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FLORIÁN
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň

V

ážení spoluobčané,
začátek nového roku 2017 v našem městysi nebyl
zrovna veselý. Z kraje druhého týdne, v sobotu 7.
ledna v dopoledních hodinách, byla u jednoho
zvířete v chovu drůbeže místního chovatele diagnostikována nákaza virem ptačí chřipky. V té
době jsme spolu s veterináři doufali, že se nebude jednat o vysoce patogenní subtyp aviární influenzy H5N8. Bohužel ve večerních hodinách byl
tento subtyp laboratoří potvrzen. V neděli bez
prodlení zasedl krizový štáb Středočeského kraje:
zorganizovali jsme rychlé setkání starostů okolních obcí, abychom koordinovali další postup
obcí a Krajské veterinární správy. V pondělí musel
být bohužel celý chov, čítající k jednomu tisíci
kusů hrabavé a vodní drůbeže, za asistence hasičů, policie a strážníků zlikvidován. Velmi smutný
a svíravý pohled. Naštěstí kvůli ojedinělému nálezu veterinární správa nenařídila plošnou likvidaci
všech chovů na našem území. Doufejme, že další
pozitivní nálezy nebudou již lokalizovány. DovoluNastává čas karnevalů (více na straně 12) – foto Hana Němečková ji si alespoň touto cestou poděkovat všem občanům, kteří vyplnili a odevzdali sčítací listy.
Koncem
minulého
a
počátkem
letošního
roku
jsme netrpělivě čekali, jak dopadne vyhodNezáviděníhodné
nocení výzvy na poskytnutí dotací z integrovaného regionálního operačního programu
zviditelnění
IROP. Do výzvy jsme přihlásili dva projekty. Z celé republiky podaly obce a kraje 226 žádostí, z toho 94 žádostí nesplnilo podmínky a bylo vyřazeno. Oba naše projekty podmínky
S výskytem viru H5N8 proniklo od 7. ledna splnily a postoupily do věcného hodnocení. Na rekonstrukci tří úseků chodníků
2017 jméno našeho městyse na pár dní do (Nehvizdská ul., Hlavní ul. směr Brandýs n. L. *od ul. Na Ostrůvku po ul. Na Krétě+ a směr
všech hlavních zpráv českých rozhlasových a Čelákovice *od ul. Požární až po ul. Na Pruhu+ jsme obdrželi dotaci ve výši 4 000 tis. Kč. Na
televizních stanic, na zpravodajské servery i rekonstrukci nábřeží jsme obdrželi dotaci ve výši 9 000 tis. Kč. Podporu tak z 226 podaných
do denního tisku. Bohužel přitom Toušeňany žádostí z republiky obdržely dva z Lázní Toušeně. V obou případech se jedná o dotaci ve
potrápila navíc všeobecná neznalost skloňo- výši 85 % ze způsobilých výdajů. Realizace akcí proběhne již v letošním roce.
vání. Ohradili se i citliví sousedé z Brandýsa a Na prosincovém zastupitelstvu městys schválil svůj rozpočet na rok 2017. Městys bude hosČelákovic. Zpravodajský „newsroom“ ČT24 podařit s celkovými plánovanými příjmy ve výši 17 851 tis. Kč. Předpokládá se hospodaření
se dal poučit bez prodlení, leckdo další na vyrovnané (přehled rozpočtu je na straně 2). Do rozpočtu byla zahrnuta rekonstrukce komumístě, ale jinde uspěla snaha o záchranu nikace Ve Dvoře, která je v havarijním stavu. Počítá se i s osazením fitness prvků na Zárybničí.
pevného -e- jen zčásti a až druhý den. Kdo Naopak v rozpočtu nebylo kalkulováno s výše uvedenými akcemi, na které byla získána dotavěděl o městysi, nemusel skloňovat. Kdo ce. Avšak na účtech městyse je v současné době uloženo téměř 14 000 tis. Kč, tedy dostatek
skloňoval pouze slovo Lázně a nemusel při- finančních prostředků na pokrytí obou zmiňovaných projektů.
tom psát (velké L), dopustil se odpustitelnos- Městys také jednal o možnosti separace a využití použitého oleje z domácností. Od poloviny
ti. Kdo věděl, nebo nelenil a nahlédl do pří- února budou ve třech lokalitách rozmístěny sběrné nádoby na použitý olej a tuk. Doufáme,
ručky o místních jménech, nechyboval a že občané tuto možnost likvidace rádi využijí.
skloňoval správně v Toušeni jako v zeleni. Byť
Ing. Luboš Valehrach, MBA
smutně zasněžené.
starosta městyse Lázně Toušeň
jvk
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Ze zastupitelstva a rady městyse
Souhrn usnesení
přijatých zastupitelstvem městyse Lázně Toušeň dne 14. prosince 2016
Usnesení č. 2016/5.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 2016/5.2.
Zastupitelstvo městyse schvaluje výši odměn neuvolněných zastupitelů s účinností od 1. 1. 2017.
Usnesení č. 2016/5.3.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Usnesení č. 2016/5.4.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.

Usnesení č. 2016/5.5.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň pověřuje radu městyse k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2016.
Usnesení č. 2016/5.6.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje rozpočet na rok 2017.
Usnesení č. 2016/5.7.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň souhlasí s odpisem pohledávky
ve výši 15 172 Kč za zemřelou paní Hanou Horákovou, naposledy
bytem Lázně Toušeň, Za Školou 414.
Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta městyse Lázně Toušeň

ROZPOČET městyse Lázně Toušeň na rok 2017
schválený zastupitelstvem městyse Lázně Toušeň 14. prosince 2016 usnesením č. 2016/5.6.
§

položka

tisíc Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY

15 332

Daňové příjmy - příjmy ze státního rozpočtu

14 190

Daňové příjmy - místní a správní poplatky

§

položka

tisíc Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

16 231

22

Doprava

1 558

1 142

23

Vodní hospodářství

146

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2 249

31

Vzdělávání a školské služby

840

23

Vodní hospodářství

726

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

272

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

12

34

Tělovýchova a zájmová činnost

217

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

1 342

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3 118

37
61

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

138
29

37
43

2 710
10

2

53
55

DOTACE

270

61

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0

63

Ochrana životního prostředí
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální
péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana a integrovaný záchranný
systém
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Finanční operace

PŘÍJMY CELKEM

17 851

VÝDAJE CELKEM

16 231

FINANCOVÁNÍ

1 620

součet

17 851

63

součet

17 851

380
20
6 665
295

O čem jednali radní městyse
- byli seznámeni s postupem výběrového řízení na rekonstrukci ko- vydali nařízení k provedení inventarizace majetku městyse,
munikace Ve Dvoře,
- vzali na vědomí zprávu kontrolního výboru,
- souhlasili s finančním příspěvkem Městské knihovně Mladá Bole- projednali záměr městyse požádat o dotaci na přestavbu půdních
slav, která zajišťuje výměnný knižní fond pro obecní knihovnu,
prostor v budově základní školy,
- navrhli provést kultivaci prostor v okolí kapličky,
- uložili úřadu městyse zajistit dopravní značení na lávce,
- vyzývají případné zájemce o pronájem bytových jednotek v domě
- souhlasili s nákupem pianina do Skleněné vily,
seniorů, aby se o možnosti přidělení bytu informovali na úřadu
- souhlasili s nákupem vybavení keramické dílny, která bude v objekměstyse; zároveň upozorňují, že se nejedná o sociální bydlení,
tu základní školy,
nájemce musí být zcela soběstačný a nevlastnit žádnou nemovi- uložili provést rekonstrukci střechy budovy trafostanice a pošty (v
tost.
ulici Za Školou) v letošním roce,
Ivana Studničková, radní městyse
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Poplatek za odpad

Poplatek za psa

Poplatek za svoz, zneškodňování a likvidaci komunálního odpadu
pro rok 2017 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. 2017. Do té doby budou
odpady vyváženy také s vylepenou loňskou nálepkou. V případě, že
úhrada poplatku nebude připsána v termínu do 31. 3. 2017, může se
stát, že nálepku na první dubnový svoz neobdržíte včas!
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 (NUTNÉ vyplnit!!! Bez
tohoto údaje Vám nebude platba připsána a neobdržíte nálepku!!! Platbu bude nutno následně doložit a nálepku si vyzvednout v kanceláři úřadu městyse.)
Specifický symbol: 2017077
Informace (text) pro příjemce: příjmení jednoho člena domácnosti (vlastníka domu, správce). Je-li pod čp. více domácností
(bytů) platících odděleně, uveďte i číslo bytu či jinou identifikaci
plátce. Zvláště důležité je přesně identifikovat plátce tam, kde
pod jedním čp. bydlí více samostatných rodin, zvláště stejného
příjmení.
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

Opět je preferována platba bankovním převodem, platba v
hotovosti je možná jen výjimečně. Poplatek je splatný ve lhůtě do
31. 3. 2017, pokud činí poplatek více než 600 Kč, lze hradit i ve
splátkách, polovinu do 31. 3. 2017 a druhou polovinu do
30. 6. 2017.
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: Vaše číslo popisné (pozor NUTNÉ vyplnit!!!, viz instrukce výše)
Specif. symbol:
2017088 (standardní plátce)
2017089 (důchodce)
2017087 (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

SMAŽÍTE? FRITUJETE?

