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FLORIÁN
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň

Den dě v Lázních Toušeni

Letošní Den dě připadl na neděli 1. června. Soutěžení se zúčastnilo bezmála 200
dě nejen místních, ale i z okolních obcí. Před závěrečným a nedočkavě očekávaným řáděním v pěně jsme se pobavili u dvou Pidipohádek, které připravili toušeňš divadelníci. Jim, stejně jako všem dobrovolníkům, patří dík za pomoc při
organizaci tohoto vydařeného odpoledne.
Ivana Studničková

Získali jsme další dotaci
Městys Lázně Toušeň zpracoval počátkem roku
projekt na výstavbu podzemních kontejnerů na
tříděný odpad. Pro umístění kontejnerů byly
vy povány dvě vhodné lokality. První se bude
nacházet za samoobsluhou, druhá v parku U
Davídků. Plánované bylo ještě umístění Na Zárybničí,
vzhledem k provedeným výpočtům bychom při
realizaci tří hnízd na dotaci pravděpodobně
nedosáhli. Realizováním projektu zmizí nevzhledné
1.100 litrové nádoby na tříděný odpad, které jsou
nyní v těchto dvou lokalitách umístěny. Nahradí je
velkoobjemové podzemní nádoby o obsahu 3.000
litrů. V každém hnízdě (lokalitě) bude umístěn jeden
kontejner na papír, jeden kontejner na plast a jeden
půlený kontejner na barevné a čiré sklo. Výhodou
podzemních kontejnerů je jednak jejich este cký
vzhled, a také kapacita, která je téměř třikrát vyšší
než je u běžných nadzemních kontejnerů. To umožní
snížit i frekvenci svozu tříděného odpadu a dojde na
této straně k úsporám za svoz tříděného odpadu,
tedy podstatné nákladové položky.
Celková rozpočtová částka za realizaci obou hnízd
podzemních kontejnerů má činit 3.338.000 Kč.
Požádali jsme o přidělení dotace ze Státního fondu
životního prostředí na jejích výstavbu. Městys získal
dotaci na výstavbu dvou hnízd podzemních
kontejnerů na tříděný odpad ve výši 85%, tedy
2.838.000 Kč. Celková spoluúčast městyse bude do
částky 500.000 Kč.
Městys Lázně Toušeň (se statutem lázeňského místa)
i jeho občané si bezpochyby takovouto úpravu
vzhledu zaslouží. Na tyto projekty dosahuje proza m
velmi málo obdobně velkých obcí, my jsme jedna z
nich. Věřím, že realizace podzemních kontejnerů
bude pro občany městyse přínosem nejen po stránce
este cké.
LV

V

ážení spoluobčané,
i když před nedávnem počasí připomínalo spíše podzim než jaro, léto bylo v
nedohlednu a každý z nás se těšil na první teplejší dny, připravovali jsme pro
Vás pečlivě program na nadcházející Lázeňské léto. Formát všech akcí
Lázeňského léta zůstane nezměněn. Znovu se můžete těšit v pravidelná týdenní
setkávání ve Skleněné vile za doprovodu hudby či divadla. Novinkou letošního
léta budou (dle zájmu občanů) i ﬁlmové projekce. Zahájení Lázeňského léta pro
rok 2014 obstará 21. června kapela Druhej dech Ládi Weyrostka a folklórní
skupina Dykyta.
Ing. Luboš Valehrach starosta městyse Lázně Toušeň
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Zprávy z rady a usnesení ze zastupitelstva
Vážení občané,
rada městyse se od posledního vydání Floriána sešla dvakrát a zde Vám
nabízíme stručný přehled toho, co rada na svých jednáních řešila či vyřešila.
Společnost Czela.net o.s., která vytváří internetovou síť v Čelákovicích a okolí,
požádala městys o schválení připoložení kabelů ke své potřebě v právě
rekonstruovaných ulicích V Zá ší, Na Pruhu, Požární, Na Zárybničí, U
Sokolovny a Za školou. Rada pozi vně kvitovala tuto žádost. Starosta zároveň
zahájil jednání se spol. Telefónica Czech Republic, a.s. ve věci pronájmu
objektu (u budovy ZŠ, kde má společnost základnu) a kabelizaci tel. přípojek
v rekonstruovaných ulicích. Po všemožných jednáních se Telefónica vyjádřila,
že není schopna zajis t potřebné inves ční prostředky a v nově
rekonstruovaných ulicích zůstanou telefonní sloupy. Ve věci nájmu objektu
bylo odsouhlaseno zvýšení nájmu z původní částky 14.580 Kč (roční nájem
z 27.1.2004) na částku 150.000 Kč ročně.
Rada se i nadále zabývala možnos získání dotace v rámci Operačního
programu Životní prostředí na podzemní kontejnery, díky které by byla
Toušeň ušetřena pohledu na přeplněné kontejnery na tříděný odpad.
Konečné stanovisko bude městysi sděleno po obdržení rozhodnu
ministerstva životního prostředí.
Starosta informoval radu městyse o výzvě spol. HB INPOL, s.r.o., k uhrazení
pohledávek za vícepráce (nádvoří, terasa) na Skleněné vile ve výši 315.596 Kč.
O této částce se ještě jedná, neboť vícepráce nebyly naceněny a
rozpočtovány. Navíc dílo trpí vadami, pro které je nutné některé práce
dokončit vlastními silami.
Rada městyse projednala poskytnu ﬁnančních příspěvků spolkům a
organizacím v městysi Lázně Toušeň. Příspěvky budou poskytnuty ve stejné
výši jako v roce 2013, t.j.
Česká obec baráčníků Lázně Toušeň
10.000,- Kč
Rybářský svaz
4.000,- Kč
FK Slavoj Toušeň, Lázně Toušeň
12.000,- Kč
Divadelní soubor při T.J.Lázně Toušeň
12.000,- Kč
T.J. Sokol Lázně Toušeň
12.000,- Kč

Jachtklub Toušeň
5.000,- Kč
Sdružení zdravotně pos žených
6.000,- Kč
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
1.500,- Kč
Lázeňský běh
8.000,- Kč
RC Myšák
10.000,- Kč
Centrum pro zdr.post.-Svaz těl. post.
1.500,- Kč
DC Nikol Toušeň
2.500,- Kč
Celkem
84.500,- K
Starosta informoval radu městyse o dokončení zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých rozvodů
v budově ZŠ Lázně Toušeň, č.p. 74. Rada městyse osloví 3 ﬁrmy za účelem
podání nabídky na realizaci akce. Vzhledem k náročnos prací bude třeba
realizovat rekonstrukci na 2 etapy: přízemí, 1. patro. Městys Lázně Toušeň
zároveň požádá ﬁrmy o aktuální nabídky výměny oken.
Rada se opětovně zabývala možnos odkupu nádražní budovy a přilehlých
pozemků. Vzhledem k plánované revitalizaci dráhy Čelákovice-Neratovice
jsou jednání odložena. Starosta bude v jednáních i nadále pokračovat.
Rada městyse projednala znění Dohody o vytvoření pracovních příležitos
v rámci
veřejně
prospěšných
prací
a
poskytnu
příspěvku,
spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu,
mezi Úřadem práce ČR a městysem Lázně Toušeň. Tato dohoda umožní
některým dlouhodobě nezaměstnaným občanům městyse najít práci v
údržbě zeleně v městysi.
Rada městyse prominula spol. Toušeňský Myšák, o.s., celoroční nájemné,
včetně energií, z nebytových prostor v č.p. 414 v ul. Za Školou.
Starosta seznámil radu městyse se záměrem pronájmu nebytových prostor –
místnost v Domě seniorů U Byšických, 2.N.P. o rozměru 25,6 m2. Žádost o
pronájem podal pouze Mgr. Stanislav Beran za účelem zřízení advokátní
kanceláře.
Rada městyse schválila pronájem čás pozemku u restaurace U Lípy
společnos BOBR, na tomto pozemku bude vybudována venkovní terasa.
Členové rady jsou kdykoliv připraveni řešit Vaše náměty a problémy.
Za Radu městyse Lázně Toušeň Mgr. Věra Vrbíková.

Zasedání zastupitelstva městyse Lázně
Toušeň, konané dne 28. dubna 2014

INZERCE

SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne
28. dubna 2014 přijalo tato usnesení:
Usnesení č. 2014/2.1.
ZM schvaluje program zasedání
Usnesení č. 2014/2.2.
ZM bere na vědomí zprávu o činnos rady za uplynulé období
Usnesení č. 2014/2.3.
ZM souhlasí s koupí pozemku parc. č. 965/15 v k.ú. Lázně
Toušeň.
Usnesení č. 2014/2.4.
ZM souhlasí se změnou ceny vodného na 27,63 Kč a stočného
na 27,73 Kč, celkem 55,36 Kč vč. DPH 15% a to od 1.7.2014.
Usnesení č. 2014/2.5.
ZM schvaluje rozdělení příspěvků na činnost spolkům a
organizacím v městysi Lázně Toušeň ve výši 84.500 Kč.

Úřad městyse dále upozorňuje

na stálou platnost Obecně závazné vyhlášky městyse Lázně Toušeň č. 1/2009 o veřejném
pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území městyse.Především na čl. 6 :
Článek 6
Noční klid a používání hlučných strojů
6.1 Noční klid vobci je stanoven na dobu od 22.00 hodin do 06.00 hodin. Vtomto čase je
povinností každého zachovat klid a omezit hlučné projevy.
6.2 Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek vobci, je používání hlučných strojů.
Potřebné hlučné práce není možné vykonávat ve všedních dnech od 19.00 hod. do
07.00 hod a ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a ve dnech státem uznaných
svátků vdobě od 11.00 hod. do 14.00 hod a od 19.00 hod do 07.00 hod.
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Výsledky voleb do
Evropského
parlamentu 2014
v Lázních Toušeni
Ve dnech 23. a 24. 5. 2014
proběhly volby do Evropského
parlamentu 2014. V našem
městysi bylo k tomuto datu
registrováno celkem 995 voličů,
z nichž k urnám přišlo 203.

