období dovršil roku
1907 založením Knihy pamětí městečka Toušeně, pro jejíž úvodní stať získal historika
prof. Dr. J. V. Práška. Pokračoval i v hudební
činnosti: jako sólový pěvec (bas) vystupoval
mj. se sborem Bojan v Brandýse n. L. v roli
Janka v opeře V studni 1907 a 1911. Z té
doby pochází jeho portrét od malířky Olgy
Jelínkové (na obrázku). Roku 1912 dal
v lázních postavit kolonádu a v městysi stanul
na čtvrt století v čele Okrašlovacího spolku.
Štědře dotoval sběr archeologických nálezů
na Hradištku. Počátkem roku 1913 se

v Kounicích oženil s Marií Hukovou (18851947), dcerou řídícího učitele z Vyšehořovic,
která se v toušeňských lázních osvědčila jako
spolehlivá účetní. Z příkladně věrného manželství vzešly dvě děti – Ludmila (1914-1986)
a Vojmír (1915-1973). Na léta 1913-19 byl Jan
Králík potřetí zvolen starostou městyse. Za

válečného stavu vyjednal a udržel nadstandardní úroveň zásobování obyvatel potravinami a díky lázním pokračovaly v Toušeni
také letní pobyty pražských rodin: místní
obyvatelé tím získávali ve válečné době vítané nájemné. Již v listopadu 1918 podpořil
vznik místní tělocvičné jednoty Sokol a po
roce 1920 přestoupil do Církve československé, v níž byl zvolen do čela náboženské obce
v Čelákovicích. Významně podpořil stavbu

čelákovického církevního sboru, kterému
navíc věnoval zvon se jménem Ježíš Kristus a
mottem Pokoj všem. V listopadu 1925 kandidoval do parlamentu za (neúspěšnou) Československou stranu agrární a konzervativní.
Slatinné, železité a uhličité lázně v Toušeni
řídil až do roku 1935,
kdy celý podnik převedl na svého syna
Vojmíra, tehdy studenta medicíny. Podporoval
umělecké
(pěvecké)
ambice
dcery
Ludmily
(provdané Václavíkové) a synovce Ing.
Miloše Jiráka. Patřil
k
nejvýraznějším
osobnostem místa i
regionu. Jeho postoje
byly velkorysé, ale
nekompromisní. Od
jiných i od sebe vyžadoval bezvýhradnou
spolehlivost a naprostou přesnost. Za
všech okolností dbal na správnost a čistotu
češtiny. Zemřel v nedožitých 82 letech na
následky tragické dopravní nehody, při níž byl
na chodníku v zatáčce (u Wallianů) sražen
vojenským vozidlem. V čele městyse působil
po 16 let. Pochován je na místním hřbitově.
kronikář
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RC Myšák

Nabídka pracovních příležitostí
Městys Lázně Toušeň
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 Valhrach,
tel.: 603 876 540, e-mail: starosta@laznetousen.cz
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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:

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

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

Otevírací doba pošty
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30

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

Telefon: 326 992 361

Veterinární praxe

Za Školou 414, Lázně Toušeň
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Telefon: 326 992 326

Provozní doba knihovny
Skleněná vila, V Ovčárně 87
Úterý
14.30 - 17.00
Případné přerušení provozu bude včas oznámeno.

MVDr. Jan Mysliveček, MVDr. Jitka Myslivečková
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

Gastrodeli

LTV cvičení – elektroléčba - mobilizace páteře

výrobky studené i teplé kuchyně, cukrářské i pekařské
U Sokolovny 259
Lázně Toušeň
objednavky@gastrodeli.cz
telefon: 326 996 359

reflexní terapie

Česká daňová kancelář, s.r.o.

Rehabilitace-masáže

Ivana Drobílková, Dům seniorů, Za školou 414
Pracovní doba:

Ing. Luboš Valehrach, MBA
daňové poradenství - vedení účetnictví

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

Lázně Toušeň, Na Požárech 425
telefon: 603 876 540

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

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

Pneuservis, autoservis
Emanuel Fiala
Hlavní 13, Lázně Toušeň
pondělí - pátek
8:30—17:00
sobota, neděle
dle dohody

telefon: 731 036 059

Infozprávy
Služba infozprávy.cz 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
c) mobilním telefonem.
Registraci pomocí mobilního telefonu provedete zasláním
Uzávěrka příspěvků
krátké SMS zprávy ve tvaru
pro následující číslo Floriána: 15. března 2016.
LT mezera číslopopisné
Florián vychází vždy počátkem sudého měsíce.
na telefonní číslo 733 746 863
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únor 2016
pátek 12. února

20.00

sokolovna

karneval ZOO / SAFARI Divadelního spolku

sobota 13. února

10.00

sokolovna

karneval ZOO / SAFARI pro předškoláky DS + T. J. Sokol

sobota 13. února

14.00

sokolovna

karneval ZOO / SAFARI pro školáky DS + T. J. Sokol

sobota 13. února

20.00

sokolovna

karneval ZOO / SAFARI T. J. Sokol

neděle 28. února

17.00

sokolovna

divadelní komedie Brejle (Divadlo Perštýn)

neděle 6. března

17.00

sokolovna

video studia LáTo Rudolfínské nokturno (V. Dragoun)

čtvrtek 10. března

18.30

Skleněná vila

video přednáška cestovatelů o Tibetu (A. a P. Šedovi)

čtvrtek 31. března

19.00

Skleněná vila

Shakespearovy SONETY (PhDr. St. Rubáš, Ph.D., a L. Dočkal)

neděle 3. dubna

15.00

sokolovna

POHÁDKA Lakomá Barka (DS Sokol Roprachtice)

neděle 17. dubna

12.00

hřiště Na Polabí

jubilejní X. Lázeňský běh (Lucie a Václav Kainovi)

sobota 30. dubna

18.00

náměstí a hřiště

staročeské pálení čarodějnic

so+ne 7.+ 8. května

9 - 18

Floriánské náměstí

165. floriánská pouť

neděle 8. května

10.15

kostel sv. Floriana

poutní mše – nedělní bohoslužba (P. Josef Hurt)

úterý 10. května

19.00

Skleněná vila

Vivat Carolus Quartus (Alfred Strejček a Štěpán Rak)

březen 2016

duben 2016

květen 2016

červen 2016
sobota 18. června

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely Druhej dech (Láďa Weyrostek)

čtvrtek 30. června

21.00

Skleněná vila

letní kino pro děti

sobota 2. července

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely

sobota 9. července

21.00

nádvoří Skleněné vily

divadlo nebo letní kino

sobota 16.července

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely

sobota 23.července

21.00

nádvoří Skleněné vily

divadlo nebo letní kino

sobota 30.července

18.00

nádvoří Skleněné vily

koncert kapely Druhej dech (Láďa Weyrostek)

červenec 2016
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