Upozornění občanům

KAM POTOM S OLEJEM, KTERÝ JIŽ NENÍ VHODNÝ NA SMAŽENÍ?

Úřad městyse žádá obyvatele, aby v zimním období neparkovali na
místních komunikacích mimo vyhrazená parkovací místa.
V případě sněhové kalamity zaparkovaná vozidla ztěžují či znemožňují odhrnování sněhu. Upozorňujeme, že úřad městyse neponese
žádnou odpovědnost za případné poškození zaparkovaných vozidel shrnovacím pluhem.
Členové rady městyse nejen za sebe vyslovují poděkování všem
pracovníkům technické čety a také pánům Janu Králíkovi st. a Janu
Králíkovi ml. za péči o komunikace v tomto mrazivém a zasněženém období.
ÚM

Olej nepatří do záchodu ani do dřezu. Je to odpad, který způsobuje v
odpadním potrubí a dále pak v kanalizaci značné problémy:

dochází k neprůchodnosti odpadního potrubí (odpad je nutno
protáhnout, koupit chemii na jeho odstranění v horším případě je nutné zavolat odborníky)

nabaluje se na kanalizační čerpadla a vyřazuje je z provozu

na čistírně odpadní vody tyto oleje narušují mechanický proces čištění
Olej nepatří ani do koše na odpadky.

KAM TEDY S NÍM?
Použitý olej z fritovacího hrnce/pánvičky slévejte do 1,5 l PET láhve,
kterou pak můžete vhodit do zvláštní sběrné nádoby.

Sběrné nádoby budou rozmístěny u sběrných hnízd:
- Na Zárybničí
- Za Školou
- Hlavní (u Davídků)
PROČ SBÍRAT POUŽITÝ OLEJ???



snížíte znečištění odpadní vody
ochráníte odpadní potrubí před ucpáním

Pomáháte efektivně a ekologicky využívat odpad! Šetříte tím neobnovitelný zdroj energie (ropu)!
ÚM

foto Hana Němečková
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Stalo se...
Rozsvěcení vánočního stromu
Advent je časem s největším počtem lidových zvyků a mnohé z nich dodržujeme i my v Lázních Toušeni. O první adventní neděli 27. listopadu
2016 v podvečer se zcela zaplnil park na Floriánském náměstí všemi, kdo se těšili na rozsvěcení vánočního stromu a vůbec na sváteční podvečer, tradičně zahajovaný troubením pana ponocného Josefa Konopky.
Po troubení a ohlášení času i prosby svatému Floriánu o ochranu se
celým náměstím rozezněly koledy v podání dětí ze základní školy pod
vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Černé, která je, společně se skupinou Antikvariát, doprovázela na kytaru. Zazněly také flétničky, které už
k toušeňským dětem patří. Vystoupení bylo milé, plné radosti, rozzářených dětských očí a spokojených posluchačů, ostatně jako vždy. A pak už
honem – moderátorka Jana Hadrbolcová s dětmi odpočítala: „Tři, dva,
jedna, teď!“ – a vánoční strom se rozsvítil. Letos na něm opět přibyly
další ozdoby, podobně jako na sloupech veřejného osvětlení další svítící
sněhové vločky. Od západu prosvítala barevná okna kostela a od východu začínala v osvětleném parku andělská pohádka, připravená členy
toušeňského Divadelního spolku. Dělo se toho ale mnohem víc. Po celou
dobu mohly menší děti vyrábět vánoční ozdobičky, psát přáníčka Ježíškovi na vlastnoručně vyrobený papírový řetěz, zdobit šišky a všemi svými výtvory okrášlovat stříbrný smrček v parku. Kdo chtěl, mohl si i kreslit, vybarvovat vánoční omalovánky nebo si zapálit svíčku v ořechové
skořápce
a pouštět
ji po hladině vody. Samozřejmě nechyběly stánky s vánočním zbožím, množstvím rozličného cukroví a všelijakých dobrot, k mání byly i publikace o našem
městysi. Po několika letech se znovu objevil stánek „bazárek“ s věcičkami a
knihami, které darovali místní občané ve prospěch Dětského centra v Milovicích. Nebyla sice nijak veliká zima, ale přesto přišel vhod horký čaj, svařené víno
nebo punč a na ohýnku si každý mohl opéct buřty. Další občerstvení nabízel
v aleji pod lipami stánek manželů Fialových. Na závěr příjemně prožitého adventního podvečera znovu zahrála a zazpívala skupina Antikvariát. Nejdůležitější ale ze všeho bylo, že jsme se sešli v opravdu velikém počtu, na chvíli se zastavili, popovídali si a naladili se na strunu Vánoc. Tím spíše je třeba poděkovat
všem, kdo se na společně prožitém podvečeru podíleli: úřadu městyse, technické četě, školákům a jejich učitelskému sboru, divadelníkům a sokolům, baráčníkům a členům kulturní a volnočasové komise a dokonce i občanům „bez příslušnosti“. Je chvályhodné, že tak velkou akci si umíme zajistit vlastními silami.

Mikulášská nadílka
K dalším českým tradicím patří mikulášská nadílka, a tak nedělní odpoledne už na den svaté Barbory 4. prosince patřilo dětem, andělům,
čertům a Mikulášovi. V místní sokolovně bylo ve 14 hodin všecko vzorně připraveno, stoly v sále byly brzy obsazeny a odpoledne s dárky,
které rodiče přinesli o něco dříve, aby je čerti a andělé stačili narovnat do košů a nůší, mohlo začít. Tentokrát se dostavilo dětí méně než loni,
za to mohly chřipky, ale i přesto byla atmosféra v sokolovně velmi
příjemná, až téměř rodinná. Všechny přítomné přivítali tři andělé,
zazpívali, zahráli na housle, a pak už se s rámusem přiřítilo šest
strašlivých čertů, trochu se na jevišti poprali, zakřičeli, ale nakonec se ukázalo, že vůbec nejsou tak zlí, jak vypadají. Sedli si do
koutka k pekelnému kotli a vše pozorovali. Andělé pak spolu
s dětmi zavolali Mikuláše, který za potlesku důstojnou chůzí přešel celý sál a usedl na jevišti do zlatého křesla. Poté rozkázal čertům, aby přinesli koše, a jeviště vyzdobené nebeskými obláčky
bylo za chvíli plné dárků. Dostalo se úplně na všechny děti. Ale nic
nebylo zadarmo. Nejprve bylo potřeba zazpívat, nebo přednést
básničku. Některé z dětí se úkolu zhostily velmi dobře, jiné se
trochu bály, ovšem Mikuláš pochválil všechny a každého odměnil.
Mnoho dětí se v závěru příjemně stráveného odpoledne nechalo
vyfotit s anděly, čerty i Mikulášem na památku, a strach byl tentam. Kdo z dětí zrovna nepřednášel, mohl si omalovávat, občerstvit se a rodiče se opět mohli věnovat dobročinnému bazárku.
Mikulášskou nadílku připravil Divadelní spolek při T. J. Sokol Lázně Toušeň.
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Křest kalendáře „Lázně Toušeň 2017“
Každý křest je vždy slavnostní okamžik a nejinak tomu bylo i 6. prosince, když se v obřadní síni ve Skleněné vile konal křest kalendáře
s úžasnými dětskými obrázky významných toušeňských budov. Autory kreseb byli žáci, kteří ukončili v červnu 2016 pátou třídu naší základní
školy. Pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Černé tehdejší páťáci v hodinách výtvarné výchovy nakreslili vše tak výborně, že by byla velká
škoda nepodělit se o obrázky s ostatními. A nápad vytvořit kalendář s těmito kresbami byl na světě. A nejen to! Přišla další báječná myšlenka:
výtěžkem z prodeje podpořit kliniku dětské onkologie Fakultní nemocnice v Motole. O kalendáře byl velký zájem, právě tak jako o pomoc
nemocným dětem. Brzy byl celý náklad rozebrán, a kdo si nepospíšil, měl smůlu. Co samotnému křtu předcházelo? Plná obřadní síň – na
jedné straně rodiče a občané, na druhé řada nedočkavých dětí
s hudebními nástroji. Sváteční podvečer začal hrou na flétny, na
klavír a lesní roh. Všechny přítomné pak přivítali ředitel školy
Mgr. Martin Černý a starosta městyse Ing. Luboš Valehrach,
MBA. Poté už hrdě nastoupili bývalí páťáci, autoři kreseb, se
svou tehdejší třídní učitelkou Ivanou Studničkovou a slavnostní
akt mohl začít. Jak jinak než dětským sektem a několikanásobným přípitkem: po řediteli školy a panu starostovi promluvili
také paní učitelka Mgr. Ludmila Černá a kronikář městyse RNDr.
Jan Králík, CSc., který napsal ke kresbám do kalendáře výstižný
text. Vše najdete i v tomto čísle Floriána na stranách 8-9. Podvečer pokračoval koncertním programem. Ke klavíru, zobcovým
flétnám a lesnímu rohu přibyly housle, akordeon, příčná flétna a
nově saxofon. Parádní tečkou byl klavírní Foxtrot Bohuslava
Martinů v podání Honzíka Černého. A kdo měl zájem, mohl si
ještě v oranžerii Skleněné vily naposledy prohlédnout originály
kreseb. Ale rychle! Jejich autoři se už těšili, že si je budou moci
konečně odnést domů. Nádherný slavnostní podvečer, při kterém byli spokojeni všichni, se opravdu vydařil.

