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FLORIÁN
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň

V

ážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou druhé číslo časopisu Florián v roce 2017, a to bezpochyby,
jako každý rok, věstí konec zimy. Se začátkem jara se začíná i v našem městysi dít
spousta věcí. Na Zárybničí budujeme pro
sportovce nové workoutové hřiště – venkovní hřiště pro cvičení s vlastní váhou těla,
a tedy vhodné pro malé i starší, začátečníky i pokročilé. S hřištěm jsme sice počítali
již minulý rok, žádali jsme i o dotaci z fondu
MŠMT, avšak MŠMT se rozhodlo podpořit
pouze cca 5 velkých projektů a všechny
malé projekty vyřadilo. Hřiště tak stavíme z
vlastních prostředků, svépomocí, zato však
podstatně levněji.

Občané si také mohli všimnout probíhající
rekonstrukce ulice Ve Dvoře. Jedná se také
o akci, která je plně hrazena z vlastních
prostředků obce. Postupně se nám v obci
ztenčuje počet ulic, které je potřeba zrekonstruovat, což je nepochybně dobrá
zpráva.
Začali jsme také soutěžit dodavatele na
rekonstrukci všech zbývajících nezrekonstruovaných chodníků podél Hlavní ulice a
ulice Nehvizdské. Zejména chodník z náměstí ke hřbitovu byl ve velmi špatném
stavu a jeho rekonstrukce byla potřeba. Na
rekonstrukci chodníků jsme získali dotaci
ve výši 90 % z iROPu.
Od března občané mohou využít dvě sběrná místa (Za Školou a Na Zárybničí) na pou-

žité jedlé tuky a oleje. Odevzdávat můžete
použité oleje a pokrmové tuky, které se
jinak vylévají do odpadu a zanáší tím kanalizační potrubí.
Finalizujeme také s přípravou projektu na
rekonstrukci nábřeží a vybíráme dodavatele na opravu střechy na budově pošty, kam
dlouhodobě zatéká, protože stropy nejsou
ve vyhovujícím stavu.
Jak je vidět, tak se opět nebudeme nudit a
uskutečníme celou řadu větších i menších
stavebních projektů. Opět si dovolím touto
cestou požádat občany o shovívavost při
realizaci staveb a za vzniklé případné komplikace se občanům omlouváme.
Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta městyse Lázně Toušeň

Lázeňský běh čeká na běžce všech věkových kategorií v neděli 23. dubna 2017 – více na straně 10 nebo na http://lazenskybeh.cz/propozice/

Autobusy a vlaky jinak
Havarijní stav silničního nadjezdu mezi
Čelákovicemi a Zálužím si vynutil od 10.
března 2017 změny v jízdním řádu autobusové linky 405.
Autobusové zastávky u železničního nádraží v Čelákovicích a u cihelny v Záluží jsou
pro linku 405 zrušeny a všechny spoje nyní
vedeny z Lázní Toušeně přes náměstí
v Čelákovicích ke Kovohutím, nedaleko
železniční zastávky Čelákovice-Jiřina. Lze tu
i parkovat.
Odjezdy autobusů z Lázní Toušeně do Čelákovic zůstávají v nezměněných časech o
pracovních dnech v 5:43, 6:26, 7:30, 8.43,
9:43, 10:43, 11:43, 12:43, 13:32, 13:55,
14:43, 15:43, 16:43, 17:43, 18:43, 19:43 a o

víkendech v 9:43, 11:43, 16:43, 19.43.
Z brandýského náměstí odjíždějí tyto spoje
o 9 minut dříve; navíc beze změn jedou
z brandýského náměstí do Lázní Toušeně
v pracovních dnech také autobusy v 15:58
a 16:58.
Z Čelákovic do Lázní Toušeně (a dál do
Brandýsa nad Labem) budou všechny autobusy odjíždět od Kovohutí o pracovních
dnech v časech 4:22, 5:03, 6:01, 7:20,
(školní 7:30), 8:50, 10:00, 11:00, 11:12,
12:12, 13:00, 14:21, 15:21, 16:21, 17:21,
18:21, 19:32 (vždy s návazností na vlak od
Prahy: na přestup z železniční zastávky
Čelákovice-Jiřina je 7 minut; v případě
zpoždění vlaku vyčká autobus 5 minut).

O víkendech jedou od Kovohutí spoje pouze v 7:36, 11:00, 13:00, 17:36. Odjezdy
autobusů z čelákovického náměstí: +4 minuty, z Lázní Toušeně +11 minut. Navíc
jedou (pouze) z Lázní Toušeně do Brandýsa
nad Labem autobusy v pracovní dny také
v 5:39, 6:39, 7:04.
Délku výluky nelze odhadnout, ale předpokládá se, že bude dlouhodobá.
Vedle toho proběhnou dvě výluky na místní železniční trati, a to 3.–5. dubna a 9.–
17. května, vždy od 9 do 15 hodin; náhradní autobus bude zastavovat na obou toušeňských autobusových (!) zastávkách
v obvyklých „vlakových“ časech.
red.
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Z úřadu městyse
O čem jednala rada městyse

Kam s olejem?

Radní městyse Lázně Toušeň
- vydali nařízení zbudovat parkovací stání u mateřské školy v ulici
Nehvizdská,
- vzali na vědomí zákon o rozpočtové odpovědnosti,
- vyslechli poděkování hejtmanky Středočeského kraje a Státní veterinární správy pro Středočeský kraj za odpovědný přístup při řešení
situace spojené s výskytem ptačí chřipky,
- uložili úřadu městyse zajistit schůzku s obyvateli ulice Ve Dvoře
před zahájením rekonstrukce této komunikace,
- souhlasí se zapojením městyse do projektu Bezpečný kraj, tzn.
s umístěním radarů v ulici Hlavní,
- uložili zajistit odbornou úpravu veřejné zeleně,
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na úpravu půdních prostor ZŠ,
- upozorňují podnikatele na povinnost uzavření smlouvy s městysem o likvidaci odpadů podle živnostenského zákona.
Ivana Studničková, radní městyse

Nová sběrná místa na použitý jedlý tuk a olej:
Od března přibyly na dvou sběrných místech – Za Školou a Na
Zárybničí – červené nádoby, určené k separaci a třídění použitých jedlých tuků a olejů. Občané sem mohou odevzdat použitý
a přepálený olej např. ze smažení. Použitý olej slévejte do PET
lahví a v uzavřených PET lahvích vhazujte do recyklačních nádob. Děkujeme.
L.V.

Platba bioodpadu
Poplatky se platí na bankovní účet:
2600 299 789 / 2010 (Fio banka, a.s.)
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (pozor NUTNÉ vyplnit!!!)
Konstantní symbol:
1318 pro platbu z bankovního účtu
1319 pro platbu poštovní poukázkou
Specifický symbol:
2017100
Informace (text) pro příjemce: jméno a příjmení plátce, nebo
jméno toho, na koho je nádoba na bioodpad hlášena
Částka odpovídá velikosti nádoby:
Nádoba 240 l svoz 678 Kč
Nádoba 120 l svoz 388 Kč
Bioodpad se bude svážet ve středu, čtrnáctidenní interval zůstává. Poplatek lze uhradit v hotovosti každou středu v době 8 – 9
hodin na úřadu městyse. Bioodpad se bude do konce dubna svážet
na starou známku. Po zkušenostech z uplynulých období doporučujeme nádobu připravit ke svozu již v úterý, neboť svoz může být
realizován ve velmi brzkých ranních hodinách.
ÚM

Umístění kontejnerů na BIO odpad 2017
Lokalita / Týden
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14
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Poplatek za psa
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
Konstantní symbol: 1318
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (pozor NUTNÉ vyplnit!)
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
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--Den přistavení kontejneru 30.03. 06.04. 13.04. 20.04. 27.04. 04.05. 11.05. 18.05. 25.05. 01.06. 08.06. 15.06. 22.06. 29.06. 06.07.
Na Zárybničí
Floriánské náměstí
Nehvizdská x U Habeše
U Sokolovny x Cukrovarská
Na Chmelnici
Na Nábřeží x V Ovčárně
Nad Lomem x Pražská
Na Ostrůvku
Zápská
Svoz BIO odpadu - hnědé
popelnice

2*
2*

2*
2*
2*
2*
29.03.

12.04.

26.04.

10.05.

24.05.

07.06.

21.06.

05.07.