FLORIÁN
Z těchto 203 odevzdaných hlasů
byly dva neplatné – jedna
prázdná obálka a v jedné obálce
byly vloženy dva hlasovací lístky.
Volební účast tedy byla 20,4 %,
což je sice vyšší údaj než
republikový průměr, nicméně se
i tak jednalo o účast velmi
nízkou.

Městys Lázně Toušeň v rámci projektu na zaměstnávání ob žně umís telných
a dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů evidovaných na úřadu práce
přijme zaměstnance technických služeb (zahradnické práce, úklidové práce
a správa zeleně, apod.) formou veřejně prospěšných prací.
Nabídka je určena pro tyto skupiny občanů:
- občané se zdravotním pos žením
- absolven škol
- osoby pečující o dítě do 15 let věku
- uchazeči starší 55 let
- dlouhodobě evidovaní uchazeči (déle než 5 měsíců).
Zaměstnání je limitováno pracovní smlouvou na 6 měsíců s možnos dalšího
prodloužení. Pracovní doba je volná a možná i o víkendech.
Bližší informace poskytne starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, tel.:
603876540, e-mail: starosta@laznetousen.cz

Upozornění
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že již od 1. 1. 2013 spravuje daňové
záležitos fyzických osob s bydlištěm a právnických osob se sídlem v níže
uvedených obcích Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště
Praha-východ, Thámova 27, 186 21 Praha 8, kde ředitelem územního
pracoviště je Ing. Petr Stodola, nikoli Územní pracoviště v Brandýse nad
Labem – Staré Boleslavi, kde je ředitelkou Bc. Zdeňka Hudcová.
Doporučujeme proto, aby se fyzické a právnické osoby, jejichž adresa
bydliště či sídla je v níže uvedených obcích, obracely v zájmu urychlení
vyřízení daňových záležitos přímo na pracovníky Územního pracoviště
Praha-východ v Thámově ulici v Praze a veškerou korespondenci zasílali
na výše uvedenou pražskou adresu Územního pracoviště Praha-východ.
Územní pracoviště Praha-východ v Thámově 27 v Praze 8:
Úřední hodiny
Podatelna:
Pondělí
8:00 – 17:00 hod.
Úterý
8:00 – 15:30 hod.
Středa
8:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek
8:00 – 15:30 hod.
Pátek
8:00 – 14:00 hod.
Telefon: 225 332 111

Pokladna:
8:00 – 11:30 12:30 - 15:30 hod.
-8:00 – 11:30 12:30 - 15:30 hod.
-–

Seznam obcí:

Bašť
Bořanovice
Čelákovice
Dobročovice
Horoušany
Husinec
Jirny
Klecany
Klíčany
Květnice

Počet
hlasů

%
úspěšnosti

TOP 09, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

52

25,87

ANO 2011

30

14,93

Občanská demokratická strana

20

9,95

Strana zelených

17

8,46

Česká strana sociálně demokratická

16

7,96

Strana svobodných občanů

13

6,47

12

5,97

Křesťanská a demodratická unie - Československá strana lidová

7

3,48

Česká pirátská strana

6

2,99

Název strany

Celkové výsledky voleb v městysi
Komunistická strana Čech a Moravy
Lázně Toušeň —>

Nabídka pracovních příležitos

Lázně Toušeň
Líbeznice
Máslovice
Mochov
Nehvizdy
Odolena Voda
Panenské Břežany
Předboj
Sedlec
Sibřina

Svémyslice
Šestajovice
Škvorec
Úvaly
Veliká Ves
Větrušice
Vodochody
Vyšehořovice
Zdiby
Zeleneč
Zlatá

3

Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu svobodných států
5

2,49

NE Bruselu - Národní demokracie

4

1,99

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

4

1,99

VIZE 2014

3

1,49

Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE diktátu Bruselu

3

1,49

Komunistická strana Československa

2

1,00

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

2

1,00

Liberárně ekologická strana

1

0,50

evropani.cz

1

0,50

Česká strana národně sociální

1

0,50

Věci veřejné

1

0,50

1
201

0,50

SNK Evropští demokraté
Celkem

INZERCE

PROFESIONÁLNÍ SUCHÉ I
MOKRÉ ČIŠTĚNÍ
ČISTÍME KVALITNĚ: Sedací soupravy čalouněné i kožené,
koberce, vlněné koberce, potahy, válendy,
židle, křesla,
a také interiéry aut a karavanů u Vás doma,
nebo v práci.

UŽ NIKAM NEMUSÍTE, MY
PŘIJEDEME K VÁM

Vlas mil Březina – Čelákovice
TEL : 732 910 789
Přijímáme také platební karty CCS
www.cisteni-aut-karavanu.cz
www.cisteni-kobercu-docista.cz

4

FLORIÁN

KVĚTEN—ČERVEN 2014

Místní akční skupina Střední Polabí podpořila první
projekty
V rámci takzvané Tréninkové výzvy rozdělila MAS
Střední Polabí mezi 5 projektů z regionu celkem 80
síc Kč. Podpořené akce budou propagovat
fungování MAS a informovat o dalších ak vitách
Místní akční skupiny, z nich může do budoucna těžit
celý region, od měst a obcí až po spolky a
podnikatele.
„Pokud přípravy budou probíhat hladce, může MAS
Obec Jenštejn

Jenštejnská pětka

Občanské sdružení Polabí na talíři aneb Babi,
Jenštejn
dědo, jak se jedlo?

ZŠ Záryby

Příjemné odpoledne
v rodinném kruhu s hudbou
a soutěžemi

Brandýský Matýsek
Cesta ke kořenům
o.s.
Jachtklub Toušeň

Den otevřených dveří
Jachtklubu Toušeň

Poděkování
Dne 11. dubna 2014 probíhal pod
patronací Mysliveckého sdružení Vysoká
mez Lázně Toušeň úklid komunikace
Nehvizdská. Úklidu se zúčastnila celá řada
myslivců, ale ač byla akce/brigáda
prezentována
široké
veřejnos
i
v minulém zpravodaji Florián, nikdo jiný
z občanů se jí nezúčastnil. Myslivci však
dosáhli svého, z příkopů komunikace byla
odstraněna spousta odpadu, který zde
zanechali občané během jediného roku,
od loňského úklidu. Člověk až žasne nad
m, co dokážou někteří občané (dokonce i
spoluobčané) odložit způsobem, který
rozhodně našemu životnímu prostředí, ani
našemu oku, neprospěje. Myslivcům a
jejich příznivcům patří velký dík za to, že
městysi Lázně Toušeň opět pomohli
k tomu, aby byl čistější a pro nás všechny
příjemnější.

v budoucnu rozdělovat i několik milionů korun
ročně,“ informovala manažerka MAS Barbora
Roušarová. V sousední MAS Pošembeří, která
působí v okolí Českého Brodu, putovaly ﬁnanční
prostředky mimo jiné na rekonstrukce sportovních
areálů, opravy historických památek či na
komunitně zaměřené projekty.
„Hlavním krokem k úspěchu bude zpracování
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Ta
by měla zohlednit jak strategické plány dese
členských obcí, tak potřeby neziskové sféry,
podnikatelů a široké veřejnos našeho regionu,“
Jenštejn – Podhradí

Jenštejn - rodinné centrum, mateřská škola,
obecní louka

Záryby – areál školy,
místní sokolovna

dodal předseda sdružení Tomáš Janák.
„Pokud i vy máte nápady, co našemu regionu schází
a co konkrétně by se dalo zlepšit, můžete se zapojit
do zpracování strategie komunitně vedeného
místního rozvoje. Nápady a připomínky ze strany
veřejnos , spolků, podnikatelů a obcí jsou velmi
vítány. Kontaktovat nás můžete přes email
info@strednipolabi.cz
nebo
na
telefonu
774 842 464,“ uvedla závěrem místopředsedkyně
MAS Zdeňka Hajleková.

Co je to MAS Střední Polabí?

Zkratka MAS znamená Místní akční skupina a
jde o neziskové, nepoli cké sdružení občanů,
organizací,
soukromé
12., 14. a 15. 5. 2014 (Více neziskových
podnikatelské
sféry
a
veřejné
správy,
které
harmonogram rod. censpojuje zájem o rozvoj určitého území. V České
tra)
14. 5. 2014 (v Mat. škole
republice jich po vzoru jiných evropských zemí
14 - 16:30 hod.)
vzniklo už přes 150.
17. 5. 2014 (9:30 - 12
MAS Střední Polabí zahrnuje obce Čelákovice,
hod.)
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Lázně
Toušeň,
Káraný, Nehvizdy, Podolanka,
14. 5. 2014 16 – 18 hod.
Skorkov, Křenek, Záryby a Jenštejn.
17. 5. 2014 10 – 17 hod.

Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Zámecká 18. 5. 2014 15 - 18 hod.
zahrada
Lázně Toušeň - Loděnice
15. 5. 2014 14 - 18 hod.
Jachtklubu Toušeň

Podporujeme zaměstnanost
v obci
Před nedávnem jsme zahájili novou
spolupráci s Úřadem práce České republiky
v oblas zaměstnávání občanů, evidovaných
na úřadu práce. Obdobnou spolupráci jsme
se pokusili navázat již před rokem a půl, kdy
v rámci veřejně prospěšných prací bylo
naším cílem zaměstnat osoby dlouhodobě
bez zaměstnání za podpory státu. Bohužel,
Ústavní soud tehdy veřejně prospěšné práce
seznal neústavními a zrušil je. Nyní však
v rámci ak vní poli ky zaměstnanos došlo
k uzavření dohody mezi Úřadem práce ČR a
Úřadem městyse Lázně Toušeň. Jejím
výsledkem je, že městys může zaměstnat až
6 zaměstnanců a může obdržet v roce 2014
od státu příspěvek na jejich zaměstnávání až
ve výši až 576.000 Kč na mzdové náklady.
Pracovní náplní těchto zaměstnanců bude
údržba veřejné zeleně a oblast komunálního
úklidu.