Panenské Břežany – Památník národního útlaku a odboje
Horní zámek v Panenských Břežanech vystřídal za dobu své existence více majitelů. Barokní stavba prošla také svým temným obdobím, když
zde v době nacistické okupace pobýval tajemník Úřadu říšského protektora K. H. Frank. Po válce přešel zámek do vlastnictví státu, aby sloužil jako
Domov důchodců. Od roku 2012 je v majetku Oblastního muzea Prahavýchod, které prosadilo rozsáhlou rekonstrukci celého areálu. Slavnostní
ukončení projektu se konalo 8. prosince 2016. Bohatý program začínal ve
zrekonstruované barokní kapli svaté Anny za přítomnosti ředitelky oblastního muzea Mgr. Hany Závorkové, zástupců firem zúčastněných na rekonstrukci, zástupců Středočeského kraje a mnoha hostů včetně zástupců
osmi společenství z našeho městyse. V nádherné architektuře, jejímž autorem byl Jan Blažej Santini Aichel, vyslechli hosté slavnostní proslovy,
poděkování a hlavně varhanní koncert z děl barokních mistrů. V mrazivém
počasí byla v kapli ještě větší zima než venku, kde občas přece jen vysvitlo
sluníčko. Ale pak už se konalo přestřižení pásky, aby si všichni mohli
v zámku prohlédnout novou expozici – Památník národního útlaku a odboje. Multimediální expozice „Zločin a trest“ připomíná hrůzy nacistické
okupace a hrdinství účastníků domácího i zahraničního odboje. Nikdo se
nedokázal ubránit silnému pohnutí. Po dokončení úprav parku bude zámek v Panenských Břežanech důstojným, zajímavým a hlavně poučným cílem.

Oslava svátku svaté Lucie
Jen málo míst v okolí se může pochlubit připomínkou dne svaté Lucie.
V Lázních Toušeni jsme slavili už poněkolikáté a opět trochu jinak. Sraz
byl na nádvoří Skleněné vily, kde všechny hosty přivítaly čtyři (!) Lucie.
Dvě z nich – Bc. Mirka Kořínková a Ing. Mária Němečková – seznámily
účastníky akce s životem patronky světel a se zvyky, které se k jejímu
svátku vztahují. Svíčkami osvětlenou cestičkou v Parku profesora Procházky se pak vydal stopadesátihlavý průvod s desítkami lampionů a
světýlek po nábřeží Labe až k bývalému přívozu, odkud všichni dobře
viděli v půl sedmé na ohňostroj, odpalovaný z lávky. Někteří účastníci
z průvodu namítali, že loňský ohňostroj na protějším břehu Labe byl
hezčí. Tak se budeme těšit, aby se za rok zase vydařil lépe. Na oplátku
některé z dětí v průvodu slíbily, že půjdou příští rok oblečeny za Lucii,
tedy v bílém. Každá nová Lucie má na příští oslavu slíbenou sladkost!
Uvidíme, kdo 13. prosince 2017 svůj slib dodrží…
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Setkání seniorů
Setkat se se spoluobčany, posedět a popovídat si v předvánočním čase v sále Slatinných lázní, je vždycky znovu velmi příjemné. Každým rokem mají děti ze základní školy připraveno nové pásmo, kterým seniory potěší. Po úvodních skladbách na flétny a hře na akordeon přivítali
všechny přítomné starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA, a ředitel školy Mgr. Martin Černý. Následoval cyklus básniček na téma „jaroléto-podzim-zima“, na které budou všichni určitě dlouho vzpomínat. Mimořádně zdařilé vystoupení mělo vtip, vhodné rekvizity a naprosto
přesvědčivý přednes, takže lze říci bez přehánění, že slzy v očích mnoha
seniorů byly opravdu upřímné. Paní učitelka PaedDr. Miroslava Žídková,
která básničky vybrala, upravila a s dětmi nastudovala, si zaslouží veliký
obdiv. Všichni v sále byli nadšeni a tradičně velmi pěkné bylo i hudební
vystoupení dětí. To zase, jak jsme si už zvykli, pečlivě s dětmi nacvičila
paní učitelka Mgr. Ludmila Černá. Se seniory se děti rozloučily vlastnoručně vyrobenými dárečky – velkými papírovými sněhovými vločkami,
které pak zajisté během vánočních svátků ozdobily nejeden byt. Nutno
také připomenout občerstvení, kterého bylo dost, a o které se postarali
zaměstnanci Slatinných lázní. Velice příjemně hrála skupina Radost pod
vedením Petra Hradeckého a se zpěvákem Láďou Weyrostkem a tradičně se našlo dost těch, kteří si při pomalejších kouscích rádi zatančili.
Bylo to opět hezky prožité společné odpoledne, za které patří dík úřadu
městyse, základní škole, Slatinným lázním Toušeň a hudebníkům. Jediným nedostatkem snad bylo, že pozvánky na tuto akci se dostaly k některým trochu později, než by měly.

TOCHRS v kostele svatého Floriána
Pojďte, na chvíli se zastavte a v klidu adventního času si poslechněte písně v podání
Toušeňského chrámového sboru v místním kostele svatého Floriána! Ano, takový je
smysl pozvání do místního kostela na předvánoční koncert, který se konal 17. prosince 2016. V kostele osvíceném desítkami svíček a s adventním věncem před oltářem byl každý z návštěvníků přivítán dobrým bílým či červeným vínem, děti pak
výbornými čokoládovými bonbony. Všechny přítomné oslovil Ing. Karel Herrmann,
vedoucí sboru, seznámil je s programem večera, a pak se už všichni v tichu mohli
zaposlouchat do známých i méně známých písní a proslovů ve výtečném domácím
provedení. Ta hodinka opravdu stála za to! Souboru za jeho zpěv a rozdanou radost
patří obdiv a dík. Na závěr dostal každý, kdo měl zájem, knihu Ladislava Heryána
Exotem na této zemi. Koncertní vystoupení Toušeňského chrámového sboru ale
nebylo v období vánočních svátků jediné. Také letos si mohly děti 26. prosince
odpoledne v kostele zazpívat a zažít tak příjemné chvíle vánočního času. Zpěv
v podání našeho TOCHRSu nechyběl ani na půlnoční mši.

Setkání se starostou
V předvánočním shonu není na škodu se na chvíli zastavit, vydechnout, promluvit se sousedy, zavzpomínat a dozvědět se i něco nového.
Příležitost k tomu opět nabídl starosta městyse Ing. Luboš Valehrach. MBA, který pořádal setkání se spoluobčany ve čtvrtek 22. prosince ve
Skleněné vile. Každý, kdo přišel, přinesl nějakou dobrotu, ať sladkou nebo slanou. Dobré pití již bylo připraveno: svařené víno, grog, káva, čaj,
co si kdo přál, a tak bylo na bílých ubrusech neustále něco prostřeno. Příjemnou atmosféru dotvořil vánoční stromeček ozdobený panem
Josefem Jirotkou a bez koled by se předvánoční setkání také neobešlo. Nesešlo se nás mnoho, jen asi na dvě desítky, potěšující ale bylo, že se
objevily i úplně nové tváře nejnovějších Toušeňanů. Přes nevelký počet nám ve vyzdobené spolkové místnosti bylo opravdu příjemně. Na
závěr setkání jsme si všichni navzájem popřáli krásné Vánoce, hodně zdraví a úspěšný rok 2017.

Sáňkování na stráni
Konečně i do nížiny přišla zima! Počátkem nového roku napadl sníh a byla by škoda
toho nevyužít. Možná, že někomu přidala bílá nadílka vrásky, ale určitě ne dětem. A
tak paní učitelky ze školní družiny s dětmi každé odpoledne vzaly pekáče a sáňky a
hurá na stráň! To bylo smíchu a radosti! Při takovém množství dětí, které přijdou
najednou na jeden kopeček, musel ale panovat pevný jízdní řád, a nutno dodat, že
děti ho přesně podle pokynů svých učitelek dodržovaly. Byla radost pozorovat šťastné a rozesmáté dětské tvářičky. Trvalo to jen pár dní, pak nastala obleva, ale zima
nekončí, je tedy dost možné, že nám zase nasněží a na stráni bude opět veselo.