2* - budou přistaveny dva kontejnery, jeden na běžný bioodpad, druhý na větve a dřevěný bioodpad. Kontejnery na bioodpad budou přistaveny na danou lokalitu vždy ve čtvrtek. Zjistíte-li, že v průběhu víkendu budou kontejnery přeplněny, kontaktujte prosím starostu městyse
(tel.: 603 876 540) nebo kohokoli z technických služeb. Odvoz kontejnerů bude probíhat během pondělí či úterý následující týden (po víkendu). Máte velké množství bioodpadu či nestíháte odvážet bioodpad do veřejných kontejnerů? Jako službu občanům zabezpečujeme přistavení kontejneru na víkend za cenu 140 Kč. V případě zájmu kontaktujte úřad městyse tel.: 326992302, email.: vankova@laznetousen.cz.
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Stalo se…
Stolní hry přitahují
Dvakrát za měsíc, vždy ve čtvrtek, má každý možnost přijít si do Skleněné vily zahrát společenské hry. Od začátku letošního roku do konce
března se klub stolních her konal již šestkrát. Jen jeden z podvečerů (2.
února) překazila ledovka, kdy bylo jistější zůstat doma a neriskovat
šest týdnů v sádře. Klub stolních her začal působit na podzim loňského
roku, našel si už své stálé příznivce a je potěšující, že přicházejí i noví
hráči šachu, hry scrabble, kanasty či žolíků a dojde i na mariášové karty. Je možné si přinést podle svého uvážení i další stolní hry, místa je
dost pro všechny. Obáváte se, že jste hry už dlouho nehráli, zapomněli
pravidla anebo je vůbec neznáte? Přesto byste to chtěli zkusit? Přijďte,
ostatní vám velmi ochotně poradí. Začíná se vždy v 18 hodin, a o které
čtvrtky se jedná, se dozvíte buď prostřednictvím infozpráv SMS (blíže
na straně 15), nebo si přečtete v kalendáři akcí (zde na straně 16) či ve
veřejném kalendáři akcí na internetových stránkách městyse
www.laznetousen.cz .
K břehům Indického oceánu
Ve čtvrtek 9. února pozvaly volnočasová a kulturní komise občany do spolkové místnosti ve Skleněné
vile na cestovatelskou besedu o Šrí Lance (kdysi nazývané Cejlon), zemi známé jako perla Indického
oceánu či „země slonů a koření“. Průvodkyní nám tentokrát byla poprvé Bc. Miroslava Kořínková.
Film a fotografie seznámily dvě desítky pozorných návštěvníků se vším nejdůležitějším a nejzajímavějším, co je možno vidět na tomto převážně buddhistickém ostrově: rozsáhlé svěže zelené čajovníkové plantáže, výrobu čaje, chrámy, sochy Buddhy, koupání slonů a mnoho a mnoho dalšího. Nechyběly ani suvenýry z cesty či ukázka a ochutnávka pravého cejlonského čaje. Beseda se líbila, určitě
návštěvníky zaujala a organizátorce děkujeme! A pokud máte rádi cestování a vyprávění o něm, navštivte i další cestovatelské besedy, které pro Vás budou připraveny. Jste srdečně zváni a vítáni! Informace získáte stejným způsobem, jaký je popsán na konci předchozího odstavce.
Volný čas v dámském klubu
O vzniku dámského klubu se mluvilo již dlouho, jen se stále nějak nedařilo začít. Až v lednu letošního
roku 2017 se rozhodla předsedkyně volnočasové komise Bc. Mirka Kořínková, že jednou už se musíme konečně sejít a poté se scházet pravidelně. Stanovila datum, byly rozeslány infozprávy SMS
s pozvánkou, datum nechybělo ani v kalendáři akcí ve Floriánu. A tak se ve spolkové místnosti Skleněné vily konalo 23. ledna první
setkání dámského klubu. Další budou opět ve čtvrtek, jednou měsíčně. První dámský podvečer navštívilo šest účastnic. A jak probíhal?
Ukázky patchworku, skládání hvězdiček z čajových sáčků, vybarvování mandal, povídání o bylinkách, o numerologii a o mnohém dalším. Při druhém setkání 26. února nás už bylo osm. Na programu bylo opět
vybarvování mandal, povídání o čínském roku kohouta s horoskopem a plánování výletů. Hlavním programem byla ale výroba dárkových tašek
z nástěnných kalendářů. Radost z hotových výrobků byla veliká. Však se také
povedly! Jak výrobu papírových hvězdiček, tak dárkových tašek připravila
Mgr. Alena Šedová, která má s touto činností bohaté zkušenosti. V příštích
večerech nás navštíví kosmetička a kadeřnice, které nám poradí, jak o sebe
správně pečovat. Kdo chce dámský klub plný různých a zajímavých činností
navštívit, musí si s sebou přinést dobrou náladu. Určitě si ji zas odnese domů, navíc s pocitem příjemně prožitého podvečera. Budoucí návštěvnice,
sledujte kalendář akcí ve Skleněné vile či ve zpravodaji Florián a určitě neváhejte klub navštívit!
Dětské karnevaly
V sobotu 25. února dopoledne navštívili sokolovnu
– stylově vyzdobenou na večerní karneval s tématem Jules Verne – předškoláci.
Mezi barevnými balónky a bublinkami pobíhali, soutěžili a tančili klauni, Karkulky,
princezny, víly, Sněhurky, vodníci, hasič a stavební dělník, liška, berušky, motýli, pavouci a draci, objevil se i fantom opery, který na závěr veselého dopoledne vyhrál
soutěž masek. Nejprve však pro děti byla připravena ukázka dovednosti malého
králíčka. Černá chlupatá kulička s bílými tlapkami zdolávala překážkovou dráhu a
děti pozorně sledovaly, jak šikovně vše zvládá. Pak už ale začaly závody pro ně. Shazovaly míčkem pyramidu z plechovek, povozily se s papírovým koněm, všem se velmi líbilo tancování s obručemi a chytání bublinek, kdo chtěl, mohl si kreslit a vybarvovat omalovánky u stolu. Dopoledne moderovaly starostka Sokola Mgr. Jana Freudlová a Věrka Hlavatá. Na závěr se konalo tradiční vyhlašování masek a samozřejmě
nechyběly ceny a odměny, každý si nějakou odnesl i s dobrou náladou domů.
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Odpoledne bylo vše připraveno pro školáky. Dětí už přišlo mnohem více, než dopoledne. Sotva začala hrát hudba, ani chvíli neváhaly
a roztančily se opět princezny, bílé paní, mumie, moucha s obrovskýma očima, baletky, Karkulky, víly, čarodějnice, ledová královna a
mořská panna, indiánka, kočička a sova. K nim se přidali král se zlatou korunou, astronaut, Ferda Mravenec, draci, zajíček, králíček,
ušák, kocour, Šmoulové, kovboj, beruška, nádražák, pacient, montér, spiderman, batman, duch, klauni, čerti, námořníci a piráti, nad
vším bdělo několik policistů a hasič a mezi všemi pobíhal prvními krůčky malý kudrnatý andílek. A všichni čekali na soutěže, kterých se
samozřejmě dočkali díky zkušené moderátorce Janě Hadrbolcové. Odpolední karneval pro děti měl letos ale pro návštěvníky i překvapení. Na podiu vystoupila děvčata z baletního kroužku se svými tanečky s šátky a deštníky, vše pod vedením Lucie Novotné. O tom, že
to bylo vystoupení povedené, svědčil potlesk všech přítomných, který vyvolal malé baletky zpátky na scénu. Nebylo to však překvapení jediné. Taneční skupina ve fracích a cylindrech, složená z mladých členů toušeňského DS, která si říká Electro swing3, také ukázala,
co umí! Je dobře, že děti a mládež mají co předvést, a že je to moc baví. A pak opět tradiční vyhlašování nejlepších masek. Těžký úkol
vybrat tu nejlepší… Nejlepší byly zkrátka všechny! Žádná maska neodešla s prázdnou, na všechny čekala odměna a spokojeni byli
všichni. Dětské karnevaly se vydařily, a za to patří velký dík toušeňským sokolům a členům divadelního spolku, bez nichž by to zkrátka
nešlo. O karnevalu pro dospělé se dočtete na straně 8.

Oslava jubilantů
Sokolové a členové Divadelního spolku při T. J. Sokol Lázně Toušeň
připravili velmi milý gratulační večer. A hned pro jubilanty dva! Pro
předního režiséra a herce toušeňského spolku Ing. Dušana Müllera,
slavícího šedesátku (více ve Floriánu 2017/1-2/11), a pro RNDr. Jana
Králíka, CSc., předsedu spolku a vzdělavatele sokolské jednoty, který
slavil sedmdesátiny (více zde na stranách 8 a 13). Se svými blízkými a
přáteli (bylo jich na šedesát, možná sedmdesát!) se sešli v sobotu 4.
března 2017 v sokolovně, a jak bývá u divadelníků zvykem, měli vše
pečlivě připravené, režie celé oslavy byla dokonalá. Podvečer zpestřila
kapela Cuvée, promítaly se vzpomínky a dokumenty s oslavencem Ing.
Dušanem Müllerem, k radosti všech vystoupili mladí tanečníci Electro
swing3 ve fracích a cylindrech, oslavenci krájeli patrové dorty a pan
starosta suverénně „sabrážoval“. Celá akce byla upřímná a veselá,
protože toušeňští divadelníci a jejich hosté jsou skvělá parta. Ať jim to
vydrží a jubilantům ještě jednou přejeme pevné zdraví, štěstí, zkrátka
jen to nejlepší!
K břehům Karibiku
Cestovatelskou besedu o Venezuele s promítáním dokumentárního filmu
a ukázkami různých suvenýrů z cesty připravili manželé Mgr. Alena a Petr
Šedovi již loni v září. Opožděné vydání Floriána, nefungující SMS a možná
příliš teplý letní podvečer byly tehdy důvodem k jen malé účasti. Protože
to ale bylo povídání velmi zajímavé, kulturní komise požádala manžele
Šedovy, aby besedu zopakovali. Vplatilo se! Tentokrát cestovatelskou
besedu o zemi na nejsevernějším břehu Jižní Ameriky, omývané vlnami
Karibského moře, navštívily ve čtvrtek 9. března na tři desítky diváků.
Opět bylo možno sledovat zajímavý film o cestách po Isla Margaritě, o
plavbě nevelkou lodí po řece Orinoko, o koupání papoušků, návštěvě
kakaové farmy a o mnohém dalším. Manželům Šedovým děkujeme, a
protože to nebyla cestovatelská beseda poslední – další, jistě neméně
zajímavé se plánují – tak neváhejte a znovu přijďte!
Hana Němečková, předsedkyně kulturní komise

Toušeňské programohraní
V sobotu 13. května od 15 hodin se ve
Skleněné vile bude konat první Toušeňské programohraní. Budeme si hrát v
programovacím jazyce pro děti. Vítáni
jsou všichni, mladí, staří, rodiče s dětmi,
počítačoví nadšenci i nesmělí začátečníci. V každou celou hodinu vám ukážeme
jak na to, vysvětlíme základy a necháme
vás tvořit. K dispozici vám budou po
celou dobu lektoři i zkušení programátoři a programátorky z řad toušeňských dětí.
Počítače pro Vás budou připraveny, ale doporučujeme si místo dopředu rezervovat
(tel. 736 102 884 nebo
programovani@javorkovi.cz ).