Kolik stojí infozprávy
Jak jistě řada občanů ví, městys Lázně Toušeň zavedl ve snaze zvýšit informovanost
občanů portál SMSinfozprávy. Ten slouží registrovaným občanům k zasílání
krátkých textových zpráv o dění v obci. Jak je avizováno, pro občana je služba zcela
zdarma, veškeré ﬁnancování této služby je v režii městyse. Kolik tedy stojí
infozprávy? Když jsme zadávali zpracování projektu, byl náš záměr vytvořit takový
systém, který bude fungovat bez zbytečné zátěže pro obec.
Pokračování na straně 5

Proč vznikla tato organizace?
Cílem snažení MAS Střední Polabí je rozvoj
našeho regionu a zlepšení kvality života na
venkově. K tomu patří například ochrana
přírodních a kulturních památek, zvýšení
ekonomické prosperity obyvatel, podpora
malého a středního podnikání, mul funkčního
zemědělství, bydlení, školství, využi volného
času, rozvoj veřejné dopravy, turis ckého
ruchu, informa ky nebo podpora rozvoje
občanských inicia v.
Metoda LEADER je založena na partnerství
subjektů vymezeného území a na jejich
společné rozvojové strategii a opírá se o
přístup zdola – nahoru (tzv. bo om - up), což
znamená, že inicia va při rozvoji regionu
vychází od místních obyvatel. Podpořené
projekty většinou vybírají místní autority a
lidé, kteří dobře znají potřeby daného území.
V tomto smyslu tedy MAS umožňuje, aby o
rozvoji rozhodovali sami obyvatelé, a nikoliv
centrální úřady.
Územní působnost partnerství: 10 obcí =
sektor veřejný – Čelákovice, Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav, Lázně Toušeň,
Káraný, Nehvizdy, Podolanka, Skorkov,
Křenek, Záryby, Jenštejn

Celkový počet obyvatel 36 131

Počet členů partnerství: 37, z toho
sektor veřejný 10 (27,03 %), neziskový 16
(43,24 %) a soukromý 11 (29,73 %)
Podpora akcí v rámci Tréninkové výzvy a
mapování potřeb regionu probíhá v rámci
projektu „Získávání dovednos – MAS Střední
Polabí“, který je ﬁnancován z prostředků
EZFRV prostřednictvím OSY III.4.1. Získávání
dovednos , animace a provádění Programu
rozvoje venkova, a Státního rozpočtu ČR.
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Kolik stojí infozprávy - pokračování ze str. 4

Předchozí systém, jehož implementace byla zavedena v roce 2011, byl velmi drahý. Zpráva odeslaná
jednomu uživateli vyšla na 1,60 Kč. To samozřejmě limitovalo používání systému pouze pro rozesílání krizových zpráv.
Nový systém však funguje na zcela jiném principu. Měsíčně obec hradí pouze 690 Kč. Za tuto částku může obec zasílat
neomezený počet zpráv neomezenému počtu občanů. Proto nyní portál nemusí sloužit pouze na oznamování krizových zpráv,
ale slouží i jako informační kanál k různým akcím pořádaným městysem či našimi spolky. Bez ohledu na počet odeslaných zpráv
je tedy cena pro obec stále stejná. Ve srovnání s obecním rozhlasem, jehož servis stojí městys cca 30 síc Kč za rok, je tato
služba výrazně efek vnější. Ne vždy má občan městyse možnost být přítomen hlášení místního rozhlasu, napro tomu mobilní
telefon k přije SMS má téměř vždy u sebe.
LV

Jak fungují infozprávy
Pomocí infozpráv jsou registrovaní
občané informováni o dění v městysi v
těchto oblastech: krizové zprávy,
informace, sport, kultura, akce pro dě
a akce v okolí.
Pokud uživatele některé typy zpráv
nezajímají, je možnost jejich odhlášení.
Tímto způsobem lze zrušit všechny
okruhy zpráv kromě zpráv krizových. Ty
jsou zasílány automa cky.
První SMS zpráva je zasílána několik
dní před konáním akce, druhá pak
bezprostředně před jejím zahájením.
Tento postup zasílání zpráv byl zvolen

na základě připomínek uživatelů.
V současné době je prostřednictvím
společnos Česká daňová kancelář s. r.
o. vyvíjena aplikace, která bude
umožňovat občanům zúčastňovat se
anket zadaných městysem. Závaznost
odpovědí
na
anketní
otázky
samozřejmě nebudou mít zákonnou
platnost, jako např. referendum, ale
mohou pomoci v rozhodování vedení
obce. Vývoj aplikace není ﬁnancován z
rozpočtu obce, jedná se o sponzorský
dar.

Městys Lázně Toušeň
vyhlašuje soutěž

O co se soutěží? Všichni tři ocenění
získají
poukázky
na
nákup
zahradnických potřeb. První místo je
honorováno částkou 2 500 Kč, druhé 1
500 Kč a tře 500 Kč. Ceny budou
předány na některé podzimní akci, kam
budou nejlepší zahradníci pozváni.

Rozkvetlá okna
Pravidla soutěže: Soutěží se o
nejrozkvetlejší okna a balkony, které se
nacházejí na území městyse Lázně
Toušeň. Soutěže se může zúčastnit
každý občan. Podmínkou je, že
rozkvetlá okna (balkony), s kterými se
soutěží, museí být viditelná z ulice. Do
soutěže není nutné se hlásit. Proto,
abychom neopomněli ani jedno okno,
které by mohlo získat cenu, však
doporučujeme, abyste nám dali o
Vašich oknech, nebo třeba krásných
oknech souseda, krátkou informaci –
stačí podle vzoru „Přihlášky“ nebo emailem. Samozřejmě budeme rádi i za
připojenou fotograﬁi.
Vyhodnocení: Přísná porota, složená
z řad pracovníků úřadu městyse a
kulturní komise, v druhé dekádě srpna
vyhodno vy pované domy (možná
přidá i nějaké své py), pečlivě je
vyfotografuje a tři nejkrásnější odmění.

Přihláška
do soutěže Rozkvetlá okna 2014
(nutno zaslat na úřad
nejpozději do 5. srpna 2014)

městyse

Jméno přihlášeného: ………………………
Ulice a č.p.: …………………………………...
Telefon (pro případ nutnos ): ………
Vhoďte prosím do schránky vpravo od
vstupu na radnici. Přihlášku je možno
zaslat také SMS: 724191867 nebo emailem:
starosta@laznetousen.cz
případně osobně či telefonicky na
úřadu městyse.

Jachtklub Lázně Toušeň

Den otevřených dveří
15. května 2014 jsme za podpory
MAS Střední Polabí uspořádali pro
obyvatele Lázní Toušeně a okolního
regionu den otevřených dveří. Chtěli
jsme, aby všichni přítomní se
podívali na chod předního oddílu v
ČR. Ukázali jsme lodní třídy fireball,
finn a cadet, na kterých v našem
oddíle závodníci jezdí.
Počasí bylo chladné, ale bohaté na
vítr /pravé jachtařské/. Na vodě se
proto
na
živo
představila
plachetnice Cadet s našimi mladými
závodnicemi na palubě. Na břehu
byli ustrojeny další lodě, kde
předávali informace naši závodníci.
Na plátno se promítaly akční
jachtařské záběry ze závodů. Přitom
se grilovalo maso a klobásy, točilo
se chutné pivo a v loděnici se
podávala káva a čaj se zákusky.
Podotýkám vše zdarma. Na Labi se
děti mohly svézt na motorovém
člunu, což všichni využili.
Akce trvala od 14.00 do18.00
navštívilo ji 70 lidí převážně dětí do
14 let. Nebylo to málo, ale
překvapuje
mě
malá
účast
Toušeňáků, když mohou přijet z
Nehvizd, Sedlčánek, Přerova n/L,
Čelákovic, tak proč ne od nás.
Návštěvou nás poctil starosta Ing.
Luboš Valehrach jako jediný ze
zastupitelstva
obce,
dále
místostarosta Čelákovic pan Milan
Tichý a předseda MAS Střední Polabí
pan Tomáš Janák. Všem patří náš
dík.
Dále bych chtěl poděkovat Jaroslavu
Vernerovi, Irence a Kamilovi za
jejich stravovací servis.
Luděk Fidranský
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Novodobý Lázeňský běh
VIII. ročník
V neděli 27. 4. 2014 se uskutečnil, co
se do počtu týče, nejúspěšnější
ročník Lázeňského běhu. Hlavní
organizátoři Lucka a Vašek Kainovi
ve spolupráci s pedagogickým
sborem ZŠ Lázně Toušeň již po osmé
pro Vás zorganizovali sportovní akci,
které se opět zúčastnili běžci všech
věkových kategorií i z mnoha jiných
okresů a krajů. Celkem se letos na
start postavilo téměř 350 běžců,
z nichž nejmladšímu bylo 1,5 roku a
nejstarší mu závodníkovi 65 let.
Osmý ročník byl výjimečný nejen
celkovým počtem závodníků, ale i
obrovským zájmem dospělých v
hlavních kategoriích, kde se poprvé
na start postavilo 100 běžců.
Součás sportovního odpoledne je
již samozřejmos , že jsou pro dě
připraveny mimosoutěžní sportovní
ak vity v podobě disciplín dětské
atle ky a pro nejmenší nafukovací
hrad. Velký hitem bylo i malování
mo vů zvířátek na obličej. Stále
rostoucí účast je signálem, že se
tradiční domácí závod líbí a stále