Text a foto Hana Němečková
předsedkyně kulturní komise
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Koupání v ledové tříšti
Předvánoční sraz otužilých plavců na Malvínách 17. prosince 2016 tentokrát
sliboval prosekávání ledů a sekyrka byla pro jistotu po ruce. Ale nebylo jí
třeba: na tenký ledový příkrov stačil „lidský ledoborec“ Ing. Otakar Kořínek.
Ve dvou stupních pod nulou si všichni pochvalovali, že konečně mrzne,
takže se nikdo nemusel po cestě brodit blátem, ale ke svlékání a koupání se
za ledoborcem odhodlali navíc jen Ing. Jaroslav Sýkora se synem Kryštofem,
Bc. Martina Popová a Mgr. Lucie Kainová. Méně než polovina proti loňsku,
zato všichni Toušeňané! V chladné tříšti si statečně zaplavali bez ohledu na
věk a od početných přihlížejících sklidili zasloužený potlesk. Navzdory nevlídnému ránu se totiž zmnožilo publikum: dva kočárky, dva psi, tři fotografující a filmující mobily, náhodný divák (běžec) až ze Staré Boleslavi a manželky a maminky. Přijdou-li za rok chřipky jindy než zrovna před Vánocemi,
určitě se příští koupání vyvede početněji. Pět statečných, z nichž čtyři absolvovali i loňskou premiéru, zaslouží obdiv!
red *foto jvk+

Vánoční koupání na Malvínách 2016 – zleva: Bc. Martina Popová,
Mgr. Lucie Kainová, u ledu Ing. Otakar Kořínek, vpředu Ing. Jaroslav
Sýkora se synem Kryštofem

Vánoční dárek pro děti do Milovic
Letošní rozsvícení toušeňského vánočního stromu opět přineslo řadu zážitků, příjemných setkání, koledy zpívané šikovnými, školou povinnými dětmi, vánoční pohádku, svařák, buřty, cukroví atd. Jistě jste jistě četli podrobnou zprávu na straně 4! Letos poprvé ale měli všichni účastníci navíc možnost učinit dobrý skutek, a to v rámci dobročinného blešího
trhu, blešáku. Výtěžek byl přislíben Dětskému domovu v Milovicích. Podobné
akce již v Lázních Toušeni několikrát proběhly, ale nikdy ne ve spojení
s Vánocemi a Adventem. Možná proto se blešák dočkal takového zájmu. Již
během listopadu řada Toušeňanů svezla své poklady, které se uvolila věnovat,
na úřad městyse, za což jim patří první díky. Druhé díky patří všem, jež se
zájmem prohlíželi všechny drobnosti, zajímavůstky a kuriozity, jaké najdete
jenom na blešáku, a které si po důkladném výběru můžete odnést. Částky u
zboží byly jen „vyvolávací“: řada nakupujících s úsměvem nechtěla peníze
nazpět, anebo záměrně platila větší bankovkou. Největší zájem byl o zvonečky, různý porcelán a knihy. Již v ten den se vybralo nečekaných 3 258 Kč, a
přesto množství zboží ještě zbylo. Byl tedy naplánován doprodej, který proběhl o týden později v rámci mikulášské nadílky. Celková částka, která nakonec
putovala do Dětského domova v Milovicích, byla 4 828,- Kč. Všem, kdo se
jakkoliv zúčastnili, díky!!
Jana Hadrbolcová
foto Hana Němečková

Puškinův Evžen Oněgin
V úterý 17. ledna 2017 jsme v obřadní síni ve Skleněné vile přivítali vzácné hosty Divadelního spolku při T.J. Sokol, Okrašlovacího spolku a
kulturní komise, nám již známého PhDr. Stanislava Rubáše, Ph.D., ředitele Ústavu translatologie Filosofické fakulty University Karlovy, a
herečku a recitátorku Martinu Longinovou. S velkou pečlivostí pro nás připravili literární pořad o Puškinově Evženu Oněginovi. A byl to večer,
na jaký téměř tři desítky návštěvníků jen tak nezapomenou! Jedním slovem úžasný! Jedinečný! První literární večer roku nasadil laťku kvality
tak vysoko, jak jen si lze představit. Přednes herečky Martiny Longinové přinášel lahodnou vytříbenost hlasu, procítěnost a nejjemnější odstíny poetického prožití slov. Přednáška PhDr. Stanislava Rubáše, Ph.D., oslňovala znalostmi, zasvěceností a nadhledem, jaké obstojí i před nejvyššími
universitními nároky, a přitom doslova hýřila prožitkem a přesvědčivostí,
jako by šlo o strhující herecký výkon. Od stolku s portrétem A. S. Puškina
zněly v bravurním přednesu verše hned v pěti různých překladech i v originále. A nejen to, všechny překlady byly důkladně s originálem porovnávány. V čem se liší? V čem je který výstižnější? Hlubší? Přesnější? Básnivější?
Který Taťánin dopis Oněginovi se nejvíce blíží originálu? Na tyto a mnoho
dalších otázek odpovídal Dr. Rubáš s obrovským zanícením a zápalem.
Takové ticho a taková pozornost diváků, kteří hltali každé slovo, se málokdy zažije. A výtečný přednes Martiny Longinové ten skvělý večer ještě
umocňoval. Soustředěný poslech, a přesto úsměv na tváři všech, kteří
přišli, byl jistě povzbudivou odměnou oběma účinkujícím. Oba hosty
uchvátilo navíc i prostředí Skleněné vily, a tak se můžeme těšit, že k nám
někdy opět zavítají. Určitě to opět bude veliký zážitek!
text a foto Hana Němečková
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Školní kalendář na rok 2017
Vážení přátelé,
během loňského léta probíhala v oranžérii Skleněné vily výstava prací žáků pátého ročníku toušeňské školy. Její součástí byly kresby významných budov z našeho městyse. Již ve fázi samotné tvorby vznikla v dětech myšlenka sestavit z kreseb kalendář pro rok 2017. Oslovila jsem
kronikáře městyse, zda by k jednotlivým kresbám do kalendáře přidal informace z historie staveb. Vize dětí se začaly rýsovat v reálných barvách. Na jaře však celou třídu zasáhla smrt spolužačky, taktéž autorky jedné z kreseb. Původní plán dětí – kalendář jako propagační materiál
městyse i školy – dostat nový směr. Spolužáci Elišky se rozhodli kalendář prodávat a výtěžek z prodeje věnovat dětskému oddělení onkologie
nemocnice Motol. Křest kalendáře proběhl 6. prosince 2016 ve Skleněné vile a do Vánoc byl celý náklad vyprodán. Děkujeme za podporu.
Mgr. Ludmila Černá

Leden – radnice – Vanda Kučerová
Od roku 1536 byla Toušeň známa jako městečko, které nejvíce rozšířil Jan Pašek z Vratu. K roku
1552 je potvrzena samospráva s rychtářem a radními a z doby třicetileté války se z roku 1642 ví o
rychtáři Vítu Hůlkovi. V roce 1727 spravovali Toušeň dva rychtáři – starší a mladší. První radnice
stála už před rokem 1770 tam, co stojí i nyní. Dodnes dochovaná budova byla postavena
v empírovém slohu někdy počátkem 19. století. Část domu kdysi sloužila také za školní třídu, poštu,
obchod, dětskou zdravotní poradnu a dnes také za třídu
mateřské školky.

Únor – roubenka – Michal Charvát
Roubenka, domek z dřevěných trámů na nábřeží blízko
bývalého přívozu připomíná, jak vypadala toušeňská obydlí před dvěma a třemi stoletími. Základy
bývaly kamenné, stavba sama byla „roubena“ z trámů utěsněných jílem smíseným s plevami. V
podezdívce roubenky dochované u Labe je vyznačena výška vody při povodni v roce 1891, která už
ale nedosahovala tak vysoko, jako povodeň roku 1846. Některé roubené domky v Toušeni byly budovány z trámů přivezených z dřevěného labského mostu, který byl postaven v roce 1562 a zrušen
po jiné povodni v roce 1775.

Březen – nádraží – Eliška Červinková †
Nádraží v Toušeni bývalo od roku 1883 v dřevěném domku. Jednopatrová budova s rovnou střechou byla postavena až v roce 1902. Dům ve slohu renesanční vily projektoval architekt Josef Oehm
z Vídně, který se podílel také na budovách nádraží v Brně a v Ústí nad Labem. Na místě původní
dřevěné stavby je nyní přízemní domek. Západní veranda u patrové budovy byla zasklena roku 1924
a přízemní přístavba doplněna v roce 1960. V létě 1981 posloužilo toušeňské nádraží filmovému
režiséru Karlu Steklému k natočení několika scén pro film Každému jeho nebe.

Duben – hospoda – Natálie Řeháková
V Toušeni bývaly už za císaře Rudolfa II. čtyři vyhlášené
krčmy. Přes třicetiletou válku se ale udržela pouze zájezdní hospoda Klímovka, kterou v roce 1754
koupil Jakub Choděra. Původně barokní usedlost s portálovými vjezdy sloužila v empírové úpravě
z roku 1814 až do počátku 20. století jako vyhledávaný hostinec s vlastní chladivou studánkou
v hlubokém sklepě. Z toušeňské rodiny Choděrů pocházeli Josef Choděra, známý pražský majitel
restaurace na Národní třídě 30, a akademický malíř Čeněk Choděra, člen pařížské Société des artistes
décorateur.

Květen – kaplička – Matyáš Novák
Novobarokní kaplička svatého Floriana byla postavena roku 1823 na místě dřevěné zvoničky. Na vysvěcení
čekala až do 9. května 1852, kdy byla uspořádána první velká toušeňská Floriánská pouť. V říjnu 1868 poctil toušeňskou kapličku návštěvou pražský arcibiskup Bedřich kardinál kníže Schwarzenberg. Kaplička
sloužila k bohoslužbám, sňatkům, křtům i k zádušním mším až do vysvěcení kostela. V neužívaném objektu
pak byl od 20. do 50. let minulého století umístěn transformátor pro rozvod elektrického proudu. Větší
opravy proběhly v letech 1968 a 2006.