Můžete samozřejmě přijít i se svým notebookem a absolvovat programohraní na něm.
Chtěli bychom společně strávit příjemné odpoledne, polechtat šedé buňky mozkové a
ukázat všem, že programování je zábava,

podporuje logické myšlení a základy
zvládne úplně každý.
Vstupné na akci je dobrovolné, výtěžek
bude věnován na pořádání jiných kulturních akcí v obci. Více informací najdete na
http://programohrani.zausima.cz .
Akce Toušeňské programohraní se připojuje k mezinárodním oslavám 10.
narozenin jazyka Scratch, konajících se
právě v tento den. Jazyk Scratch byl vymyšlen
na univerzitě MIT v USA pro výuku dětí. Je
přeložen do mnoha lidských jazyků a těší se
stále větší popularitě.
Javorkovi
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Lázně Toušeň oregonskýma očima
V brandýské Kočárovně ve středu 1. března 2017 otevřela výstavu svých nejnovějších obrazů nadějná třiadvacetiletá malířka Hannah Brownová, rodem z Portlandu v Oregonu.
Čtenáři Floriána dobře vědí o jejím talentu, o úspěšných výstavách a o studiu v USA
(Florián 2015/7-8/7, 2015/9-10/1, 2017/1-2/13). Ačkoli obrazy vznikaly pro brandýskou
výstavní síň a název výstavy Kde domov můj mohl odkazovat do několika států i míst, malířka zvolila jako jediné téma a zároveň jako odpověď na otázku skrytou v názvu svůj druhý
domov v Lázních Toušeni. Dominantou výstavy byl protějšek k plakátu: pět obrazů z cesty
ze zahrady k Labi s výhledy k východu i k západu a vzhůru v uspořádání do znamení kříže.
Nevyčerpatelnou inspiraci přírodou mladá umělkyně ukázala na unikátním seskupení pětadvaceti čtvercových výhledů z auta, malovaných z jediného, stále stejného místa u Labe
v různých časech a dobách. Toušeňské labské nábřeží jí doslova učarovalo. Od poslední
výstavy ve Skleněné vile je znát vývoj malířského vidění a krystalizace vlastního rukopisu.
Proměňují se průhledy, výseky, abstrahované linie i barevné akordy. Z obrazů vyzařuje
velké zaujetí a mnohdy i více rovin skrytých podtextů. Zcela originální je zobrazování horizontálního Polabí vertikálními formáty. Početně navštívenou, milou a přátelskou vernisáž
pozdravil z videa z USA malířčin bratr Nathaniel zpěvem u klavíru (Žalm XXIII od Paula
Crestona) a osobně pogratuloval čestný „český dědeček“ JUDr. Jan Luhan vtipnou i dojemnou básní. Hlavního slova se s přehledem zhostil Ing. Marek Kořínek.
jvk

Regionální vlastivěda pro školáky
Místní akční skupině MAS Střední Polabí se úspěšně daří podporovat zájem o region i mezi nejmenšími školáky. Pracovní listy Jak se žilo v Polabí v 16.–18. století a
nejen v něm vedou žáky prvního stupně základních škol k zábavnému a hravému
poznávání řady zajímavostí: o historii, mlýnech, přívozech, bydlení, hračkách, řemeslech, vodě, přírodě, zemědělství, parcích, kapličkách, palladiu, zvonech, požárech i zvycích... Sedm autorů připravilo na 36 stranách velkého formátu srozumitelná čtení a zajímavé úkoly k šestnácti místům Středního Polabí od Borku a Záryb
přes dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav až po Čelákovice a Přerov nad
Labem. Městys Lázně Toušeň je
právě uprostřed. Výklad sice vychází z doby po třicetileté válce,
ale vždycky cílí do současnosti. Ke
každému poznání a vysvětlení je
připojen jeden úkol. Pokaždé jiný.
Čtenáři mohou hádat stopy zvěře,
luštit tajenky, seřazovat nebo
dokreslovat obrázky, skládat slova, uvažovat o jídlech a o povodních, žasnout nad rozmanitostí
řemesel, hledat cestu z bludiště,
vysvětlovat přísloví. Obrázky namalovali Jan Severa a Jan Heřman,
vydání podpořil Středočeský kraj.
První čtenáře ve třídách a školních
družinách projekt doslova nadchl.
red.

Toušeňská lávka otevírá Střední Polabí
Titulní stranu právě vydané nové turistické mapy Středního Polabí zdobí nezvyklý večerní průhled pod labskou lávkou z toušeňského břehu ke káranskému spirálovému
předmostí. Mapa zobrazuje celý region MAS Střední Polabí (nezávislého společenství
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy)
s vyznačením všech silnic, ulic, železnic, turistických cest, cyklotras, infocenter a památkově či přírodně zajímavých objektů. Textová část mapy nabízí obsahově zhuštěné
informace o všech šestnácti místech MAS, fotografie i znaky. Z našeho městyse je zde
vedle lávky také lázeňská kolonáda a Skleněná vila. Užitečná mapa byla vydána za přispění Středočeského kraje a města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi.
kro
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Základní škola
Zápis do základní školy
Jedna z mnohých změn, které Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy připravilo a
uvádí v život, je i posunutí zápisu do
prvních tříd na období mezi 1.4. a 30.4.
Tato změna má plnou podporu odborníků i
učitelů základních škol. Pokud dříve byl
zápis stanoven na začátek kalendářního
roku, pak jeho posunutí o téměř tři měsíce,
pro dítě ve věku pěti resp. šesti let může
znamenat veliký pokrok v dovednostech
dítěte. Povinná školní docházka začíná
počátkem školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku
věku, pokud mu není povolen odklad.
Stále platí, že pokud není dítě tělesně nebo

duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný
zástupce v době zápisu dítěte do školy
požádat ředitele o odložení začátku
povinné docházky o jeden školní rok.
Opačně také platí, že pokud je dítě
dostatečně vyspělé, může k zápisu už v pěti
letech (když je narozeno od září do června
příslušného školního roku). Stejně tak platí,
jako v minulých letech, že rodič může
navštívit i několik zápisů na různých
školách a vybrat si tu instituci, která mu
nejvíce vyhovuje. Je slušností však
informovat školu, do které nenastoupí,
jinak zůstává dítě v evidenci všech škol, kde
bylo u zápisu.

Pokud zvažujete odklad školní docházky,
musí zákonný zástupce svou písemnou
žádost doložit doporučujícím posouzením
příslušného
školského
poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa.
Zápis do základní školy v Lázních Toušeni je
stanoven na 25. dubna od 15:00. Rodiče si
přinesou s sebou rodný list dítěte,
občanský průkaz zákonného zástupce a
případně rozhodnutí o odkladu školní
docházky, pokud bylo v minulém roce
vydáno.
Mgr. Martin Černý
ředitel ZŠ a MŠ Lázně Toušeň

Informace o škole
Základní škola v Lázních Toušeni disponuje moderním vybavením i kvalitním a
stabilizovaným učitelským sborem. Vyučování probíhá v plnotřídním uspořádání tzn. všechny ročníky jsou samostatné. Příští školní rok bude třídní učitelkou první třídy paní učitelka Mgr. Ludmila Černá. V pěti třídách se vzdělává
celkem 82 dětí nejen z Toušeně, ale i z Brandýsa, Čelákovic a Káraného. Tento
počet od roku 2004 stále stoupá, a i proto je škola připravena prozatím uspokojit poptávku pro celkem 100 dětí. Do budoucna počítáme i s dalším rozšířením kapacity školy, například vybudováním specializovaných učeben. Touto
investicí však nechceme příliš zatěžovat rozpočet obce a budeme se pokoušet
využít nějaké dotace.
Paní učitelky se starají o vzdělání dětí nejen ve při vyučování, ale i ve svém
volném čase, umožňují žákům zopakovat si učivo, které žák nepochopil při
vyučování, formou doučování. Součástí vzdělávacího programu je výuka hry na flétnu. Pro děti připravujeme pestrý program školní
družiny s množstvím zájmových aktivit, spolupracujeme se sportovními trenéry i s organizacemi starajícími se o vhodné trávení volného času našich žáků. Více Vám rádi sdělíme při zápisu, popřípadě na zstousen@seznam.cz nebo na telefonu 734230999.
MČ