KVĚTEN—ČERVEN 2014
přitahuje více a více závodníků všech
věkových kategorií. Velmi nás těší,
že přicházejí nejen závodníci, ale
celé rodiny užívat si krásného
sportovního odpoledne.
Díky štědros sponzorů jsme jedním
z mála závodů, kde nevybíráme
startovné, všechny dě vždy bývají
odměněny nějakou sladkos
a
nejlepší ve všech kategoriích
získávají hodnotné věcné ceny
včetně medailí a diplomů. Dětem
tyto ceny předávaly výborné atletky
Jana Klimešová a Nikola Brejchová,
dospělým poté starosta městyse
Lázně Toušeň Ing. Luboš Valehrach a
zástupci dalších sponzorů.
Z našeho pohledu se odpoledne
opět povedlo a musíme ještě jednou
poděkovat všem sponzorům a všem
lidem, kteří nám pomohli letošní
ročník zorganizovat. Všem moc díky
a za rok na startu na viděnou.
Lucka a Vašek Kainovi
Výsledky uvádíme ve zkrácené
podobě. Pokud máte zájem vidět
výsledky všech soutěžících, podívejte
se
na
webové
stránky
www.lazenskybeh.cz

pořadí
1.
2.

minipředškolačky
jméno
Beáta Česneková
Eliška Klarová

3.

Markéta Černá

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

minipředškoláci
David Flor
Jan Dobiáš
Lukáš Holčák
předškolačky
jméno
Tereza Kučerová
Magdáléna Saifrtová
Karolína Hrušková
předškoláci
jméno
Lukáš Chroust
Jan Šandera
Matěj Krejčí
školačky
jméno
Aurora Tlamichová
Agáta Hofmanová
Adéla Hofmanová
školáci
jméno
Šimon Slavík
Tomáš Turek
Matěj Čepela
mladší žákyně
jméno
Monika Florová
Karolína Čepelová
Petra Klimešová
mladší žáci
jméno
Richard Česnek
Václav Dlabač
Pavel Vinduška
starší žákyně
jméno
Kristýna Korelová
Nikol Bafoe
Vaneska Lipovská
starší žáci
jméno
Vojta Bouřil
Filip Jáč
Jan Červenka
ženy
jméno
Žaneta Tvrdíková
Klára Šafránková
Naďa Paroulková
muži
jméno
Jiří Miler
Fran šek Schoval
Vlas mil Flegl
veteráni I.
jméno
Milan Soukup
Pavel Dušek
Petr Schütz
veteráni II.
jméno
Jaroslav Urban
Josef Navrá l
Pavel Mráček
střední trať - ženy
jméno
Lucie Sedlářová
Veronika Hanáková
Anita Nekvasilová
střední trať - muži
jméno
Matyáš Pokorný
Michal Michálek
Václav Kain
nordic walking
jméno
Petr Blecha
Vlaďka Korelová
Václava Burešová

2010 a ml.
ročník
oddíl/město
2010
Brandýs Ski Club
2010
Lázně Toušeň
2010
2010 a ml.
2010
2010
2010
2008-2009
ročník
2008
2008
2008
2008-2009
ročník
2008
2008
2008
2006-2007
ročník
2006
2006
2006
2006-2007
ročník
2006
2006
2006
2003-2005
ročník
2004
2003
2003
2003-2005
ročník
2004
2005
2004
2000-2002
ročník
2001
2000
2000
2000-2002
ročník
2000
2002
2000
1999 a st.
ročník
1998
1978
1971
1999-1970
ročník
1975
1988
1986
1969-1960
ročník
1964
1960
1962
1959 a st.
ročník
1958
1949
1955

Lázně Toušeň
Horní Měcholupy
ŠSK Újezd nad Lesy
Nymburk
oddíl/město
Atle ka Neratovice
Stará Boleslav
Atle ka Čelákovice
oddíl/město
Čelákovice
Praha Bonbon
Nová Paka
oddíl/město
Kounice
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
oddíl/město
Kounice
Kounice
Kounice
oddíl/město
ŠSK Újezd nad Lesy
Kounice
Čelákovice
oddíl/město
Stará Boleslav
Vinoř
Šestajovice
oddíl/město
Atle ka Stará Boleslav
Atle ka Stará Boleslav
Brandýs nad Labem
oddíl/město
Atle ka Stará Boleslav
ASK Počerady
Vinoř
oddíl/město
Brandýs nad Labem
Olymp Praha
TPCA
oddíl/město
AC Mladá Boleslav
Atle ka Stará Boleslav
Vrchlabí
oddíl/město
Milovice
Atle ka Stará Boleslav
Orlová
oddíl/město
ZŠ Kounice
SK Stránčice
TJ Sokol Mšeno

ročník
1975
1981
1965

oddíl/město
Sport-lav
Sport-lav
Mělník

ročník
1988
1973
1984

oddíl/město
Spartak Vlašim
Mlazice
Sport-lav

ročník
1953
1973
1975

oddíl/město
Sport-lav
Lázně Toušeň
Lázně Toušeň

80 m
čas
26,0
27,0
28,0
80 m
22,0
23,0
25,0
80 m
čas
16,0
17,0
18,0
80 m
čas
18,0
19,0
19,0
300 m
čas
01:02
01:02
01:03
300 m
čas
58,0
58,0
59,0
600 m
čas
02:18
02:24
02:27
600 m
čas
02:07
02:16
02:17
1200 m
čas
04:58
05:07
05:13
1200 m
čas
04:32
04:35
04:45
4200 m
čas
18:17
19:22
19:47
4200 m
čas
13:39
13:41
14:20
4200 m
čas
15:58
16:07
16:46
4200 m
čas
17:55
18:33
18:36
8400 m
čas
42:59
43:19
45:36
8400 m
čas
28:50
31:01
34:23
4200 m
čas
33:14
33:35
33:41
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Stalo se…
Výstava mys ckých obrazů Dany Gregorové
nazvaná Ztracený ráj, jejíž vernisáž byla 27.
března 2014, pokračovala po tři dubnové
víkendy a končila o Velikonočním pondělí.
Malířka a tentokráte i sochařka u nás již
několikrát úspěšně vystavovala, a tak její díla
opět přilákala mnoho spokojených i
koupěch vých návštěvníků. O bezvadný
průběh celé výstavy se postarali členové
Obce baráčníků Lázně Toušeň, za což jim
patří poděkování.
Díky členům Mysliveckého sdružení Vysoká mez v Lázních Toušeni prokoukly příkopy podél silnice Nehvizdská. Ty byly zaplněny množstvím
nejrůznějšího odpadu, který nejspíše vyhazují lidé (lidé?), kteří tudy projíždějí autem. Rádi bychom věřili, že žádný Toušeňan nebude obec, ve
které bydlí, tak hyzdit a nevyhodí nepotřebné věci hned za posledními domy do příkopů podél silnice. Je chvályhodné, že myslivcům
nepořádek není lhostejný, každé jaro se chopí inicia vy a ak vně se podílejí na úklidu. Vyzvali také ostatní občany k pomoci, ale bohužel,
v pátek odpoledne 11. dubna se kromě myslivců nikdo jiný nedostavil. A tak sami sebrali obrovskou hromadu různého odpadu. Také jim patří
velký dík. Smutné ovšem je, že již pár dní po vyčištění okolí silnice se odpad v příkopech začal objevovat znovu. O úklidu píší myslivci v článku
Mysliveckého spolku.
Jsou však i radostnější událos . Starosta
městyse Ing. Luboš Valehrach přivítal v
obřadní síni ve Skleněné vile v sobotu 12.
dubna 5 nových občánků. Při této
slavnostní příležitos
zarecitovaly dě
z místní Základní školy pod vedením paní
učitelky Ivany Studničkové pásmo básní. Po
zápisu do kroniky obdržela všechna
miminka Pamětní list a dárečky od úřadu
městyse a RC U Myšáka .