Červen – lázně – Vojtěch Bureš
Lázně v Toušeni založili Jan a Marie Králíkovi v roce 1868 na železnatém prameni, který vyvěral na jejich zahradě. Koupele a pitné
kúry umožnily rozšířit ubytování a v roce 1899 zavedl syn zakladatelů Jan Králík velmi léčivé slatinné koupele. Velkou lázeňskou
budovu v novorenesančním slohu s prvky secese projektoval
architekt Václav Kubr z Prahy. V lázních se léčila řada významných
pacientů ze světa kultury: Jarmila Novotná, Stella Zázvorková,
Adolf Branald, Bohumil Hrabal, i sportu: Emil Zátopek, Jan Železný, Štěpánka Hilgertová,
Roman Šebrle.
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Červenec – kostel – Matěj Horák
Kostel svatého Floriana byl vysvěcen o pouti 4. května 1890. Místo pro stavbu kostela věnoval městys: po
obecní pastoušce, kůlně a zčásti na školní zahradě. Projekt připravil architekt Ludvík Lábler z Kutné Hory ve
slohu nové gotiky. Náklady na vybudování a vnitřní vybavení uhradila dlouhodobá sbírka obyvatel, do níž největším obnosem přispěl poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý. Autory sochařské výzdoby
jsou Čeněk Vosmík a Jiří Chour. Kostel po rekonstrukci znovu vysvětil v květnu 2006 pražský arcibiskup Miloslav
kardinál Vlk.

Srpen – vila – David Danko
Od 13. století stával v Toušeni hrádek, jehož hostem býval i Karel IV.
Počátkem 16. století si zde pražský primátor Jan Pašek z Vratu postavil navíc i renesanční zámek. Po třicetileté válce zůstaly z obou staveb
jen ruiny. V roce 1870 z nich vybudoval pražský stavitel Svoboda vilu
se zasklenou verandou a okolí místa, kde stával hrádek, upravil
v park. Po rekonstrukci nese park od roku 2010 jméno lékaře profesora Jaroslava Procházky, který
zde pobýval v letech 1941-1967. Skleněná vila slouží po rekonstrukci jako kulturní a společenské
středisko.

Září – škola – Milan Šváb
Pravidelné školní vyučování v Toušeni začalo po třicetileté válce. První zpráva je z roku 1660. Místo
pro samostatnou školní budovu osobně určil císař Josef II.: přízemní škola krytá šindelovou střechou
byla postavena v roce 1787. Od roku 1892 zde stojí velká jednopatrová škola podle projektu architekta Václava Kubra z Prahy. O stavbu se nejvíce zasloužil řídící učitel Bedřich Kautský. V letech 1907
-1919 byl řídícím učitelem spisovatel Ferdinand Č. Holinka, překladatel z polštiny. Slavným žákem
školy býval i armádní generál Ing. Tomáš Sedláček.

Říjen – cukrovar – Patrik Hercog
Cukrovar ke zpracování cukrové řepy byl v Toušeni založen
ve stejném roce jako lázně: 1868. Hospodáři z místa i okolí se snadno shodli na poloze: v kraji úrodném na řepu, při silnici, při řece a brzy i při železnici. Od roku 1882 vlastnil cukrovar známý továrník
Jakub Passer, z jehož rodiny pochází také filmový režisér Ivan Passer. Cukrová řepa se zde zpracovávala až do roku 1956. Část budovy cukrovaru se dnes využívá jako prášková lakovna, část jako filmový ateliér. Natáčeli zde režiséři Bille August, Stephen Norrington, Zdeněk Troška a další.

Listopad – hřbitov – Barbora Vomastková
Až do roku 1879 byli zesnulí obyvatelé Toušeně pohřbíváni v Zápech.
Samostatný toušeňský hřbitov vysvětil 31. srpna 1879 staroboleslavský děkan P. Antonín Slavíček, strýc známého malíře. Na toušeňském hřbitově byly pochovány i významné osobnosti: ředitel Slovanské záložny František X. Meinich, průkopnice moderní sociální práce RNDr. Marie Krakešová, profesor ČVUT Ing. Jaromír Jirák,
akademický malíř Čeněk Choděra, balneolog doc. MUDr. Vojmír Králík, CSc., chemik prof. Dr. Ing. Otakar Červinka, DrSc., armádní generál Ing. Tomáš Sedláček a další.

Prosinec – sokolovna – Tomáš Čápek
Tělocvičnou jednotu Sokol založil v Toušeni krátce po 28. říjnu 1918
student Břetislav Zahradník. O stavbu toušeňské sokolovny, první
nové sokolské budovy v Československé republice, se všestranně
zasloužil první starosta toušeňské jednoty Antonín Janda. Slavnostní otevření 5. června 1920 vyvrcholilo velkým sokolským cvičením a
divadlem. Vedle sportu, zábav, plesů, divadel a shromáždění zde
navíc až do roku 1987 promítalo kino. Od roku 2000 probíhají v toušeňské sokolovně celostátní
Národní přehlídky sokolských divadel z Čech, Moravy a Slezska.
jvk

Výtěžek z prodeje školního kalendáře Lázně Toušeň 2017 a z darů
pro týž účel dosáhl částky 21.490 Kč. Celá tato suma byla v plné
výši zaslána na účet Kliniky dětské hematologie a onkologie
Fakultní nemocnice v Motole.
LČ
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Spolky
Baráčníci
Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří! Ejhle, jak to platí dodnes pro každou dobrou spolupráci! Potvrdilo
to i výroční sedění místních baráčníků. Spolupráce se školou a Sokolem přináší již léta radosti, na které se vždy
těšíme a které nám jiní v dobrém závidí. Jsou to příkladné ukázky společenského důmyslu místní obce.
Zdá se být jednoduché vytvořit fungující
kolektiv, ale je to pořádný kus práce duševní i fyzické, aby výsledek vytvořil atmosféru dobrého naladění a vzájemného porozumění, kterého dnes je tolik
potřeba! Program výročního sedění místní obce baráčnické je vždy dokonale připraven a pokaždé překvapí něčím novým. Tentokrát to byly slušivé fialové vesty sousedů v početnějším doprovodu krojovaných tetiček.
Když po slavnostním vstupu starobylého praporu zazněla z úst téměř
dvacetihlavého sboru žáků místní školy státní hymna, nemohlo jediné
oko zůstat suché! Veliké díky paní učitelce Mgr. Lidušce Černé! Ostatně,
celý učitelský sbor v čele s panem ředitelem se vždy takových kulturních
akcí v obci účastní. To vše je zastřešeno dokonalou organizací bratrů
sokolů.
Ta děvčata – tetičky – když obléknou české kroje různých krajů, rázem
omládnou, a jistě se tak i cítí. Řečnicky vyspělé projevy činovníků – rychtáře Jirky Kučery, pantatínka Jendy Zahrádky, panímaminky Ing. Márie
Němečkové, tetičky syndičky Alenky Šedové, tetičky kronikářky Evičky
Kučerové a vtipem okořeněné rýmy ponocného Pepy Konopky – mají
znaky ušlechtilosti bez módní lidovosti. Jak je důležité obnovovat cestu k morálním hodnotám, naznačily proslovy tetičky vzdělavatelky Dr.
Lidušky Konopkové a hosta kronikáře Dr. Jana Králíka. Je to víc než aktuální nutnost, vracet se ke ztracenému vlastenectví!
Význam baráčnické práce dobře vystihl ve svém příspěvku pantatínek Jenda Zahrádka: baráčnictví má být jakousi „pohádkou lidských vztahů“! Máme dobře nakročeno, ale stále i mnoho práce před sebou. Přejme místní obci – především jejím činovníkům – v této práci mnoho
úspěchů!!!!!
Ing. Miloš Pulkrábek

Poker

Myslivecký spolek

V neděli 18. prosince 2016 ukončila podzimní sezónu Toušeňská pokerová společnost závěrečným vyhodnocením
pořadí hráčů, kteří od září usilovali o co nejlepší umístění
v tabulce. Tentokrát se nejvíce bodů podařilo nasbírat panu Lukášovi Jirkovi z Káraného. Zároveň touto cestou děkujeme Sportbaru Petra Kasalického za ochotu a přízeň, kterou k nám chová.
Ivana Studničková

V uplynulé lovecké sezoně se členům Mysliveckého spolku Vysoká mez Lázně
Toušeň podařilo ulovit 35 bažantů, 83 zajíců, 20 kusů srnčí zvěře a 16 lišek,
čímž jsme splnili uložený lovecký plán. V pátek 16. prosince 2016 jsme uspořádali hlavní hon na zajíce, na který jsme pozvali své kamarády myslivce. Na
tomto honu nám jako honci pomohli studenti Střední zemědělské školy
v Brandýse nad Labem, studující obor myslivost. Po ukončení honu jsme se
všichni přesunuli do místní sokolovny, kde se konala Poslední leč. Občerstvení
nám zajišťovala již tradičně firma Popelka. Byl vyhlášen král honu, přítel
z Plzně, kterému se podařilo ulovit 7 zajíců. Naši mladí myslivci Vojta a David
Schwägerlovi byli pasováni dle mysliveckých tradic na lovce srnčí zvěře.
14. ledna 2017 jsme uspořádali v místí sokolovně již 41. Myslivecký ples.
K naší radosti se opět naplnila celá sokolovna do posledního místa. K tanci a
poslechu nám hrála hudební skupina Tox Jardy Trnky z Poděbrad.
Za Myslivecký spolek Vysoká mez Lázně Toušeň, Jan Schwägerl