Fenomén alternativních metod výuky prvopočátečního čtení a výuky matematiky
Proč se na základní škole v Lázních Toušeni
učíme prvopočáteční čtení a psaní metodou
analyticko-syntetickou (slabikovou) a ne
genetickou (hláskovou) či technikou Sfumato (splývavého čtení). Proč nenazýváme
naši metodu výuky matematiky metodou
prof. Hejného.
Genetická metoda vznikla za první republiky. Jejím autorem je Josef Kožíšek, který ji
vytvořil pro svého syna, který nebyl schopen se naučit číst v té době používanou
metodou. A to kvůli jeho postižení. Josef
Kožíšek, učitel i básník, pro své účely vydal i
slabikář - Poupata. V době svého vzniku se
metoda neprosadila. V devadesátých letech 20. století byla metoda oprášena a
postupně pronikla do našeho školství.
Metoda analyticko - syntetická je efektivní
metoda, je vyzkoušena mnohaletou praxí
našeho školství i naší školy. Drtivá většina z
Vás se naučila číst právě touto metodou.
Pokud učitel dostatečně dbá na plném
uvědomování si obsahu textu, je tato me-

toda přinejmenším srovnatelná s ostatními. To, že žák nerozumí obsahu textu při
aplikování analyticko-syntetické metody,
bývá často vytýkáno zastánci genetické
metody. Troufám si tvrdit, že děti v naší
škole textu rozumí a dokáží i hezky vyprávět, což mohou dokazovat i články našich
dětí v letních vydáních Floriána.
Pro nás podstatným faktem zůstává i zachování psacího písma. Genetická metoda
čtení a psaní zavádí zpočátku tvar jediný, a
to velká tiskací písmena. U námi používané
metody se hned od počátku děti učí rozeznávat malá a velká psací, malá a velká
tiskací. Jestliže je u genetické metody vyzdvihována motivace dětí ke čtení, pak u
nás je dostatečnou motivací sounáležitost
všech ročníků naší školy, kdy si prvňáčci
díky páťákům, kteří je pasují na čtenáře,
uvědomují, co je jejich cílem. Prostě chtějí
číst stejně hezky jako jejich spolužáci z
vyšších ročníků. Již začátkem prosince jsou
děti z první třídy žáky pátého ročníku paso-

vány na čtenáře a obdrží Slabikář Jiřího
Žáčka s ilustracemi Heleny Zmatlíkové.
Přibližně v únoru už umí všechna písmenka
a samy jsou schopny si přečíst i knížky.
Další dnes používanou metodou je Sfumato
- splývavé čtení (prvky této metody s úspěchem používáme u žáčků, kteří mají prvopočáteční problémy s pochopením čteného, nebo se čtením jako takovým). Její autorkou je doktorka pedagogiky Mária Navrátilová. Tato metoda byla vyvinuta především pro děti, které se z nějakých důvodů nemohou naučit číst. Popřípadě je
vhodná pro integraci dětí cizinců, proto se
o ní říká, že má inkluzivní charakter. Vychází z pomalé expozice hlásek, které se postupným spojováním písmen zkracují.
Já se však domnívám, že čeština má sylabický systém, je tedy založena na slabikách.
Co se týče čtení našich dětí, zatím jsme
nenarazili na žádné, které bychom nenaučili číst s porozuměním metodou analyticko syntetickou. Dalším důvodem proč zůstává-
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me u klasické výuky je fakt, že děti, které
dozvědět více
se učí číst analyticko - syntetickou meto- 6. Reálné zkušenosti - staví se na vlastních
dou, mají obecně menší problémy v gramazážitcích dítěte
tice.
7. Radost z matematiky
8. Vlastní poznatek - je lepší než převzatý
Symbolem doby začíná být výuka matema- 9. Role učitele - moderátor a průvodce
tiky podle prof. Hejného. Podle h-mat.cz 10. Práce s chybou - chyba je prostředek k
má tato metoda 12 principů:
učení
1. Budování schémat - dítě ví i to, co jsme 11. Přiměřené výzvy - pro každé dítě zvlášť
ho neučili
podle jeho úrovně
2. Práce v prostředích - dítě musí dobře 12. Podpora spolupráce - poznatky se rodí
znát prostředí, ve kterém se učí
díky diskusi
3. Prolínání témat - matematické zákon- (zdroj: www.h-mat.cz, 9.2.2017)
nosti neizolujeme
Neshledávám na těchto principech nic
4. Rozvoj osobnosti - podporujeme samo- závadného, dokonce si dovoluji tvrdit, že
statné uvažování dětí
podle nich postupujeme nejen při výuce
5. Skutečná motivace - dítě samo se chce matematiky. Snad jedině vyjma bodu 12,

Povolání kolem nás

Pár postřehů přímo od dětí:

Druháci toušeňské základní
školy se v rámci hodin prvouky
seznamovali s tím, co dělají
lidé kolem nich, aby se ve škole cítili příjemně a spokojeně.
Na besedu přišla školnice Alenka, vyrazili jsme na exkurzi do
ředitelny za panem ředitelem,
na obecní úřad za panem starostou a do kuchyně základní a
mateřské školy, kde si děti
vyzkoušely každodenní těžkou
práci kuchařek. Děti měly plno
zajímavých otázek, dozvěděly
se spoustu věcí a vyzkoušely si,
jak se připravuje svačinka a
vaří oběd.

Paní učitelka je na nás hodná. ● Pan ředitel má
dva počítače. ● Paní kuchařky mají zvláštní
stroj, jmenuje se škrabka na brambory. ●
V kuchyni jsme dělali svačiny. ● Pan ředitel má
milióny. ● Pan starosta je na pana ředitele
hodný, ale pan ředitel ho zlobí. ● Ála má moc
práce a chodí v šest ráno do školy. ● Paní učitelka nám dává těžké, ale krátké úkoly. ● Dostal jsem suchý chleba. ● Pomáhali jsme
v kuchyni a líbilo se mi to. ● Pan starosta je
hlavou městyse. ● Ála dělá o prázdninách velký
úklid a myje 61 oken. ● Už umím zadělat těsto
na knedlíky. ● Pan starosta dělá všechno a lidi
se na něj zlobí. ● Po jídle jsem myl nádobí
v kouřící myčce. ● Pana starostu baví lyžování
a taky peníze.
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kdy si myslím, že poznatky se rodí díky
diskusi, zkušenostem dítěte, prostředí a
hlavně osobnosti pedagoga.
Argumentem propagátorů Hejného metody je povětšinou tvrzení, že je matematika
nepopulární a že děti nebaví. Matematika
na naší škole patří k nejoblíbenějším předmětům a kvalita výuky je podtržena pravidelnou úspěšnou účastí našich žáků na
matematických soutěžích. Letošní jedenácté místo Barbory Herynklové a třinácté
Marka Černého v okresním kole Matematické olympiády, toho může být důkazem.
Stejně tak nedělá našim absolventům žádný problém zvládnutí matematiky na druhém stupni.
MČ

Zapsala Mgr. Daniela Švejdová a její druháčci

Mateřská škola
Zápis do mateřské školy
Vážení rodiče, zápis do mateřské školy v
Lázních Toušeni se uskuteční 11. května od
15 hodin na adrese Nehvizdská 73 (hlavní
budova MŠ). K zápisu přineste vyplněnou
přihlášku (ke stažení na
www. mstousen.webnode.cz),
potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a
občanský průkaz zákonného zástupce.
Právní úprava předškolního vzdělávání je
stanovena zákonem č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
zavádí zásadní změny v přijímání dětí do
mateřské školy.
Základní informace a pokyny pro rodiče
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve
věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však
pro děti od 2 let. S účinností od 1. ledna
2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou

pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Novela školského zákona, zákon č.
178/2016 Sb. zavádí s účinností od září
2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou
alternativu plnění povinného předškolního
vzdělávání v mateřské škole. Podmínkou
přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti
nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na
dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte
si opatří přihlašovací formuláře stažením
z webu mateřské školy. Před zápisem bu-

dou k dispozici ke stažení na webových
stránkách školy
www.mstousen.webnode.cz
případně v písemné podobě v hlavní budově MŠ Lázně Toušeň, Nehvizdská 73.
Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí
nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo
do 60 dnů u složitějších případů. Rozhodnutí o vyhovění se oznamuje zveřejněním
seznamu přijatých dětí pod přiděleným
registračním číslem, rozhodnutí o nepřijetí
se doručuje písemně zákonnému zástupci.
Spádová MŠ musí přijmout přednostně
děti ze svého školského obvodu, pro které
je předškolní vzdělání povinné nebo mají
přednostní právo na přijetí (ve šk. roce
2017/2018 se jedná o děti čtyřleté a starší).
Bc. Tereza Šlajsová, DiS.
zástupkyně ředitele pro mateřskou školu
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Spolky
Baráčníci
Baráčníci gratulovali

Zleva rychtář Jiří Kučera, paňmaminka Ing. Mária Němečková a kronikář
RNDr. Jan Králík, CSc.