Závod jachtařů Toušeňský pohár tradičně probíhá v Poděbradech, letos se konal 12. a 13. dubna. Bohužel počasí nebylo k jachtařům příliš
přívě vé, v sobotu bylo bezvětří a v neděli to nebylo o mnoho lepší. Ve třídě ﬁreball skončila naše posádka Verner-Jína na hezkém 3. místě ze
14 lodí.
Velkou inicia vu projevili občané při sbírce pro Diakonii Broumov. V sobotu dopoledne 26.
dubna na úřadě městyse zaplňovaly postupně místnost hry, hračky, oblečení, deky, nádobí
a další věci pro sociálně potřebné občany. Sbírka se v Lázních Toušeni koná pravidelně a
občané vždy rádi velkou měrou pomohou.
V sobotu 26. dubna měl každý také
možnost uklidit své sklepy, kůlny a
garáže a zbavit se velkoobjemového
odpadu. Na Floriánském náměs byly
přistaveny
kontejnery,
které
zanedlouho
občané
naplnili
nepotřebným odpadem, ale i
věcmi, které se ještě někomu hodily
a skončily opět v některých
domácnostech.
Poslední dubnový víkend byl
opravdu rušný a akce střídala akci. V neděli 27. dubna se v Parku profesora Procházky od
rána konal Kuličkový turnaj, který pořádal klub The Důleks z Čelákovic. Turnaj byl
především pro registrované hráče, ale zahrát si mohli i příchozí. Toho využily hlavně
místní dě , kterých se zúčastnilo velké množství. Toušeňané nemuseli pla t startovné,
což je jistě potěšilo. Přálo i počasí a tak v krásném prostředí parku u Skleněné vily strávilo
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mnoho lidí příjemný den.
Značný zájem byl letos i o další ročník Lázeňského běhu, který tradičně organizovali Mgr. Lucie a Václav Kainovi. Zúčastnilo se velké množství
závodníků v 16 kategoriích, start i cíl byl na místním hřiš . Více v samostatném článku na straně 6.
Staročeské čarodějnice nevynechaly při
přeletu nad Polabím ani Lázně Toušeň.
Ve středu 30. dubna v 17 hod. obratně
přistály na Floriánském náměs mezi již
připravenými pouťovými atrakcemi. Pak
průvodem se všemi, kdo se chtěli bavit,
došly Káranskou ulicí a lesíkem na
hřiště. Zde na každého čekala zábava a
občerstvení. Pro dě RC U Myšáka
připravilo závod na kolech a
koloběžkách a toušeňš divadelníci
spoustu
soutěží,
na
každého
soutěžícího čekala sladká odměna.
K poslechu i tanci skvěle vyhrávala
kapela Blue Head. Počasí naštěs přálo,
a tak dě s velkou rados přivítaly
stříkající hadice na travnatém hřiš a
usušily se pak u ohýnku při opékání
špekáčků. Pro dospělé byla připravena
výborná kýta na grilu a dobré pivo. A
všichni za dohledu hasičů z Čelákovic
přihlíželi zapálení vatry s velkou
čarodějnicí. Letos byla opravdu
povedená.
Každým rokem 3. května v 16 hod. se
scházíme u pomníku padlých uc t
památku obětem války a nejinak tomu
bylo i letos. Akce se zúčastnili občané,
dě
a učitelé ZŠ, členové Obce
baráčníků a Mysliveckého sdružení
Vysoká mez, zástupci T.J. Sokol Lázně
Toušeň a úřadu městyse. Po pásmu
básní, které přednesli žáci pod vedením
paní učitelky Ivany Studničkové,
následoval projev starosty městyse Ing.
Luboše Valehracha. Slavnostní akt byl
zakončen poslechem státní hymny a poté většina účastníků přijala pozvání starosty městyse do lázeňské kavárny na přátelské posezení
s občerstvením.
Letos se po 163. konala toušeňská Floriánská pouť, která je vyhlášená v širokém okolí. Poutní mše proběhla tradičně od 10.15. Atrakce, které
tak jako každým rokem zcela zaplnily Floriánské náměs a přilehlý park, na tu dobu z chly. Stánky lemovaly chodníky na ulici Káranská a
Hlavní při náměs . S obavami jsme čekali, jaké bude počasí, nakonec vše docela dobře dopadlo a v sobotu i v neděli navš vilo pouť velké
množství lidí místních i z okolí. Pouť nepřináší jen bohoslužbu a atrakce, ale i setkávání lidí. A tak se každoročně scházejí celé rodiny a je i
velmi milé potkávat na pou přátele, známé či spolužáky, popovídat si a zavzpomínat.
V úterý 6. května se od 18 hodin konala ve Skleněné vile pro zájemce informa vní schůzka
k aukci elektřiny a plynu.
Na sobotní odpoledne pozvali toušeňš divadelníci do místní sokolovny dě na
Andersenovu pohádku Sněhová královna. Zahrát přijel Divadelní soubor Tyl z Čelákovic.
Dětským divákům nebyl osud hlavních postav vůbec lhostejný, nechali se vtáhnout do
děje, hlavním postavám radili a jejich osudy prožívali s nimi, zkrátka představení se
vydařilo. Je jen škoda, že ho nenavš vilo více dě .
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Čtvrtek 15. 5. patřil toušeňskému jach ngu, místní jachtklub pořádal Den otevřených
dveří. Každý, kdo měl zájem, si mohl prohlédnout závodní plachetnice, seznámit se
s mistry ČR a medailisty z ME. Toušeňský jachtklub je jeden z nejúspěšnějších v ČR, a tak
zájem byl velký. Dě z místní ZŠ, které
se svými učiteli jachtklub navš vily, byly
nadšené z jízdy na člunu po Labi, kterou
pro ně jachtaři připravili. Zúčastnilo se
ale také mnoho rodin s dětmi a občanů
z našeho městyse a pro všechny bylo
připraveno zdarma občerstvení. Po celé
odpoledne panovala v areálu jachtklubu
velmi příjemná nálada a ani příliš
nevadilo, že foukal docela silný vítr. Tato akce proběhla v rámci tréninkové výzvy projektu
„Získávání dovednos – MAS Střední Polabí “.
Dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim, pořádá úřad městyse zájezd pro občany.
Program vždy pečlivě připravují Mgr. Věra Vrbíková, Romana Vaňková a Alexandra
Červinková, za což jim patří velký dík. Občané už měli díky jim možnost navš vit mnoho
měst, památek a zajímavos , v sobotu 17. května byly cílem Kladruby u Stříbra a Plzeň.
V 8 hod. se za nadějně vypadajícího počasí vyjíždělo z Floriánského náměs . První
zastávkou byl klášter v Kladrubech u
Stříbra. Všechny zaujal krásný kostel,
který je součás rozsáhlého areálu.
Přestože je klášter v rekonstrukci,
všem se zde líbilo. Nešlo přehlédnout
ani ry ře a jejich pestrobarevné stany,
vše bylo připraveno na odpolední
souboje. Nechyběl ani historický jarmark, takže si každý mohl koupit něco na památku či
na zub. Oběd už byl ale připraven v Plzni, v restauraci Na Spilce, přímo v areálu pivovaru.
Po dobrém guláši si každý dal – jak jinak než výborné – plzeňské pivo a poté následovala
exkurze, kterou si téměř nikdo nenechal ujít. Aby ne! Vidět, jak se vyrábí pivo světoznámé
značky Pilsner Urquell, stojí za
to. Prohlídka pivovaru trvala asi hodinu a nechyběla ani ochutnávka. Po exkurzi
měla následovat prohlídka meditační zahrady s Památníkem obětem zla, bohužel
počasí ukázalo svoji nepříjemnou tvář, když se rozpršelo tak, že prohlídka zahrady
byla nemožná. Nezbylo, než se vydat zpátky domů o něco dříve. Přestože nebylo
možné vidět vše, co bylo naplánováno, výlet určitě za to stál!
V pátek 23. května proběhla celorepubliková akce Noc kostelů, ke které se připojil i
toušeňský kostel sv. Floriána. Kdo jej v této době navš vil, určitě nelitoval. Zpěvy
v podání toušeňského chrámového sboru TOCHRS, který zde vystoupil, stálo
opravdu za to si poslechnout. Hudba byla prokládána myšlenkami Tomáše Halíka,
které četla paní Eva Málková Spoustová. Hlavní myšlenkou Noci kostelů je
zpřístupnit kostel netradičním způsobem i těm, kdo by sem jinak cestu nenašli. A to
se podařilo.
O víkendu 23. a 24. května proběhly ve Skleněné vile v rámci celoevropských voleb volby do Europarlamentu. Výsledky jsou zveřejněny výše.
Den dě 1. června vyšel
letos na neděli. Trochu
s obavami jsme očekávali,
jaké bude počasí. Všichni se
to ž moc těšili do krásného
prostředí Parku profesora
Procházky. Ještě v týdnu to
vypadalo, že se vše
uskuteční v sokolovně, ale
měli jsme štěs , počasí dalo
dětem k svátku sluníčko.
Těch pár mráčků navíc
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nikomu vůbec nevadilo.
Kolem 14. hodiny se
přívě vý
park
začal
postupně zaplňovat a mohl
začít připravený program.
Celé odpoledne s názvem
Z pohádky do pohádky se
také v tomto duchu neslo.
Zahájeno bylo Dobrou
pohádkou, kterou zahrál
soubor Akorát z Prahy-Kyjí.
Dě pozorně a s napě m
sledovaly, pohádka byla
povedená, dobro zvítězilo nad zlem, tak jak to má být. A pak se už naplno mohl každý věnovat soutěžím, kde na každého čekalo deset úkolů.
Notýsků na sbírání soutěžních razítek bylo vydáno 181, ale všech dě bylo dohromady nejméně 250. Kdo splnil všechny úkoly, dostal sladkou
odměnu a dětský časopis. A následovaly pidipohádky, které měly u dě nemenší úspěch. Připraven byl také dětský kolotoč a vláček, malování
na obličej, kdo chtěl, mohl se naučit žonglovat, RC U Myšáka připravilo pro dě Veselé nábřeží a nakonec dovezli brandýš hasiči pěnu, ve
které se dě vydováděly, jak se patří. Bylo to zkrátka krásné odpoledne, které se vydařilo, a za které je potřeba poděkovat všem, kdo se
podíleli na jeho přípravě a průběhu –
úřadu městyse, DS při T.J. Sokol Lázně Toušeň a mnoha dalším dobrovolníkům.
Žáci školy v Lázních Toušeni
reprezentovali městys v
turnajích ve vybíjené a v
kopané. Organizaci těchto
turnajů zajišťuje Městský
dům dě
a mládeže v
Čelákovicích. Každoročně se
žáci
naši
školy
akcí
zúčastňují, proza m se však
na stupních vítězů objevují
družstva jiných škol.
Hana Němečková