Kroužek programování
– na počítači pro děti má za sebou první pololetí. Cílem
kurzu je ukázat dětem, že počítač se dá používat i jinak než
jen k hraní her. Na hodině se učíme programovat, vytváříme vlastní aplikace a animace. Mladí programátoři a programátorky začali od úplných základů, postupně se naučili
ovládat vývojové prostředí jazyka Scratch, pochopili podmínky i opakování, poprali se se soustavou souřadnic. Před
Vánoci už zvládli vytvořit animované přáníčko, dokonce i se
zimní hrou, ve které se chytají padající vločky do saní. Nový
rok jsme přivítali napínavou hrou, v níž prochází postavička
na čas bludištěm, a jen co bude hotová ke spokojenosti
všech, začneme programovat zkoušedlo násobilky. Všechny výtvory dáváme na naše internetové stránky
www.programovanihrou.cz, kde si je můžete prohlédnout i
ozkoušet.
Velice mě těší neutuchající nadšení dětí, pokroky, kterých
dosáhly, a vážím si rozhodnutí rodičů dát svým dětem příležitost nahlédnout do světa programování na PC. V druhém pololetí bychom rádi otevřeli ještě jeden kroužek,
zájemci, hlaste se!
Ing. Iva Javorková

V kroužku programování zleva: Tomáš Csapek, Václav Fiala, Lukáš a Stela
Javorkovi, Bořek Novák, Tereza Koderová *foto Ing. Martin Javorek+
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Divadelní spolek
Mort popáté na domácí scéně
Svatoštěpánský večer v toušeňské sokolovně nadělil divákům lahůdku v podobě živého duelu DSLT vs. T.J. Sokol. Všichni zúčastnění aktéři byli pod drobnohledem zcela
vyprodané arény – žádné z míst, byť celkem nepohodlných, nezůstalo tentokrát prázdné. Vlastní hra, jak už je u kvalitní podívané zvykem, přinesla dva rozdílné poločasy.
Ten první, oťukávací, zvolna představil (zejména dosud neznalým) divákům jak hlavní
hvězdy večera, tak i dělníky pole a nosiče vody. Po přestávce na občerstvení následoval poločas druhý. Ten již bez veškerého taktizování nepokrytě demaskoval krásu této
oblíbené hry, jejíž všichni aktéři vystupňovali svůj výkon až k finálnímu rozuzlení, které
určilo vítěze. Skuteční fajnšmekři v řadách obecenstva jistě ocenili například Mágova
gesta připomínající fenomenálního Usaina Bolta či takřka dokonalou práci prstů Smrtě,
která v ničem nezaostávala za legendárním Charlesem Montgomerym Burnsem. Závěrečný frenetický potlesk publika byl všem zaslouženou odměnou za předvedený výkon. Onoho svátečního večera zvítězili všichni. Sportu zdar a divadlu zvlášť.
hrg

Ondřej Menoušek (Mort) a Alice Kofláková
(Ysabell), foto Ing. Martin Javorek

O princezně Majolence
V posledních letech navštívily toušeňské děti v sokolovně mnoho a mnoho pohádek.
Tu poslední O princezně Majolence přijel zahrát 15. ledna 2017 odpoledne Divadelní
spolek Tyl z Čelákovic. Diváků se sešlo asi jen pět desítek: chřipková sezona je v plném
proudu. A tak ti, kteří nemohli přijít, mohou jen litovat. Pohádka byla opravdu velmi
povedená. Její děj asi málokdo znal, tím byl celý napínavější, třebaže každý ví, že pohádky mají vždy dobrý konec. Ale než pohádka skončila, mohly děti vidět originální
výpravu, nápadité kostýmy a mladé i zkušené herce v kombinaci s loutkami, jejichž lety
na koštěti byly stejně překvapivé, jako veselé. Děti po celou dobu všecko pozorně sledovaly. Jak jsme si již zvykli u čelákovických divadelníků, přijedou k nám vždy
s představením, které dětské diváky nikdy nezklame. Za pěkné a zábavné odpoledne
jim děkujeme, ale poděkování zaslouží i naši divadelníci, kteří čelákovické kolegy
pozvali a postarali se o vše potřebné.
text a foto Hana Němečková

Divadelní jubilant
Svého jubilujícího režiséra a herce Ing. Dušana Müllera (*12. února 1957) oceňují toušeňští ochotníci už od prvních setkání před patnácti lety,
kdy je začal učit pohybovému divadlu. Gesta, grimasy, mrštnost, scénky, skeče a vsuvky do komedií i pohádek časem rozvinul do rozměrných
pohybových grotesek s vlastním dějem. Jeho báječné KINO nadchlo v toušeňském provedení diváky na Jiráskově Hronově (2008) v Německu (2009), Francii (2010) a Švýcarsku (2011) a spolu s Etudami a dvojdílnou
LODÍ navíc také v Číně (2010). Pětinásobné provedení Kina na piazettě Národního divadla v Praze (2012-15)
bylo sladkou třešničkou na mnohem větším dortu. Doma nejviditelnější prací režiséra Dušana Müllera byla
scéna komediantů v sokolské Prodané nevěstě, provedená třiapadesátkrát, naposledy právě před rokem na

prknech historické budovy Národního divadla (Florián 2016/3-4). Sám pan režisér se na scéně Zlaté kapličky blýskl v roli Principála. Kolik rolí
předcházelo? Nepočítaně. Už v dětství ve Vyškově i za let studií na gymnáziu v Brandýse n. L. a na strojní fakultě ČVUT, přes tvůrčí dílny choreografie a historického šermu po ochotnická léta v Klášterci nad Ohří, Čelákovicích a Lázních Toušeni, kde poprvé hrál již jako Rekrut
v Maryše (1981) a nejnověji exceloval v Králi jelenem (2008), v Poprasku na laguně (2010), v Mortovi (2015) a v Toušeňské růži (2016). Diplomy, uznání, ceny a gratulace vrcholily udělením Zlatého odznaku Josefa Kajetána Tyla (2009). Ale ještě důležitější je a zůstává rodinné divadelní zázemí: manželka Anna – režisérka a herečka, dcera Veronika – inženýrka a amatérská herečka a syn Filip – profesionální herec, režisér a
dramatik…
jvk

Divadelní spolek pořádá nábor nových talentů od 13 let pro divadlo a tanec: 736 541 858

12

FLORIÁN

LEDEN - ÚNOR 2017

Sokol
T. J. Sokol Lázně Toušeň, Divadelní spolek a MAS Střední Polabí pořádají ve
dnech 24. a 25. února 2017 dvě tradiční dvojice karnevalů: v pátek a v sobotu
od 20 hodin pro dospělé, v sobotu od 10 hodin pro předškoláky a od 14 hodin pro školáky – tentokrát v rázu JULES VERNE: předtančení – scénky – tombola – hraje kapela Klasickej postup. NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ (kouří se před
sokolovnou). Vstupné 160 Kč. Předprodej on-line na www.dslt.cz, na úřadu
městyse Lázně Toušeň nebo v infocentru v Brandýse nad Labem.
vzd

Toušeňský Myšák
Děti opět koncertovaly
V pondělí 12. prosince 2016 se sešli mladí hudebníci a zpěváčci v jídelně toušeňských Slatinných lázní, aby
se podělili se svými příbuznými o radost z nově získaných dovedností z kroužků, které pořádá místní rodinné centrum Myšák pod vedením lektorek ZUŠ Brandýs nad Labem paní učitelky Květy Prokopiusové
(vede obory zpěv a kombinaci zpěv a klavír) a paní učitelky Jiřiny Lukešové (vede obory klavír a klávesy).
Tentokrát vystoupilo 25 žáčků
ve věku od 4 do 12 let. Zazněly
vánoční koledy, lidové písně a
klavírní skladby například od
Wolfganga Amadea Mozarta,
Johanna Friedricha Franze Burgmüllera a Roberta Schumanna.
Všem dětem se vystoupení moc povedla a koncert gradoval náročnými skladbami starších žáků. Koncert byl příjemným zpestřením
v předvánočním čase. V předsálí proběhla malá výstava dětských
prací výtvarného kroužku Tvořeníčko, které má stále více svých
příznivců, a to zejména díky zvolenému repertoáru Kateřiny Kunclové.
Na další koncert se můžeme těšit začátkem června.
Ing. Eva Potočiarová

Myšák zdraví v novém roce
Zdravíme všechny „Toušeňáky“ v novém roce 2017 a přejeme spoustu pohody a sluníčka nejen v duši! A doufáme, že si uděláte čas a dorazíte
na naše akce a kroužky a také hlavně s těmi nejmenšími do dopoledních herniček za kamarády. S novým rokem jsme pro Vás připravili několik
novinek – viz samostatné plakátky a pozvánky (dopolední malování pro prcky, angličtina pro nejmenší a relaxační večerní tvořeníčko pro maminky). Mezi již tradiční akce bude určitě patřit velikonoční dílnička – tvořeníčko, dubnové závody kol (termín bude včas oznámen na nástěnkách a webu Myšáka), dále červnové vystoupení – koncert žáčků výuky klavíru, kláves a zpěvu v prostorách Slatinných lázní, a také opět uspořádáme letní příměstský tábor pro děti od 4 do 12 let, tentokrát pod názvem „Malý alchymista – taje a záhady světa kolem nás“.
S pozdravem za všechny Katka Bačová