O tom, že se baráčníci scházejí
pravidelně první pátek v měsíci na
rychtě, už jsme několikrát informovali. V březnu je sedění vždy
veselejší, pestřejší, protože stoly zdobí dárek pro tetičky ke
svátku žen – petrklíče všech barev. Letošní březnové sedění
bylo však ještě něčím výjimečné. Baráčníci mezi sebou přivítali vzácného hosta RNDr. Jana Králíka CSc., který je dlouholetým čestným členem Obce baráčníků Lázně Toušeň. Důvod
byl milý a slavnostní: přání k významnému životnímu jubileu a
zároveň poděkování za obrovský kus práce, kterou pro náš
městys udělal, dělá a všichni věříme, že ještě dělat dlouho
bude nejen jako kronikář. Z rukou tetičky vzdělavatelky PhDr.
Ludmily Konopkové přijal čestnou listinu s přáním a po předání dárku od souseda rychtáře Jiřího Kučery a paňmaminky Ing.
Márie Němečkové mu všichni přítomní baráčníci se slavnostním přípitkem popřáli hodně zdraví a sil. Více se dočtete o
oslavenci na stranách 4 a 13.
Text a foto Hana Němečková

Sokol
Králičí hop – nový kroužek v sokolovně
Od začátku roku se schází v toušeňské sokolovně zajímavý kroužek určený dětským chovatelům zakrslých králíčků. Každou středu
od 16 hodin se zde se svými mazlíčky schází několik členů a zvou i
další zájemce, kteří se mohou přihlásit na
sokol.tousen@seznam.cz . Králičí Hop je roztomilá, ale i náročná
aktivita, při které králíček přeskakuje překážky umístěné na zá-

vodní dráze a je při tom veden na postroji člověkem, který běží
podél překážek. Králíčci mohou soutěžit ve čtyřech disciplínách
(rovinka, parkur, skok daleký a skok vysoký). Již několik let probíhají v této disciplíně i oficiální závody. Více informaci najdete na
www.kkh.nezumi.cz .
zoL

Karnevalové verneovky
Letošní karnevaly se netradičně konaly
pouze v sobotu (25. února). Dopoledne patřilo předškolákům odpoledne
školákům (více je na stranách 3 a 4).
Večer pak začal hlavní karneval pro
dospělé. Hrála vyzkoušená kapela
Klasickej postup a v průběhu nekuřáckého (!) večera byla dvě předtančení i
s nejnovějšími členy divadelního spolku Electro swing3. Téma karnevalu
bylo vybráno hlasováním již vloni:
Jules Verne. Nebylo to téma jednoduché, ale pravidelní návštěvníci si s ním
věděli rady a masky byly nápadité

(aviatik, námořník, pirát, perla, medúza,
gentleman, indická princezna…). Sálem
pluly vzducholodě i ponorky, dorazila
skupina živých knih, která zároveň vyhrála hlavní cenu za masky. Tombola, na
kterou se všichni vždy těší, byla bohatá.
Hlavní cenu, kýtu, si odnesl radostně pan
Králík – farmář. Sokolovna byla plně vyprodána, přišlo 152 lidí.
Letošní ples je za námi, ale čeká nás
v dubnu a květnu v sokolovně X. národní
přehlídka sokolských divadel, tak se přijďte podívat, ať můžete být na nás hrdi!
Bc. Miroslava Kořínková

Divadelní spolek
Mort v pražském Divadle U hasičů
Divadelní spolek
vystoupil loni (2016) šestkrát v Praze:
s komedianty na scéně Národního divadla, s Mortem
v Žižkovském divadle, s Popelkou dvakrát v divadle Miriam a
s Petrem a Lucií v divadle Perštýn. Také poslednímu, šestému
představení se dostalo příznivého ohlasu:
Divadelníci z Lázní Toušeně se s Prahou rozloučili představením

hry Mort podle knihy Terrryho Pratchetta. V rámci našich akcí jsme už geniální nastudování této komedie viděli víckrát. Borek má nyní na svém pomyslném divadelním programu deset zářezů, návštěva pro něj byla jubilejní. Dana
je těsně v závěsu, ale tentokrát byla mimo (přesněji v Budapešti),
takže jeho vedoucí pozici nejen neohrozila, ale dokonce ani nesdí-
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lela. Já jsem Morta v podání tohoto souboru shlédl teprve asi po páté
nebo po šesté a byl jsem opět okouzlen. Zbytek naší sedmičlenné
výpravy tvořili lidé, kteří Morta v barvách DSLT viděli poprvé. Kromě
nás dvou přišli Inka, Petr, Lucka, Karel a Andrea. Rád potvrzuji, že
všichni jsme byli bezvýhradně nadšeni.
Během představení se publikum velmi rychle rozehřálo a odměňovalo bouřlivým potleskem téměř každý obraz. Myslím, že si herci představení také užívali, protože kontakt hlediště s jevištěm byl po celý
večer dokonalý. Žádný gag nepadl mimo a kamarádi, kteří se před
sedmou večer divili, že na totéž divadlo chodíme pořád znovu, se po
představení divit přestali. Byl to moc hezký večer. Borka asi v počtu
návštěv představení nepřekonám, ale slibuji, že se budu snažit!
sš (foto Starknest)

Divadelní spolek
–

pořádá nábor nových talentů od 13 let: hledáme herce, tanečníky i

techniky. Nebojte se zavolat 736 541 858.
Mgr. Anna Müllerová, režisérka

X. národní přehlídka sokolských divadel
Jubilejní ročník
Na počátku byla dvě oblastní setkání sokolských divadelníků v roce 2000 v Pojizeří a v Polabí. Myšlenku uspořádat skutečnou národní
přehlídku sokolských divadel vyslovil při hodnocení obou setkání PhDr. Otto Smrček, CSc., člen kulturní komise vzdělavatelů České
obce sokolské. Návrh vyslovil v zasedací síni obecního úřadu v podobě otázky, zda by Sokol Lázně Toušeň aspiroval i na uspořádání
větší celonárodní přehlídky. Tehdejší jednatelka toušeňského Sokola Věra Lísalová i starostka obce Ludmila Svobodová nadšeně souhlasily, netušíce, jak velký je to závazek: pro „druhý ročník“ bylo slušné oslovit třicet existujících souborů! Naštěstí jich právě hrálo jen
deset, z nich si troufalo na celonárodní přehlídku pouze sedm, a když pak zaváhala Litovel, stala se druhá přehlídka v Lázních Toušeni
věcí jen českou: ze severu z jizerské strany se hlásila Poniklá, z labské strany Benecko, z jihu Suchdol nad Lužnicí, na západ od Prahy se
ozvaly Jinonice, na východ od Prahy Uhříněves a domácí Lázně Toušeň na soutoku. Vše se spustilo velkorysostí předsedy kulturní komise sokolských vzdělavatelů Mgr. Jana Čumpelíka a finanční pomocí ministerstva kultury. Základy byly položeny. Bylo-li někdy souborů víc, hrálo se i na Moravě v Boskovicích nebo v Litovli. Toušeňská sokolovna ovšem nechyběla nikdy!

V jubilejním X. ročníku dosáhne počet sokolských souborů účinkujících v Lázních Toušeni 40, celkový počet souborů 50 a celkový počet představení 150.
jvk
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Toušeňský Myšák
Na čemkoli s koly
Tradiční jarní myšákovské závody Na čemkoli s koly se konají v neděli 14. května od 15 hodin – jako vždy – v ulici Na
Panském. Každý závodník – od 2 do 99 let – na odstrkovadle, kole či koloběžce obdrží medaili + dobrotu. HLAVNÍ
CENA = vstupenka do Duhového parku. Zpestření akce = přítomnost policejního vozu! Těšíme se na Vás!
Dorazte s námi strávit pěkné rodinné odpoledne! Nebude chybět skákací hrad, malování, skládací kostky a další!!!
„mamky Myšákovky“

Letní příměstský tábor
pro děti od 5 let v Myšákovi na téma „Malý alchymista – taje a
záhady světa kolem nás“ od 24. do 28. července + od 31. 7. do 4.
srpna 2017, denně od 8 do 13 či celodenní do 16 hodin:
Pondělí
přivítání – seznámení s programem týdne a kamarády
„Tomovy parky“ – s sebou bábovičky a bagry + sportovní
náčiní (kroket, fotbal, minigolf, badminton, házecí disky,
švihadla, pálky s míčky na sucháče, petang)
poobědové promítání pohádek, tvořeníčko + bádání a luštění záhad a tajů našeho světa
Úterý
Výlet do Čelákovic – do knihovny / na prolézačky
poobědové promítání pohádek, tvořeníčko + hra na detektivy
Středa
výlet do středověké vesničky Botanicus za tamními taji a
kouzly starých řemesel

výlet do skanzenu v Přerově za taji a kouzly všedního života v časech minulých
Čtvrtek
„Tomovy parky“ – s sebou bábovičky a bagry + sportovní
náčiní (kroket, minigolf, petang, fotbal, badminton, házecí disky, švihadla, pálky s míčky na sucháče)
poobědové promítání pohádek + „velký alchymista a
jeho taje čarovné a veselé chemie“
Pátek
„Kdo si hraje, nezlobí!“ - den se společenskými + sportovními hrami
poobědové promítání pohádek + závěr tábora: předání
diplomů, medailí a dárečků
Informace a přihlášky na rc.mysak@centrum.cz (případně na telefonu 604 110 876). Těším se na Vás, milé děti!
Ing. Katka Bačová

Sport
Kopaná
26. 3.