Stane se …
12. 6. 2014 17 hod. Skleněná vila – Slavnostní odhalení dvou bust arm. gen. Tomáše Sedláčka (pozvánky byly v poštovních schránkách; reportáž přineseme v příš m čísle Floriána)
15. 6. 2014 14 hod. folklórní soubor DYKYTA z Přerova nad Labem, soubor při T.J. Lázně Toušeň, zve na 4. ročník folklórního fes valu Městečko Open air, více viz pozvánka
15. 6. 2014 Vystoupení Divadelního souboru při T. J. Sokol Lázně Toušeň: (41.) Kino v Praze na fes valu Poupění
17. 6. Vystoupení DS Nová generace při DS při T.J. Sokol Lázně Toušeň: (19.) hra Postel v Divadle Perštýn v Praze
17. 6. Vystoupení DS Nová generace při DS při T.J. Sokol Lázně Toušeň: (19.) premiéra Interview v Divadle Perštýn v Praze 21. 6.
2014 Skleněná vila – Vítání 147. lázeňského léta
Program:

od 13 hod. Spolková místnost: průběžně po celý den promítání ﬁlmů z produkce Studia LáTo o našem městysi
13 hod. Pidipohádky pro dě
14 hod. Druhej dech s Láďou Weyrostkem I
16 hod. Folklórní soubor DYKYTA z Přerova nad Labem
18 hod. Druhej dech s Láďou Weyrostkem II
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno

23. 6. 2014 Vystoupení divadelního souboru Nová generace při DS při T.J. Sokol Lázně Toušeň: (7.) komedie Dokonalá svatba v Děčíně
24. 6. 2014 19 hod. Skleněná vila – Valné shromáždění MAS Střední Polabí, o.s.
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Léto 2014 ve Skleněné vile
Předběžný plán hudebních a divadelních vystoupení
ZMĚNY VYHRAZENY

Srpen
sobota 2. 8. 2014 18.00 hudba: The Kingsize Boogiemen
sobota 9. 8. 2014 20.00 divadlo: DS Svatopluk Benešov /
O´Henry: Poc ví společníci, režie
Bohumil Gondík

Červen
sobota 21. 6. 2014 13.00 divadlo: Pohádky pro dě
sobota 16. 8. 2014 18.00 hudba: Blue Heads
sobota 21. 6. 2014 18.00 hudba: Láďa Weyrostek: Druhej dech
sobota 23. 8. 2014 20.00 divadlo: DS NG při DS Lázně Toušeň
sobota 28. 6. 2014 20.00 divadlo: DS NG při DSLT – Perštýn /
– Perštýn / Romain Rolland: Petr a
Robin Hawdon: Dokonalá svatba,
Lucie, režie Filip Müller
režie Filip Müller
sobota 30. 8. 2014 18.00 hudba: Láďa Weyrostek: Druhej dech
neděle 31. 8. 2014 17.00 divadlo: DS Vojan z Libice nad Cidlinou / Vlas mil Peška: pohádka
Červenec
Měla babka čtyři jabka, režie Jarosobota 5. 7. 2014 20.30 letní kino: zkušební promítání ﬁlmu
slav Vondruška
režiséra Zdeňka Trošky: Babovřesky 1
Září
sobota 12. 7. 2014 20.30 divadlo: DS Horní Počernice / John
sobota 6. 9. 2014 18.00 hudba: The Kingsize Boogiemen
Murell: Poslední léto Sáry
Bernhardtové, režie Vladimír Sto- sobota 13. 9. 2014 **.** hudba: Olaﬀ Fest
klasa
sobota 19. 7. 2014 18.00 hudba: Láďa Weyrostek: Druhej dech Vstupné na divadelní představení:
dě 20,- Kč
pondělí 28. 7. 2014 17.00 divadlo: DS Tyl Čelákovice / J. Bařindě mladší 6 let pouze v doprovodu dospělých
ka – B. Vítovcová: pohádka O měšci, botách a jablíčku, režie Pavel
dospělý doprovod na pohádku 50,-Kč
Wieser
důchodci 50,- Kč
dospělí 90,- Kč

Obec baráčníků
Toušeňš baráčníci a výstavy
Že se naši baráčníci vedle své tradiční náplně často věnují pořádání
výstav, je celkem známé. Pamětníci si možná vzpomenou na řadu
expozic – velikonočních, vánočních, a výstav fotograﬁí, které ve
spolupráci s kulturní komisí a bývalým studiem LáTo proběhly v sálku
Domu seniorů U Byšických. Baráčníci také pořádali výstavy o historii a
tradicích svého spolku – předvedli kroniky, dokumenty, historické
předměty a kroje.
Tou největší byla úspěšná
výstava
o
životě
baráčnických
spolků
v Polabí, kterou přede
dvěma lety pro I. župu
připravili v Oblastním
muzeu v Brandýse n.L.
právě toušeňš baráčníci.
Významnou čás , na které
spolupracovali,
byly
výstavy výtvarné. Počítáme-li dobře, bylo jich v sálku na náměs
nejméně sedm.
Také poslední výstava obrazů jirenské výtvarnice paní Dany
Gregorové ve Skleněné vile se setkala s velkým zájmem. Trvala téměř
měsíc a baráčníci nejen pomáhali s přípravou, instalováním a
vernisáží, ale také zajis li dobrovolné služby ve dnech, kdy byla
výstava otevřena pro veřejnost. Byla to nemalá řádka hodin, avšak
strávená v půvabném prostředí a plná setkání se zajímavými
návštěvníky. Děkujeme paní Anně Vyoralové a paní Alexandře
Červinkové, které nám ochotně nabídly svou pomoc. Odměnou nám

všem byly nebývalý počet
návštěvníků, uznalé zápisy
v pamětních knihách,
počet prodaných obrazů (v
Toušeni je již několik
sběratelů děl této známé
malířky), a konečně i
truhlice s dobrovolným
vstupným, kterou jsme
předali panu starostovi.
A ještě něco z naší rychty. Mezi důležitá výročí, která si na našich
seděních díky zprávám te čky vzdělavatelky PhDr. Ludmily Konopkové
připomínáme, určitě také patří životní jubilea našich členů. Při těch
„kulatých“ dostanou oslavenci dárek a gratulační list, při těch
ostatních a také při oslavách svátků si připijeme na zdraví a všem
zazpíváme. Samozřejmě, že nezapomínáme s blahopřáním a dárkem
ani na ty, kteří mezi nás už chodit nemohou.
Jenže, jak je dobrou baráčnickou tradicí, každý se snaží „revanšovat.“
Zvláště te čky v tom vynikají, napečou, připraví, přinesou a ještě na
stolech nazdobí to své pohoštění. Když se náhodou sejde v měsíci
oslavenců víc, krou hlavou i panta nek Jan Zahrádka: „Nespletli
jsme si lokál, jsme ještě na rychtě?“
Postupně během roku tak ochutnáváme jidáše, vánoční cukroví,
škvarkové placky, řepánky, koláče různých tvarů, domácí buchty a
další dobroty, velký úspěch měl i objemný hrnec se slepičí polévkou.
Samozřejmě, že se potom vyměňují recepty a předávají zkušenos .
To už při kávě, po zasedání, kdy ještě není třeba spěchat domů. A
když dojde na písničky, naše sedění se protáhne i do večerních hodin.
Jiří Kučera, rychtář
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Vysoká mez Lázně Toušeň
Jarní úklid v honitbě 25. dubna 2014
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Středem naší honitby prochází silnice mezi těšit, co nám naši pořádkumilovní
Toušení a Nehvizdy. Tato cesta je v posledních spoluobčané připraví pro příš rok.
letech velmi frekventovaná. Na jedné straně
Toušeňš myslivci
zde zahyne pod koly automobilů spousta
drobné zvěře a za druhé se z této silnice stala
veřejná skládka různého odpadu. Jedná se o
komunální odpad, který by měl skončit v
popelnici, za kterou všichni pla me, ale
hlavně
zde
končí
stavební
odpad,
sádrokartony, pěny a různé kbelíky od lepidel
a nátěrových hmot. O pneuma kách všech
rozměrů ani nemluvím. A tak každým rokem
ve spolupráci s úřadem městyse, který
zajištuje kontejnery na odpadky, nastoupíme
a celou honitbu uklidíme. Na přiloženém
snímku vidíte, že toho není málo. Budeme se

s
veškerým
příslušenstvím.
Bohužel
v současné době není tenis zrovna moderním
Tenisový klub Lázně Toušeň, který je situován sportem a Tenisový klub to již pociťuje na
na břehu Labe v malebném prostředí ztenčujícím se počtu svých členů i hrajících
nedaleko lávky, má svou le tou tradici. hos , což je škoda.
Naleznete zde tři upravené antukové dvorce
Současní členové se svépomocí starají o chod
celého areálu, který ač se na první pohled
nezdá, je otevřen i široké veřejnos a novým
členům. Tenisový klub nemá svého stálého
správce, proto , kteří by měli zájem si občas
zahrát, se musí spojit s některým ze členů
klubu a požádat ho o zapůjčení klíčů.
Nicméně zástupci klubu se snaží vyjednat
některé veřejné místo, kde by byly klíče od
areálu stále k dispozici. O tomto stavu Vás
budeme informovat na vývěsce u vstupu na
kurty.