Tvořivé hraní

Tvořivé podvečery pro maminky

pro děti do tří let
každé liché úterý při dopolední herně od 9 hodin
Budeme si hrát s barvami, tvary, materiály a strukturami. Občas vyrobíme nějaký ten
krásný výrobek, jindy si jen tak pohrajeme a osaháme nové techniky.
Budeme malovat, lepit, razítkovat, kutálet, plácat, patlat a mnoho dalšího.
Děti se tak budou moci vyřádit a
zároveň procvičit svou motoriku.
Co
budete
potřebovat?
Děti
odhodlané se pustit do práce a
oblečení, které naše tvoření snese
(nejlépe něco na převlečení!).
Dílnu povede Katka Kunclová, která
má již několikaletou zkušenost s
vedením tvořivého kroužku v našem
centru.
Kontakt:
katahol@seznam.cz
721 872 858

Jste tvořivá duše? Máte občas chuť si něco vyrobit,
ale zrovna nemáte nápad? Nebo si prostě jen potřebujete oddechnout u kávičky s kamarádkami? Tak
přesně pro vás tu máme nabídku tvořivých podvečerů pro maminky.
Můžeme zkusit vyrobit nejrůznější bytové dekorace,
šperky, maličkosti pro potěchu oka a duše nebo
cokoliv, co by vás zajímalo a udělalo vám radost J .
Budu se na vás těšit každý lichý čtvrtek od 19 hodin
v Myšákovi.
První tvořeníčko proběhne ve čtvrtek 2. února 2017
a vyrobíme si ozdobný obal na květináč.
Cena 60,- Kč
Kontakt:

Veronika Karbanová,
veronikakarbanova17@gmail.com
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Ohlasy
Kdo se přičinil,
měl štěstí být přítomen závěrečnému večeru bádání o Karlu IV. na toušeňském hradě,
a jistě nelitoval. Jak je dobré zvídat, a kolik utajených skutečností je ještě radno odhalovat, ukázal Dr. Králík v tomto miniseriálu literárních večerů o toušeňské minulosti. Již
to, že Toušeň nebyla městysem teprve před deseti léty, ale již Léta Páně 1536, jak se
dočítáme také v místním Floriánu. Poučené „hádanie“ nás vede nejen do Lázeňské
vinárny k přípitku s Buškem z Velhartic, ale vážněji třeba i do tajů původu místního
pojmenování ulice Na Vinici: tady byla kdysi vinice a „rekreační“ povaha městyse Toušeně tím byla obohacena o důležitou pěstírnu lahodného moku pro hosty toušeňského
hrádku. Karel IV. měl ve svém životě blízko k dobrému vínu a kde mohl, šířil révu
ku povznesení mysli i pro obchod. Léta Páně 1358 „v pátek po neděli masopustní“, jak
čteme ve Veleslavínově historickém kalendáři, vydal Karel IV. majestát a privilegium na
vysazení vinic všude, kde to bylo vhodné, do tří mílí kolem Prahy, a nové vinaře osvobodil na dvanáct let od daní. Do Toušeně to byly z Prahy právě tři míle! Zde v Polabí se
vínu dařilo, jak je všeobecně známo. Svatováclavské vinice u Dřís a vinice Karla IV. na Mělníce jsou proslulé. Mohla ta toušeňská vinice být už
Karlova? Podaří se odhalit novou skutečnost související s pobytem Karla IV. na Toušeni? Mohl se takový příběh odehrát?
Ing. Miloš Pulkrábek

Bluesbadger 2016
Bezprostřední blízkost Adventu opakovaně vábí jezevce mezi lidské příbytky. Letošek nebyl v tomto směru výjimkou. Už posedmé, pokud se
nepletu, se koncem listopadu do toušeňské sokolovny dostavil hned kvintet kapel, tentokrát v poměru dvě domácí a tři zahraniční. Evropská
scéna byla pořádajícím málo, a tak kromě Němců a Angličanů obohatili festivalovou soupisku též Američané. Seznam vystupujících konkrétně zahrnoval následující položky: Bluesband Cpt. Pickarda (Brandýs n.
L.), The Perky Pollyvocs (Německo), The Kingsize Boogiemen (Toušeň),
Justin Lavash (Anglie) a EB Davis (USA). Blues v názvu akce je částečně
ilustrativní, hudba zde produkovaná se povětšinou jednoznačnému
zaškatulkování úspěšně brání. A právě v tom, dle mého laického soudu, tkví oblíbenost tohoto mejdanu u široké veřejnosti. Dramaturgové
večera (rozuměj místní TKB) vybírají účinkující tak, aby návštěvníkům
prezentovali široké spektrum hudebních zážitků. Grimasy nadmíru
spokojených posluchačů jsou jim pak sladkou odměnou za nesnáze
spojené s pořádáním takovýchto akcí. Evidentně festivalu neuškodil
ani fakt, že poprvé v jeho historii bylo v sálu zakázáno konzumovat
tabákové výrobky, spíše naopak. Rozhodně tedy za rok zase na shledanou s jezevcem.
hrg
foto Jindřich Oplt www.moreblues.cz

Pozvánka na výstavu
Čtenáři Floriána znají Hanu (Hanku, Haničku) Brownovou z medailonku (Florián 2015/7-8/7) a jako autorku pohledu na soutok Labe s Jizerou
(Florián 2015/9-10/1). Nejen Toušeňané obdivovali předloňskou výstavu jejích polabských motivů v oranžerii Skleněné vily. Narodila se
v Portlandu ve státě Oregon v USA (*20. 10. 1993), ale když rodiče začali působit v České republice, chodila ve svém novém domově do české
základní školy, nejprve ve Vsetíně a od druhé třídy Lázních Toušeni. Rodiče vedli všechny tři sourozence – také Nathaniela a Kristu – od malička k tvořivosti a k rozvíjení vloh. Hannah se proto věnovala klavíru, klávesám, zpěvu a keramice i na ZUŠ v Brandýse n/L a po dalším studiu se rozhodla zůstat u těchto oborů také na vysoké škole. Ve shodě s rodinným zaměřením si zvolila evangelikální křesťanskou Univerzitu Biola
ve státě California, kde díky talentu získala na léta 2012-2016 čtyřleté stipendium ke studiu
malby, sochařství a dějin umění. Nyní už má tituly bakalářky výtvarných umění (s vyznamenáním) a lektorky biblických a teologických studií. Po své první výstavě v Lázních Toušeni (v srpnu 2015) vystavovala samostatně v sídle své univerzity v Miradě u Los Angeles (v květnu
2016) a s dalšími výtvarníky také v kalifornském Fullertonu (2015) a znovu v Miradě (2016).
„Na výtvarném umění vážím si toho, že je bezbariérové, nezávislé na jazyku. Hodně mě inspiruje příroda. Určitě s tím souvisí, že jsem vyrostla s výhledem z domova na Labe. Fascinuje mě
rozmanitost barev a tvarů, které se melodicky proplétají jako by spolu tančily, rostou a mění
se v různém světle. Žasnu nad úžasným Božím dílem.“
Hannah Brownová připravuje pro svůj druhý „domov“ v Čechách na počátek března 2017
novou kolekci obrazů do Kočárovny v Brandýse n/L.
www.hannahbrownstudio.com
jvk
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Před jubilejní lázeňskou sezonou
Základní kámen k toušeňským lázním položili manželé Jan a Marie Králíkovi 10. března 1868. V květnu pak
začala první lázeňská sezona. Jubilejní 150. lázeňská sezona tedy začne už letos v květnu (2017). Právě
před rokem nastoupila na místo ředitelky Slatinných lázní Toušeň manažerka Ing. Martina Šimůnková.
Za pouhý rok stihla proměnit nejen vzhled lázeňských budov, které vidíme zvenčí, ale i leccos dalšího:
„První dojem je důležitý: květiny v oknech a fasáda v přízemí působí dobře, ale to je jen pohled z ulice.
Přebudovali jsme recepci, je prostornější, světlejší a pohodlnější, pro veřejnost se nám podařilo znovu
otevřít kavárnu, postupně rekonstruujeme další společenské prostory, doplňujeme komfort ubytování a
modernizujeme balneoprovoz. Za plného chodu. V prvním čtvrtroce ale muselo projít přednostní proměnou něco jiného – účetnictví, hospodaření, nákupy a složení zaměstnanců. Přestěhovala jsem si kancelář na konec dvora, abych uvolnila prostory v hlavní budově pro chod lázní. Byla jsem tu běžně šestnáct hodin denně. Trvala jsem na důsledných revizích a kontrolách: a ono se
ušetřilo nejen za elektřinu, za plyn a i trochu za vodu. Nenakupuji nic bez přehledu o cenách, vyžaduji pracovitost a iniciativu. Hodně zvládneme vlastními silami – od zednických prací po šití závěsů, s dalším nám pomůže naše nemocnice. Postupujeme pomalu, bez předražení a kvalitně. Jde o budoucnost lázní: určitě uděláme něco dalšího pro wellness, ale přednost musí mít lázeňské procedury. To je podstata podniku.
Dobrým zaměstnancům nevadí více práce, protože vědí, že lázně si na sebe vydělají jen, když budou mít spokojené pacienty, zájem ambulantů a dobrou pověst u veřejnosti. Nic z toho se nedá koupit, musíme si to zasloužit. V roce 2016 se nám podařilo zvýšit obsazení na 1700 pacientů, také z Ruska, Iráku a Ukrajiny, zvyšuje se počet plateb od pojišťoven, vzrostly tržby a tím konečně trochu i platy. Nemůžeme být na nule, protože
musíme investovat a rekonstruovat – tady kompresory, tam teplovod, čeká nás přestavba pokojů,
které nemají koupelny, rekonstrukce budovy Výsluní, dokončení úprav kavárny, omlazení parku atd.:
mladá moruše už roste vedle té staré, duté. Do
šachty výtahu nám už dlouho proniká voda, nikdo
se nad tím nezamyslel, jen se odčerpávala. Zadala
jsem rozbor – a ona je to minerálka! Možná se dere
na povrch ten původní lázeňský pramen. To nevyřešíme hned, stejně jako dřevomorku v krovech na
staré budově, ale ty lázně si každé úsilí zaslouží.
Mají duši nejen v zaměstnancích – ti pro ně už zase
žijí a dýchají, zejména zdravotníci – Toušeň si říká o
víc. O mnohem víc. Od nás všech! Naštěstí má nyní
Nemocnice Na Bulovce, jejíž jsme součástí, výborné vedení, které si je velmi dobře vědomo potenciálu těchto lázní. Současné ředitelce nemocnice, MUDr. Andree Vrbovské, MBA, záleží na budoucnosti lázní.“
red