15:00

Škvorec B – Lázně Toušeň

6. 5.

17:00

Přišimasy – Lázně Toušeň

1. 4.

10:15

Lázně Toušeň - Vodochody

14. 5.

17:00

Husinec-Řež – Lázně Toušeň

9. 4.

16:30

Mratín – Lázně Toušeň

20. 5.

10:15

Lázně Toušeň – Nehvizdy B

15. 4.

10:15

Lázně Toušeň – Líbeznice B

28. 5.

17:00

Radonice B – Lázně Toušeň

23. 4.

17:00

Sluštice - Lázně Toušeň

11. 6.

17:00

Klecany B – Lázně Toušeň

29. 4.

10:15

Lázně Toušeň – Veltěž

17. 6.

10:15

Lázně Toušeň – Veleň

Lázeňský běh
Jedenáctý ročník Lázeňského běhu je za dveřmi. V neděli 23. dubna
2017 nás čeká opět odpoledne plné sportu, zábavy pro mnohé i
premiéra v účasti na běžeckých závodech, ať už se jedná o děti,
dospělé, začínající běžce či úplné nesportovce. Mnoho kvalitních
běžců ze širokého okolí se k nám do Lázní Toušeně vrací díky trase
vedené naší krásnou přírodou podél Labe a Malvín, díky dobré organizaci, ale i díky možnosti překonávat si své časy z předchozích roků.
Pro děti budou jako každoročně připraveny skákací hrad a disciplíny
dětské atletiky. Prezentace nejmladších kategorií začíná od 12:30,
poslední závod hlavních kategorií startuje v 16 hodin. Těšíme se na
Vás!
Lucie a Václav Kainovi
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Mladé jubileum světového šampiona
Bezkonkurenčně nejúspěšnější sportovec z Lázní Toušeně Bc. Adam Sedlmajer, MBA, mistr světa ve vodním lyžování, oslaví 23. dubna
třicáté narozeniny. Čtenáři Floriána o něm poprvé mohli číst právě před pěti lety (Florián 2012/4-6/20-21): domovem a školou byl do
svých devatenácti let Toušeňan, vodní lyžování trénoval v klubu WSC v Neratovicích a maturoval na gymnáziu v Brandýse nad Labem (2006). Na základě slibných úspěchů ve vodním lyžování, zejména po senzačním vítězství v juniorském mistrovství světa na Floridě, dostal nabídku talentového stipendia z Univerzity státu Louisiana v Monroe. Přijal ji a během studií získal pro svou vysokou školu čtyři vítězné tituly v mistrovství univerzit USA. Tvrdý a cílevědomý
trénink ho přivedl k řadě dalších triumfů včetně vítězství v kombinaci na mistrovstvích Evropy v Dánsku (2009) a Norsku (2011), vítězství v závodech profesionálů Moomba Masters v trikové jízdě i v kombinaci v Austrálii (2010) a
k prvnímu titulu mistra světa v kombinaci v Dubně u Moskvy (2011). V roce
2012 v Louisianě absolvoval univerzitní studia (Bc., MBA) a potřetí obhájil titul

mistra Evropy v kombinaci. Rok nato získal v Indonésii
bronz za trikovou jízdu, v závodech Moomba Masters
stříbro za slalom, zlato za kombinaci a současně stříbro
za trikovou jízdu v celé tour Světového poháru. Zároveň
překonal v kombinaci evropský rekord bodování. Skvělé
úspěchy si začaly vybírat daň ve zraněních kotníku, lokte
a plotýnky, ale nevzdal se. Vyrostl v silnou osobnost světové elity svého oboru. Po operacích, rehabilitaci a soustředěné profesionální
přípravě znovu zvítězil v roce 2015 v kombinaci: počtvrté byl prohlášen mistrem Evropy (v Paříži), podruhé mistrem světa (v Mexiku) a
počtvrté byl ověnčen americkým titulem „vodní lyžař roku“. Loni (2016) vybojoval bronz ve slalomu na závodech Swiss Pro Am, stříbro
v kombinaci na mistrovství Evropy a zlato ve slalomu na závodech US Open. Vše jako reprezentant České republiky.
Aleš “Alessi” Polidor (http://www.adamsedlmajer.com/): „Adam se zachoval s velkým nadhledem a své medaile rozdal dětem se slovy:
»Nepotřebuji je mít někde v krabici od bot. Posílám je tam, kde budou dělat radost a budou motivovat, protože mně jde především o
výkon, a ten tam konečně byl.« Zlatou medaili poslal jako »medicínu« zraněnému juniorskému reprezentantovi ČR.“
Gratulujeme!
jvk

Za mistrem světa
Náhle a příliš brzy jsme četli na smutečním oznámení jméno sportovce tělem i duší, mistra sportu Jiřího Lanského (*17. 9. 1933,
† 14. 2. 2017), našeho spoluobčana, akademického mistra světa ve skoku do výšky. Zasvěcení přátelé ho znali jako skvělého
vypravěče, pamětníka i filmového kaskadéra. Občanským povoláním byl zubní technik, ale jeho život patřil sportu a sportovnímu
nadšení. Od malička se věnoval ve vysočanském Sokole gymnastice, míčovým hrám a brzy překážkovému běhu a skoku do výšky.
V dobách pískových doskočišť, daleko před stylem flop, již v roce
1953 v Houštce překonal jako první Čech laťku ve výšce 201 cm.
Vedle oné slavné zlaté medaile z akademického mistrovství světa
v Berlíně 1951 vybojoval pro Československo stříbrné pozice na
mistrovstvích Evropy v Bernu 1954 a osobním rekordem 210 cm ve
Stockholmu 1958 (přehled celé sportovní kariéry je v brožuře Lázně
Toušeň – sport a sportovci, 1996/55). O své zážitky z olympijských
her, z osmadvaceti reprezentací a také z hokeje a nohejbalu se Jiří
Lanský podělil se čtenáři Floriána právě před pěti lety (Florián
2012/10-12/13-15). Jako sedminásobný mistr republiky významně
přispěl sportu i ve svém polabském domově: v Lázních Toušeni
založil a po léta vedl kondiční cvičení a zasloužil se o první vlnu
obnovy přespolních běhů – toušeňského krosu. S Jiřím Lanským
odešla
českému
a
československému
sportu
další
z nepřehlédnutelných osobností.
jvk
Mistr ČSR Jiří Lanský nad laťkou v Ostravě 8. srpna 1954
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Osobnosti
Loučení
Při premiéře třetího nastudování Toušeňské růže – loni v létě – byl její autor Václav Dragoun (*18.
7. 1938) ještě mezi námi. Nenechal si ujít tři ze sedmi večerů o Karlu IV. na Toušeni. Nemoc ho už
poutala na vozík, ale mladí diváci ho rádi i s kolečky vynesli ve Skleněné vile do patra a pak zase
dolů. Sil povážlivě ubývalo. Duch nadaný nevšedním literárním a dramatickým talentem dlouho
vzdoroval. Vzpíral se věku i všemu trápení. Až do oné smutné neděle 12. března 2017, kdy vyhasl
poslední plamínek jeho života. Zůstalo dílo. Nec ignis nec ferro = Nepodlehlo ohni, ani meči. A jaké
dílo! Už dávno se vzneslo do výšin, v nichž se nezapomíná… Pamatujete z toušeňského jeviště na
dojemnou pohádku Voda pro mé růže? Na Dubovou zátku, hranou téměř třicetkrát? Kdo by neznal
nostalgickou, svižnou i vtipnou Toušeňskou růži, hranou dvaadvacetkrát také v Kolodějích,
Čelákovicích, Novém Vestci, na zámku v Brandýse nad Labem a v Praze – Karlíně?! Kdo by mohl
neroztát při vzpomínce na kouzelné Rudolfinské nokturno navíc v Benátkách nad Jizerou, Mochově, Jirnech, Českém Brodě a
Kralupech nad Vltavou? Nebo v Čelákovicích při vzpomínce na Trojskou válku, na Persea a Čerta a Káču (letos se dočká nového
nastudování)… Pozorný autor složil hold zlatokopům i chuďasům, králům i sluhům, generálům i dragounům, až sám – třebaže
Dragoun – byl z duše proti všem válkám. A kdo z nás, Toušeňanů, nehýčká doma jako hojivé čtení jeho Tucet příběhů z Toušeně… V té
knížce je mnohem víc o celém rozsáhlém díle dramat, povídek, pohádek a historických črt, o křehké až něžné duši, o křídlech fantazie
skvělého, skromného, dobrého člověka, kterému vděčí za mnoho a za mnohé nejen jeho
toušeňští divadelníci