Závěrem bych Vás za tenisový výbor rád
pozval k návštěvě našeho skromného, ale
udržovaného areálu. Nečekají Vás davy
tenistů, obsazené kurty ani křičící diváci
z kiosků, ale klidná atmosféra bez nutnos
rezervace týden předem.
Za tenisový výbor Petr Vild

věděním
a
zkušenostmi,
z
pocitu
odpovědnos . Naši předkové by řekli
„sokolské odpovědnos “. Vše zde stojí na
základech poznání z veliké a neúnavné práce
všeho druhu – od pomoci při akcích městyse
po velkolepé karnevaly, od obyčejného úklidu
po bohatou divadelní sezonu. Dnešní složení,
schopnos , profesní znalos a odvaha výboru
T. J. Sokol Lázně Toušeň představují
vykrystalizovanou hodnotu. Činy, práce,
chování a odhodlání pak dávají žádoucí
slibnou naději. Jistěže žádná práce nikdy
nekončí
a
děkovat se nemá
předčasně. Přesto
všichni,
kdo
pochopili a kdo
do činnos
na
sokolské
půdě
přetavují takto
chápanou kvalitu
lidského chování
a m i života,

zaslouží poděkování již nyní.“
Jednomyslnou
volbou
bylo
potvrzeno nezměněné složení výboru:
starostka Mgr. Jana Freudlová, místostarosta
Ing. Luboš Jakub, jednatelka Petra Shrbená,
hospodářka Ing. Dana Liptáková, náčelnice
Irena Burešová, náčelník Bc. Jan Freudl,
vzdělavatel RNDr. Jan Králík, CSc., revizorky
Mgr. Anna Müllerová a Miroslava Kořínková,
členové výboru Vojtěch Shrbený, Ing. Dušan
Müller a sokolník Antonín Čápek.
vzd

Tenisový klub Lázně Toušeň

Sokol běží dál
Při výroční valné hromadě T. J. Sokol Lázně
Toušeň 29. března 2014 se opět sešly všechny
generace sokolů: od služebně nejstarší Elišky
Haklové po služebně nejmladší Janu
Hadrbolcovou. Program se nesl v duchu
činovnických zpráv zejména hospodářských a
jednatelských, ale zazněla i souhrnná
informace o právě dokončovaném projektu
kompletní rekonstrukce sokolovny, za jehož
přípravu byl odměněn zvláštním diplomem
člen výboru Vojtěch Shrbený. Bohatou
činnos
byly doslova nabity zprávy
samostatných oddílů, jimiž jsou folklorní
soubor Dykyta a Divadelní soubor
s výhonkem zvaným Nová generace. Valná
hromada jednomyslně schválila zakoupení
busty čestného starosty toušeňského Sokola,
generála Tomáše Sedláčka.
Vzdělavatel všechny pochválil: „Odvaha,
s jakou nyní členové našeho výboru posouvají
k uskutečnění myšlenku rekonstrukce
sokolovny, vychází z úvah podložených
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DYKYTA

vystupovali od roku 2006 několikrát
v toušeňské sokolovně a také na lázeňské
kolonádě při otevírání Lázeňského léta 2008.
Díky České obci sokolské jsme se rádi již
dvakrát zúčastnili zájezdu do rakouského
Ötzu při vzpomínkových slavnostech na Dr.
Miroslava Tyrše v letech 2008 a 2011 (viz
foto), naše páry tančily na Strahově při XIV.
všesokolském sletu v roce 2006 a náš soubor
se podílel na sletových kulturních akcích při
XV. všesokolském sletu v Tyršově domě
v roce 2012.
V loňském roce jsme uskutečnili několik
zajímavých a inspira vních vystoupení – např.
v Národopisném muzeu v letohrádku
Kinských v Praze v rámci pořadu Folklórní
regiony Čech, Moravy a Slezska, při zahájení
Čelákovického kulturního léta, za Muzejní
noci ve skanzenu v Přerově nad
Labem, na Setkání Kostelců
v Kostelci nad Labem, na
Soboteckém
jarmarku
i
Šporkovských slavnostech v Lysé
nad Labem. V listopadu 2013
jsme také vystoupili v Tyršově
domě při setkání cvičitelů České
obce sokolské. V rámci našeho
fes valu Městečko open air jsme
loni v červnu oslavili i za účas
Divadelního souboru při T. J.
Sokol Lázně Toušeň 25 let trvání
naší činnos . Brandýsko jsme
také,
doufejme
úspěšně,

reprezentovali v červnu na Rakousko –
Uherských slavnostech v maďarském Gödöllő.
V letošním roce chystáme již 4. ročník
našeho fes valu Městečko open air, tentokrát
„bez bariér“, kdy v Přerově nad Labem 15.
června 2014 od 14 hodin vedle folklórních
souborů vystoupí orchestr hendikepovaných
muzikantů THE TAP TAP, a drobné suvenýry a
občerstvení budou prodávat chráněné dílny
z našeho okolí. Dále se těšíme na vystoupení
v Lázních Toušeni 21. června 2014 a pak 29.
listopadu 2014 na sokolských župních
slavnostech v Českém Brodě.
Se sokolským pozdravem Nazdar!
členové DYKYTY
a Karla a Josef Slukovi – vedoucí
289 16 Přerov nad Labem 391

Sla nným lázním je 115 let

téhož jména převzal otcův podnik velmi mlád,
ale dokázal jej udržet, dál rozšířit a oboha t o
nové procedury. Vzděláním byl učitel, proto si
objednal chemický rozbor nejen pramene,
aby prokázal důvod jeho léčivos , ale zadal i
rozbor přírodní sla ny, jejíž naleziště
zakoupil. Rozbor sla ny vystavil 21. ledna
1899 c. k. profesor technické chemie Dr.
Fran šek Štolba, dvojnásobný rektor České
vysoké školy technické. Shledal, že rozpustné
látky obsahují hlavně síran železnatý (zelenou
skalici), síran vápenatý (sádru), kyselinu
sírovou a sírany hlinitý, manganatý a
hořečnatý, kyselinu křemičitou a fosforečnou.
Závěr profesora Štolby byl nadějný: „Dle toho
musel by tento material poskytova výtečný
material k lázním sla novým.“ V době, kdy
byl druhý majitel lázní Jan Králík (1864-1946)
zvolen také starostou městyse, úspěšně

dovršil i složité úřední schvalování provozu
sla nných koupelí, a m právě před 115 lety
– v roce 1899 – zřízení Sla nných lázní.
Vybavení „sla nových“ lázní si prohlédla
komise c. k. okresního hejtmanství v Karlíně
již 25. února 1899. Prozkoumala sla nu,
předložený popis lázní, jejich zařízení a návrh
lázeňského
řádu.
Na
základě
místodržitelského výnosu ze dne 6. června
1899 č. 92567 pak okresní hejtmanství udělilo
12. srpna 1899 povolení k užívání
„sla nových“ lázní v Toušeni. V úředním spisu
se ukládá mimo jiné: „Sla nové lázně smí se
poskytova pouze k lékařskému nařízení,
kterého co do trvání a teploty lázní přesně
dbá se musí.“ To pla dodnes.
kronikář

druhého díla, které současně zakoupila T. J. Sokol Lázně
Toušeň jako bustu svého čestného starosty pro interiér
sokolovny. Autorem této druhé busty je student 4.
ročníku Akademie výtvarných umění v Praze Petr Lacina
(*1988). Oba budoucí umělci studují v ateliéru
restaurování výtvarných děl sochařských, který na
pražské AVU vede prof. Petr Siegl. Zatímco Vojtěch Mach
Žižka pochází z jižních Čech (původně studoval na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Českém Krumlově), Petr
Lacina pochází z Moravy (studoval na Základní umělecké
škole v Novém Jičíně a poté na Střední a Vyšší
uměleckoprůmyslové škole v Praze). Oba se zúčastnili
svými dalšími díly několika výstav v různých českých a
moravských městech. Vítěz soutěže na vojenský pomník
generálu Tomáši Sedláčkovi Petr Lacina zvítězil také

v soutěži na pomník generálmajoru Rudolfu Pernickému
v Praze-Suchdole (v provedení z mrákotínské žuly byl
odhalen 21. prosince 2013). Vítězná busta generála
Tomáše Sedláčka bude v bronzovém provedení
slavnostně odhalena v prostorách Vojenského velitelství
v Praze-Dejvicích 27. srpna 2014. Busta, kterou od Petra
Laciny získala T. J. Sokol Lázně Toušeň, je variantní studií
k vítěznému návrhu. Slavnostní představení děl obou
mladých sochařů toušeňské veřejnosti – odhalení za
účasti čelných představitelů Armády ČR – se podařilo
připravit do Skleněné vily již na 12. června 2014. Městys
ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem vydává k této
příležitosti pamětní tisk s životopisy a podobiznami všech
sedmi čestných občanů Lázní Toušeně.
kulturní komise

– soubor písní a tanců Přerov nad Labem při
T.J. Sokol Lázně Toušeň
„Já mám dykytou sukni vyšitou…“ – zpívá
se v jedné polabské písni. Dykyta je hedvábná
látka tkaná z vyvařeného hedvábí na způsob
plátna. Sukně sice vyšité dykytou nemáme,
ale polabské i středočeské a vůbec české
písničky nám přirostly k srdci, a proto se jejich
prostřednictvím snažíme rozdávat radost,
rozvíjet kulturní tradice regionu, oslavovat
krásu života tancem, písní a muzikou a
předávat zkušenos
s lidovou tvorbou
mladším generacím nejen v Přerově nad
Labem, ale všude, kde chtějí poslouchat
s otevřenou duší a srdcem.
Náš folklórní soubor DYKYTA působí
v Přerově nad Labem od roku 1988.
Zabýváme se zpracováním lidových písní a
tanců z Čech se zaměřením na středočeský
region (střední Polabí). Muzika hraje ve
složení troje housle, viola, kontrabas, dva
klarinety, ﬂétna. Taneční skupina má 4 – 5
tanečních párů. Vždy rádi uvítáme nové
muzikanty i tanečníky, kteří přijdou mezi nás,
i když je to tancování a muzika někdy velká
dřina, ale jindy zase velká legrace, krása a
pohoda.
Lidový odkaz našich předků oživuje soubor
DYKYTA na kulturních akcích a folklórních
fes valech u nás i za hranicemi naší vlas .
Jako členové T. J. Sokol Lázně Toušeň jsme