Slatinné lázně Toušeň – nabídkové balíčky pro samoplátce
Balíček Senior
Odpočinkový balíček
5 dní / 4 noci: pondělí – pátek: ubytování B1/2 + strava plná
4 dny / 3 noci: středa – sobota: ubytování A1/2 + strava
penze + 1x vířivá koupel celotělová + 1x klasická masáž čáspolopenze + masáž lávovými kameny částečná + koupel se
tečná + 2x perličková koupel s přísadou + 1x střídavá koupel
solí z Mrtvého moře + kosmetika + vířivá koupel celotělová
dolních končetin + 1x inhalace = 4180,- Kč
+ reflexní masáž plosek dolních končetin = 4610,- Kč
Relax víkend
www.slatinnelaznetousen.cz info 326 993 303
3 dny / 2 noci: čtvrtek – sobota: ubytování B1/2 + strava
polopenze + 1x vířivá koupel celotělová + 1x klasická masáž
částečná + 2x perličková koupel s přísadou = 2240,- Kč
Dámská jízda
3 dny / 2 noci: ubytování A1/2 + strava polopenze + 1x masáž lávovými kameny částečná + 1x perličková koupel
s přísadou + 1x klasická masáž částečná + 1x kosmetika =
3440,- Kč
Aby záda nebolela
7 dní / 6 nocí: ubytování B1/2, A1/2 + strava plná penze + 18
léčebných procedur zaměřených na pohybový aparát po
konzultaci nebo prohlídce lékařem = *A1/2: 11400,- Kč+,
*B1/2: 7900,- Kč+
Wellness pobyt
4 dny / 3 noci: čtvrtek – neděle: ubytování A1/2 + strava
polopenze + 1x koupel se solí z Mrtvého moře + suchý zábal
+ 1x antistresová masáž hlavy + 1x kosmetika + 1x perličková koupel s přísadou + 1 x medová masáž částečná = 5110,Kč
Balíček pro firmy
jednodenní: koupel (perličková s přísadou / koupel se solí z
Mrtvého moře / vířivá koupel celotělová) + klasická masáž
částečná + pro ženy: kosmetika / pro muže: reflexní masáž
Tenisový šampion Radek Štěpánek v toušeňské slatině, 2016
plosek dolních končetin = 1300,- Kč
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Úřední hodiny úřadu městyse

Ordinační hodiny praktického lékaře

Hlavní 56, Lázně Toušeň
PONDĚLÍ
Úřední hodiny:
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Starosta:
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

MUDr. Jiří Ranc, Za Školou 414, Lázně Toušeň

Otevírací doba pošty

Veterinární praxe

Za Školou 414, Lázně Toušeň
Pondělí
8.00 – 10.30 14.00 – 17.00
Úterý
8.00 – 10.30 13.00 – 16.00
Středa
8.00 – 10.30 14.00 – 17.00
Čtvrtek
8.00 – 10.30 13.00 – 16.00
Pátek
8.00 – 10.30 13.00 – 15.00
Telefon: 326 992 326

Provozní doba knihovny
Skleněná vila, V Ovčárně 87
Úterý
14.30 - 17.00
14. 2. 2017 - knihovna uzavřena

Rehabilitace-masáže
LTV cvičení – elektroléčba - mobilizace páteře
reflexní terapie
Ivana Drobílková, Dům seniorů, Za školou 414
Pracovní doba:
pondělí - pátek dle objednání
objednávky na tel. 603 254 220

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Telefon: 326 992 361

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

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

Česká daňová kancelář, s.r.o.
Ing. Luboš Valehrach, MBA
daňové poradenství - vedení účetnictví
Lázně Toušeň, Na Požárech 425
telefon: 603 876 540

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

Prodejna krmiv, hnojiv, PB a drogerie
Jan Králík - Za Školou 2, Lázně Toušeň
úterý – pátek 9:00-12:00 13:30-16:00
sobota
9:00-11:00
telefon: 737 946 186

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

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
krátké SMS zprávy ve tvaru
LT mezera číslopopisné
Uzávěrka příspěvků pro následující číslo Floriána: 15. března 2017.
na telefonní číslo 735 166 666
Florián vychází vždy počátkem sudého měsíce
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Kalendář akcí 2017
změny vyhrazeny
den

čas

místo

akce

únor 2017
čtvrtek 2. února

18:00

Skleněná vila

klub karetních a stolních her (volnočasová komise)

čtvrtek 9. února

19:00

Skleněná vila

cestovatelé o Srí Lance (vč+kulturní komise / Mirka Kořínková)

čtvrtek 16. února

18:00

Skleněná vila

klub karetních a stolních her (volnočasová komise)

čtvrtek 23. února

18:00

Skleněná vila

dámský klub (volnočasová komise)

pátek 24. února

20:00

sokolovna

dvoudenní karneval: Jules Verne (T. J. Sokol + DSLT)

sobota 25. února

10:00

sokolovna

karneval pro předškoláky (T. J. Sokol + DSLT)

sobota 25. února

14:00

sokolovna

karneval pro školáky (T. J. Sokol + DSLT)

sobota 25. února

20:00

sokolovna

dvoudenní karneval: Jules Verne (T. J. Sokol + DSLT)

březen 2017
čtvrtek 2. března

18:00

Skleněná vila

klub karetních a stolních her (volnočasová komise)

čtvrtek 9. března

19:00

Skleněná vila

cestovatelé o Venezuele (vč+kulturní komise / Alena a Petr Šedovi)

čtvrtek 16. března

18:00

Skleněná vila

klub karetních a stolních her (volnočasová komise)

čtvrtek 23. března

18:00

Skleněná vila

dámský klub (volnočasová komise)

čtvrtek 30. března

18:00

Skleněná vila

klub karetních a stolních her (volnočasová komise)

duben 2017
sobota 1. dubna

19:00

Skleněná vila

Apríl s Antikvariátem (vystoupení hudební skupiny)

čtvrtek 6. dubna

19:00

Skleněná vila

cestovatelé o Japonsku (vč+kulturní komise / Mirka Kořínková)

čtvrtek 13. dubna

18:00

Skleněná vila

klub karetních a stolních her (volnočasová komise)

čtvrtek 20. dubna

18:00

Skleněná vila

dámský klub (volnočasová komise)

pátek 21. dubna

20:00

sokolovna

X. národní přehlídka sokolských divadel (T. J. Sokol + DSLT)
Balada z hadrů (Praha – Kampa) - muzikál

sobota 22. dubna

11:00

sokolovna

X. národní přehlídka sokolských divadel
Ať žijí duchové (Dolní Životice) – pohádka

sobota 22. dubna

16:00

sokolovna

X. národní přehlídka sokolských divadel (T. J. Sokol + DSLT)
Mátový, nebo s citronem? (Klášterec nad Orlicí) - komedie

sobota 22. dubna

20:00

sokolovna

X. národní přehlídka sokolských divadel (T. J. Sokol + DSLT)
Vzpoura nevěst (Kroměříž) - komedie

neděle 23. dubna

11:00

sokolovna

X. národní přehlídka sokolských divadel (T. J. Sokol + DSLT)
Na skok do pohádky (Třešť) – pohádka

neděle 23. dubna

17:00

sokolovna

X. národní přehlídka sokolských divadel (T. J. Sokol + DSLT)
Petrolejové lampy (Jilemnice) – hra

čtvrtek 27. dubna

18:00

Skleněná vila

neděle 30. dubna

18:00

hřiště Na Polabí

klub karetních a stolních her (volnočasová komise)
staročeské pálení čarodějnic (volnočasová komise)
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