Vzpomínka na rodáka
V září tomu bude 80 let, kdy zemřel první československý prezident T. G. Masaryk. Drtivá většina zdejších lidí si ho vážila. Jeho
tvář bývala nejen na prvorepublikových mincích, bankovkách a
poštovních zámkách, ale často
také
motivem
tvorby umělců, ba
i školních dětí.
Jednu z takových
„neoficiálních“
podobizen zveřejnil
vlastivědný
sborník Naše Polabí v únoru 1931
(VIII/6, strana 81).
Originál linorytu
vytvořil
tehdy
čtrnáctiletý
žák
čelákovické měšťanské školy a toušeňský rodák Bohumil Vaňousek, od jehož narození uplyne letos 100 let.
Narodil se 30. dubna 1917 Marii Vaňouskové, rozené Franzové ve
starobylém renesančním domě jejích rodičů v dnešní Mlýnské
ulici v Toušeni. Do toušeňské obecné školy chodil už z Káraného,
kam se rodina odstěhovala po vyléčení mého dědy z válečného
zranění na ruské frontě v Haliči. Na dramatické cesty káranských
školáků přes Labe při povodních pod ochranou převozníka pana
Kocha vzpomněl můj tatínek ve sborníku k výročí toušeňské školy,
založené císařem Josefem II. (Sborník k 200. výročí založení školy
v Toušeni a k 80. výročí otevření nové školy, MNV Toušeň 1974, 99
-103 ) Do měšťanky chodil tatínek v Čelákovicích. Přestože jeho
rodiče nebyli bohatí a měli ještě další dvě děti, rozhodli se dát ho
na studia. Do Prahy na stavební průmyslovku a pak v roce 1936 na
fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT.
V říjnu 1939, po pražských studentských demonstracích proti německé okupaci, unikl jen náhodou zatčení. Protože následovalo
uzavření českých vysokých škol, pracoval pak jako projektant a
také vedl přestavbu nádraží v Kolíně. Tam v období 1944/45 přežil
několik anglo-amerických náletů. Studium na ČVUT mohl dokončit
poslední státní zkouškou a promocí teprve po osvobození republiky v roce 1945.

Svoji práci měl rád. Nevzpomínám si, že by si nějak cíleně budoval
kariéru. Práce a s nimi související funkce „chodily“ za ním. Od 50.
do 60. let minulého století se staral postupně jako stavbyvedoucí,
jako vedoucí stavebních správ příslušných firem a později z pověření ministra stavebnictví o mnoho významných staveb. Například
v Praze o rekonstrukci Masarykova a Smíchovského nádraží, rekonstrukci Karolina a obnovu Betlémské kaple, o stavbu Letenského tunelu včetně přesunu kaple svaté Máří Magdaleny. Mimo
Prahu o výstavbu železničních dílen a mlékárny v Nymburce, nového nádraží v Pardubicích, o elektrifikaci železniční trati Praha –
Česká Třebová a o výstavbu vodních děl Orlík
a Lipno. Z menších akcí
pak například o kanalizaci a ČOV v Čelákovicích.
Od roku 1964 vedl výzkum konstrukcí pozemních staveb a byl statutárním zástupcem ředitele Výzkumného ústavu
pozemních staveb v Praze. Dle svých možností
vyhověl vždy všem, kteří
ho požádali o pomoc.
Lidé ho za to měli rádi.
Zvučná jména, která
jsem často od táty slýchával, patřila jeho někdejším učitelům, kamarádům a kolegům – známým pedagogům, stavitelům, architektům či
umělcům. S mnohými
jsem se potkával také a od nich vím, že si ho vážili jako odborníka i
jako člověka. Žil skromně a netoužil po publicitě.
Bydleli jsme v Čelákovicích, ale on se vždycky spíš považoval za
Toušeňáka i Káraňáka a rád se do těchto míst vracel. Sedmičky a
duben mu byly asi souzeny. Odešel náhle v dubnu před 40 lety v
roce 1977.
Ing. arch. Ivan Vaňousek, Čelákovice
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jvk 70
Dnes Vaše oči a mozky, milí čtenáři, nepotěší text z pera či kláves- Dodnes působí v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, jeho
nice obvyklého autora článků upomínajících na významné toušeň- oblíbenou parketou je matematická lingvistika (laicky viděno se
ské rodáky či obyvatele. Pro tentokrát se budete muset spokojit jedná o vědní obor na pomezí matematiky, jazykovědy a informatiky, snažící se pomocí matematických modelů formulovat hypotézy o obecných jazykových zákonitostech a tyto následně ověřovat). Jan Králík je také členem vícero vědeckých společností, publikoval a přednášel doslova po celém světě.
Záběr jeho zájmů se ovšem neomezuje zdaleka jen na vědu, zahrnuje zejména též umění – předně hudbu a divadlo. V neposlední
řadě je také spisovatelem majícím na svědomí více než desítku
menších knižních publikací, převážně odrážejících další jeho oblíbené a nosné téma, totiž regionální historii. Navíc dlouhou řádku
let plní funkci obecního kronikáře a zásadním způsobem se podílí
na tvorbě tiskoviny, kterou právě držíte ve vlastních rukou
(nečtete-li ji na webu). Bezpochyby jsem opomněl celou řadu
dalších faktů o jubilantově kariérním životě, ale jejich přesný výčet
si tento text za cíl neklade.
Osobně jej neznám nijak dlouho, ale dovolím si říci, že přes vše
výše řečené (nebo snad právě proto?) nenaplňuje doktor Králík
archetyp vědce uzavřeného ve své věži ze slonoviny, ač tak může
s mou maličkostí. Důvod je pohříchu prostý – o dnes vzpomínané na někoho na první dojem působit. To je ale omyl, spíše bych to
osobnosti by tradiční pisatel těchto připomínek kulatých výročí označil za vyzařování určité starosvětskosti, prezentaci doby, kdy
našich spoluobčanů psal, jak se domnívám, jen krajně nerad. Mu- „byl svět ještě v pořádku“, kdy vědění a úspěch šly ruku v ruce se
sel by totiž psát sám o sobě! Myslím, že máloco je jeho povaze skromností a slušností. Při kontaktu přesahujícím dobu tvorby
vzdálenější než sebestředné vychvalování vlastních úspěchů, jinak prvního dojmu člověk zjistí, že pan doktor je nejen mužem navýv současné společnosti tak chorobně rozšířené.
sost vzdělaným, ale i veskrze společenským (rozuměj aktivním,
Začátkem druhého poválečného jara, přesněji 21. března 1947, se komunikativním, vtipným a empatickým).
v Toušeni do rodiny zakladatele zdejších lázní, tehdy již dlouho Krátce řečeno, Toušeň si může gratulovat, že má takového rodáka
zesnulého Jana Králíka, narodil jeho stejnojmenný pravnuk. Syn a obyvatele ve vlastních řadách. A na oplátku také Toušeňané,
lékaře a balneologa Vojmíra Králíka a Aleny Čamkové Jan studoval mohu-li za ně protentokrát výjimečně promluvit, gratulují Janu
postupně na gymnáziu v Brandýse nad Labem, na matematicko- Králíkovi k jeho životnímu jubileu a přejí mu do příštích dlouhých
fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, tamtéž na filosofické fakultě a let mnoho zdraví, spokojenosti a pozitivních podnětů jak vědeckév Divadelním ústavu, což v souhrnu vytvořilo ideální odrazový ho, tak i kulturně-společenského rázu. Vše nejlepší, pane doktore!
můstek k jeho vědecké kariéře.
hrg

Probuzení
„Pepo, Peldo, Štěpáne, Sašo, Vašku, Jopo, Berde, Toníku, odpoledne jedeme do Toušeně na Králíka, přednáší historii kraje. Bude zas
narváno, tak si pospěšte, já jedu s Martou hned po obědě, stavíme
se ještě u Vlčků, a jestli chcete, přidejte se. Nepojedeme „akorát“,
sál je vždycky plný, přednášky mají obrovskou hodnotu a vtip. Budete překvapeni. Šolda.“
– Takovými vzkazy začínaly naše zájezdy z Brandýsa za kulturou Polabí do sousedních lázniček Toušeně. Náš houf Brandýšťáků
mnohdy početně přerostl místní návštěvníky. Byli jsme motorizovaní, takže jsme znali kulturní podniky v Brandýse i okolí a měli
srovnání kvalit. Pro nás byly návštěvy Toušeně povznášející. Nové
vědomosti měly v našem kulturním kalendáři přednostní místo.
Toušeňský přednášející pan RNDr. Jan Králík, CSc., byl pro nás o
mnoho mladší, ale jeho projev byl ojedinělý. Obdivovali jsme ho a
respektovali pro jeho vzdělanost a uhlazenost. A jak vtipně užíval
talentu svých přátel k dramatizaci ukázek! Byli jsme okouzleni,
když s někým z nás jen zavedl řeč. Formát pana doktora rostl, až
dorostl univerzitního rozměru a jeho objevné rozhlasové a televizní relace si oblíbila široká veřejnost. Zachraňoval ze zapomenutí
velké postavy uměleckého světa. Často se ozývala připomínka:
„Nezapomeň, večer je na Vltavě Králík!“ Jeho vystoupení a přednášky se počítají na stovky. Je obdivné, kam všude zasahuje jeho
ušlechtilý zájem: opera, divadlo, literatura, historie, video, osvětová činnost, a to vlastně nic nevíme o jeho práci v Akademii věd a
na univerzitách v zahraničí. Protože tam je matematik a lingvista.
A co ta jeho rodná obec? Doma nebývá člověk prorokem, bývá
ostýchavě přijímán jen určitou vrstvou spoluobčanů. Počátky syna

posledního majitele lázní poznamenalo mnoho překážek. Jejich
překonáváním vystoupila jeho osobnost nad ostatní. Oslava jeho
narozenin spolu s narozeninami představitele místních sokolských
divadelníků Ing. Dušana Müllera toho byla obrazem. Teprve oslava
narozenin ukázala, jak má Toušeň svého rodáka ráda. Co lepšího
přát Lázním Toušeni pro další časy: zachovej nám, Hospodine,
dlouho takového člověka! Nemá každé místo takové štěstí!
Ing. Miloš Pulkrábek
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Před jubilejní lázeňskou sezonou
Sedmadvacet let primářem
Již déle než čtvrtstoletí vede léčebný úsek Slatinných lázní Toušeň v postavení primáře MUDr. Bohumil Svášek, letošní jubilant (*25.
3. 1957). Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvoval před pětatřiceti lety v roce 1982. Do toušeňských lázní
nastoupil v euforickém čase po sametové revoluci s osmiletou zkušeností z nemocnice v Liberci, vybaven atestacemi z interní medicíny a z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace. O Toušeni dobře věděl,
protože pochází z Brandýsa nad Labem a tam také v roce 1976 na gymnáziu maturoval, ale hlavním zdrojem poznání lázeňského provozu mu byly
konzultace se zkušeným bývalým primářem MUDr. Miroslavem Jirákem,
který vedl toušeňské lázně v letech 1968-1985.
K léčebné rehabilitaci přivedl MUDr. Bohumila Sváška primář rehabilitačního oddělení liberecké nemocnice MUDr. Emil Charvát, předatestační
stáž absolvoval u profesora MUDr. Vladimíra Jandy, DrSc., přednosty rehabilitační kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Tradiční kontakty Slatinných lázní Toušeň se sportovci směřovaly nového primáře
ještě k třetí atestaci: z tělovýchovného lékařství (1994). Mezi pacienty
ovšem nikdy nečinil rozdíly: pro všechny zaváděl pulzní magnetické pole,
světloléčbu, slatinné zábaly, bezbariérové koupele a nové metody léčebné rehabilitace
(senzomotorickou stimulaci, léčebný tělocvik
primář MUDr. Bohumil Svášek s chotí
v bazénu, aj.).
Životním heslem primáře MUDr. Bohumila Sváška je – jak sám říká – „pohyb je život“. Pro pacienty by proto rád viděl více fyzických aktivit, nejen chůzi a cyklistiku, chůzi s trekovými holemi či nordic walking, ale
v budoucnu i loďky na Labi, geocaching, pétanque v lázeňském parku, stolní tenis aj. Nejnověji – kromě
jiného – dopracovává vytýčení tras pro pacienty a klienty lázní k pěší a cyklistické turistice s cílem vytvořit
přehledné volně dostupné itineráře a mapu u recepce lázní; v blízkém okolí je již připraveno pět cyklotras
v délkách od 8 do 63 km… K pohybu je však třeba pěstovat i psychické aktivity: karetní hry, dámu, šachy,
scrabble aj.
Pod vedením primáře MUDr. Bohumila Sváška působila ve Slatinných lázních Toušeň řada dalších lékařů –
MUDr. Miroslav Jirák, manželka MUDr. Věra Svášková, MUDr. Eva Šroglová, MUDr. Jaroslav Švorc, MUDr.
Karel Machaň, MUDr. Jana Kolářová, MUDr. Karel Fojtík a vůbec nejstarší MUDr. Jaroslav Václavík. Lékařská a zdravotní péče nabyly vysoké úrovně a zaslouženého ocenění od pacientů, kteří se rádi vracejí zpět.
bikerka Tereza Němcová
Lázně ovšem nepolevily ani v udržování dobrých kontaktů s předními sportovci. Léčivé účinky tak mohou -Huříková
dál z vlastní zkušenosti posuzovat a
v naprosté většině i potvrdit nejen atleti a fotbalisté, ale také členové národních družstev moderního pětiboje a biatlonu, rychlobruslaři, volejbalistky, judisté, trialisté atd. Jakoukoli zmínku o léčení konkrétních osob váže pochopitelně lékařské tajemství, ale o mnohých
známých pacientech primáře MUDr. Bohumila Sváška se ví z jejich
vlastních zpráv pro média: na pobyty ve Slatinných lázních Toušeň
rádi vzpomínali nejen manželé Emil a Dana Zátopkovi, desetibojaři
Tomáš Dvořák a Roman Šebrle a nejnověji reprezentanti
vodních sportů Štěpánka
Hilgertová, Ondřej Štěpánek,
Jaroslav Volf a Ondřej Synek,
basketbalista Jiří Zídek, nebo
čtvrtkařky Helena Fuchsová a
Zuzana Hejnová, bikerka
Tereza Němcová-Huříková a
rychlobruslařka Martina Sáblíková… Doporučující zprávy
o léčebných účincích toušeňských lázní rádi z vlastní zkušenosti šířili také pacienti
z uměleckého světa – spisovatelé Adolf Branald a Bohumil Hrabal, operní pěvci Jarmila Novotná a Přemysl Kočí,
hudební skladatel Jan HaBohumil Hrabal čeká na toušeňské
nuš…
procedury
Od 1. září 2006 jsou Slatinné lázně Toušeň součástí Nemocnice Na
Bulovce v Praze.
red.
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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
25. dubna 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. května 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

duben 2017
čtvrtek 6. dubna

18:00

Skleněná vila

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

neděle 9. dubna

14:00

RC Myšák

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)

Velikonoční dílnička

X. národní přehlídka sokolských divadel (T.J. Sokol + DSLT):
pátek 21. dubna

19:00

sokolovna

Balada z hadrů (Praha – Kampa) - muzikál

sobota 22. dubna

11:00

sokolovna

Ať žijí duchové (Dolní Životice) – pohádka

sobota 22. dubna

16:00

sokolovna

Mátový, nebo s citronem? (Klášterec nad Orlicí) - komedie

sobota 22. dubna

20:00

sokolovna

Vzpoura nevěst (Kroměříž) - komedie

neděle 23. dubna

11:00

sokolovna

Na skok do pohádky (Třešť) – pohádka

neděle 23. dubna

17:00

sokolovna

Petrolejové lampy (Jilemnice) – hra

neděle 23. dubna

odpoledne

hřiště Na Polabí

čtvrtek 27. dubna

18:00

Skleněná vila

sobota 29. dubna

8-8:30

Floriánské náměstí

svoz nebezpečného odpadu

sobota 29. dubna

8-12

Floriánské náměstí

svoz velkoobjemového odpadu

sobota 29. dubna

8-12

Úřad městyse

neděle 30. dubna

18:00

hřiště Na Polabí

XI. Lázeňský běh (zápisy: 12:30, 13:30, 14:00)
klub karetních a stolních her (volnočasová komise)

sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov
staročeské pálení čarodějnic (volnočasová komise)

květen 2017
středa 3. května

16:00

pomník padlých

položení květin – vzpomínka na oběti válek (úřad městyse)

čtvrtek 4. května

19:00

Skleněná vila

sobota 6. května

9-18

Floriánské náměstí

166. Floriánská pouť

neděle 7. května

10:15

kostel sv. Floriána

poutní mše – nedělní bohoslužba (celebruje R. D. Mgr. P. Josef Hurt)

neděle 7. května

9-18

Floriánské náměstí

166. Floriánská pouť

pondělí 8. května

9-18

Floriánské náměstí

166. Floriánská pouť

čtvrtek 11. května

18:00

Skleněná vila

klub karetních a stolních her (volnočasová komise)

sobota 13. května

10:00

Skleněná vila

Vítání občánků (úřad městyse)

sobota 13. května

15-18

Skleněná vila

Toušeňské programohraní (programování pro malé, velké, děti i dospělé)

neděle 14. května

15:00

Na Panském

Na čemkoli s koly (Tradiční jarní myšákovské závody)

čtvrtek 18. května

18:00

Skleněná vila

dámský klub (volnočasová komise)

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

X. národní přehlídka sokolských divadel (T.J. Sokol + DSLT):
pátek 19. května

20:00

sokolovna

Záskok (Louňovice pod Blaníkem) – „seminář“ a komedie

sobota 20. května

11:00

sokolovna

Jak se čerti ženili (Nové Veselí) – pohádka

sobota 20. května

17:00

sokolovna

Madam Colombová zasahuje (Česká Skalice) – detektivní komedie

sobota 20. května

20:00

sokolovna

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu (Podivín) – komedie

neděle 21. května

11:00

sokolovna

O princezně Růžičce (Rokycany) – pohádka

neděle 21. května

17:00

sokolovna

Na správné adrese (Zdiby - Veltěž) – komedie

čtvrtek 25. května

18:00

Skleněná vila

sobota 27. května

7:30

Floriánské náměstí

dámský klub (volnočasová komise)
Výlet: Žleby, Čáslav, Starkl, Kačina (volnočasová komise, cena 200 Kč)
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