Železnatý pramen,
na kterém byly
v Toušeni založeny
lázně, vyvěral od
nepamě :
archeologické
i
písemné
náznaky
svědčí již pro 14.
stole . Sla na je
mladší, ale sirné
prameny, které ji
prosycují,
jsou
rovněž
dávné.
Majitel zahrady, kde vyvěral železnatý
pramen, Jan Králík (1837-1888), založil při
svém domě roku 1868 malé lázně. Jeho syn

Druhá busta generála Sedláčka
V předchozím vydání Floriána byla zveřejněna podoba
busty čestného občana
Lázní Toušeně armádního
generála v. v. Ing. Tomáše
Sedláčka, kterou zakoupil
městys pro interiér
Skleněné vily. Autorem
této busty je student 5.
ročníku
Akademie
výtvarných umění v Praze
Vojtěch Mach Žižka
(*1987). Nyní Florián
zveřejňuje
podobu
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Dvojité spisovatelské výročí
Bratry Eduarda a Fran ška Pe škovy dělilo
deset let, a m mnoho dalšího. Oba měli ještě
staršího bratra Bedřicha, prožili mládí
v Čelákovicích, ale profesemi se lišili: PhDr.
Eduard Pe ška (*14. května 1924 v Praze, †
6. června 1987 v Mariánských Lázních) byl
vzděláním germanista, MUDr. Fran šek
Pe ška (*26. dubna 1934 v Praze, † 15.
prosince 1980 v Brandýse n/L) byl lékař.
Navzájem je vždy znovu přibližoval nejen
nevelký rozestup mezi bydliš v Brandýse a
v Čelákovicích, ale také zájem o literaturu, o
divadlo a o osudy lidí.
Umělecké geny měli po
matce z malířské rodiny
holandsko-německého
původu. V dobách, které
jim
nepřály,
Eduard
překládal
Lessinga,
Goetha a Heineho a
Fran šek se věnoval
výzkumu na katedře
hygieny práce a chorob
z povolání. Jakmile čas
roztál,
Eduard
směl
vydávat dětské pohádky a
čítanky
a
skvělá
převyprávění starověkých
i středověkých bájí a
pověs ; dnes má pamětní
desku v Mariánských Lázních a na hradě
Valdštejně a jeho jméno nesou knihovna

Blahopřání do Brandýsa
Ve slově osobnost se dnes scházejí celebrity i
dříči, viditelní i neviditelní. Spojení
nepřehlédnutelnos a pracovitos je vzácné.
A přece má své zástupce, k nimž nemáme
daleko. Červnový jubilant PhDr. Milan Novák
(*9. 6. 1954), nyní vedoucí odboru kultury a
cestovního ruchu v Brandýse n/L – Staré
Boleslavi, je jednou z těch osobnos , které
svou činnos zasahují i do Lázní Toušeně. Ač
rodem z Benešova, maturoval v Brandýse a
ovlivněn dvěma toušeňskými výtvarníky arch.
Albertem Jonášem a Rudolfem Truhlaříkem
studoval
reklamu
a
žurnalis ku na fakultě
sociálních věd UK, kde
obhájil doktorát. Po léta
pracoval v zahraničním
managementu
Pragokoncertu,
ale
současně se věnoval
výtvarné
tvorbě
–
zpracování starých dřev a
volné, měkce kubizující
malbě. Vystavoval v Praze
i Brně a letos podruhé
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v Brandýse n/L a planetka
s číslem 145768. Fran šek
začal léčit op mismem a
souzněním
s
lidskými
dušemi v Milevsku a
pokračoval v Brandýse n/L,
ale mnohem známějším,
než vlastní tvorbou veršů a
krátkých próz, se stal díky
divadlu Járy Cimrmana a
ﬁlmům Jáchyme, hoď ho
do stroje a Osvětová
přednáška v Suché Vrbici.
Eduard má na svém kontě
přes devadesát knižních
tulů a v souhrnu na
osmnáct milionů vý sků.
Fran šek publikoval pouze
v časopisech a skryl se pod
pseudonym podle matčina
rodného příjmení Vinant
(Winandt). Umělecký duch
Eduarda Pe šky obletěl
svět v překladech do
desítek jazyků, nejčastěji
ve vyprávění o krtečkovi.
Umělecký duch Fran ška
Pe šky se sám stal
předlohou k uměleckému
ztvárnění
bohémského
lékaře
s
moudrým
nadhledem ve ﬁlmové
Vesničce mé střediskové.
Oba uměli naslouchat a měli neobyčejný

postřeh. Oba psali básně.
Každý jiné. Každý jinak. A
oba se často ocitali v
Lázních Toušeni – na půl
cesty do svých domovů –
u přátel, při besedách se
čtenáři ve škole a na
radnici i při rodinném
léčení
v
různých
domovech. Eduard
hl
k přemýšlivé spisovatelské
práci,
Fran šek
hl
k
žertovné
jevištní
nadsázce. Jména obou
bratrů se nyní znovu sešla
na pamětní desce, odhalené 16. května 2014
na budově čelákovické Kamenné školy (ZŠ
Kostelní), v jejíchž lavicích oba kdysi – byť
každý jindy – sedávali. K poctě oběma
bratrům se navíc v Čelákovicích konaly
literární soutěž, divadelní představení,
beseda, výtvarná dílna, čtení z díla a výstava.
Knihovna Eduarda Pe šky v Brandýse nad
Labem připravila vzpomínkový večer Jak ho
neznáte, výstavu fotograﬁí a podílí se na
vydání vzpomínkového sborníku. Vztahu
Eduarda Pe šky k Lázním Toušeni se věnoval
Florián podrobně v jarním vydání (dubenčerven) 2012. O Fran šku Pe škovi –
Vinantovi se Florián zmiňuje nyní vůbec
poprvé.

v Brandýse n/L. Působí rovněž jako vydavatel
knižních monograﬁí (V. Plocek, J. Olexa, Ant.
Bečvář, J. V. Prášek, Al. Liška, M.
Hartmanová, L. Leitgeb, F. X. Procházka) a
vlastních publikací, z nichž Náš arcivévoda,
císař a král Karel I. Rakouský dosáhl
v Kartuziánském nakladatelství v Brně již tří
vydání (2006, 2011, 2014). Pro město
Brandýs n/L – St. Boleslav vytvořil
Turis ckého průvodce (2009), ale i mobiliář
do kaple sv. Klimenta a zařízení kaple
blahoslaveného českého krále Karla včetně
relikviáře (druhý relikviář vytvořil pro kostel
Panny Marie na Karmelu ve Vídni). Od března
2003 vede práce na
stavební a společenské
obnově
života
brandýského
zámku
v duchu tradic císařské
rezidence.
Dosáhl
obrody
Národních
svatováclavských
pou ,
založil
vzpomínkové Audience
u císaře Karla I.,
pořádá Symposia o
Ludvíku Salvatorovi a
obnovil činnost Ma ce

staroboleslavské. Svými ak vitami zapojuje
celý region do přímých kontaktů zejména
s Rakouskem, Maďarskem, Toskánskem a
Haličí. Byl proto vyznamenán Zlatým křížem
Záslužného řádu Rakouské republiky, za
přípravu pou Svatého Otce do Staré
Boleslavi odměněn Řádem sv. Řehoře
Velikého a jmenován ry řem vojenského a
civilního řádu Svatého stolce. Jako ústřední
symbol Národních svatováclavských pou i
papežské mše prosadil kříž vyrobený
z síciletých labských dubových kmenů,
nalezených při těžbě písku u Lázní Toušeně.
Stejného toušeňského dřeva použil k ozdobě
někdejší plas ky Strom života v průčelí kaple
brandýského zámku a pro kříže do kaplí sv.
Klimenta a bl. Karla. Vydavatelsky podpořil
toušeňský
projekt
Vlas vědných
videopohlednic z Brandýského Polabí a
pomohl mu tak získat cenný diplom Tour
Region Film Karlovy Vary. Stopa, kterou
zanechává,
je
již
dnes
historicky
nepřehlédnutelná. Blahopřání k životnímu
jubileu a poděkování proto míří také z Lázní
Toušeně – s přáním mnoha dalších úspěšných
let v plném zdraví!

jvk

RNDr. Jan Králík, CSc., kronikář městyse
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Studie a zprávy z pražského
okolí
Státní oblastní archiv Praha-východ připravil v krátké
době již tře svazek historického sborníku Studie a
zprávy, který se opět dotýká dějin i našeho městyse. Na
208 stranách a 12 listech barevných příloh je devět
obsáhlých recenzovaných studií, čtveřice bohatých
pramenných materiálů, devět podrobnějších zpráv a řada
dalších zajímavých informací včetně souhrnu publikací
z regionu pražského okolí. Vedle pečlivě zpracovaných
témat z Kostelce nad Černými Lesy (epitafní oltáře),
Vyšehořovic (lucemburský notář a klerik), Říčan (náklady
na hrdelní soud), Kounic (delikty pro náboženství),
Nových Dvorů (revíry lesního úřadu), Brandýsa nad
Labem (spolková zdravotní péče), Klecan (letecká bitva) a
Vinoře (černínské panství) jsou pro nás zvláště blízce
zajímavé studie Ing. Mgr. Jana Oulíka o znacích donátorů
na obrazech svatováclavského cyklu v bazilice sv. Václava
ve Staré Boleslavi a PhDr. Evy Gregorovičové o rodinných
událostech toskánské linie habsbursko-lotrinského rodu
na brandýském panství. Lázní Toušeně se přímo dotýká
genealogická studie RNDr. Jana Králíka, CSc., Ke kořenům
hudebního rodu Bendů, kde se citacemi ze zápisů
v matrikách ze 17. stole co nejpřesněji dokládají
toušeňské rodové kořeny slavných hudebníků. Zmínku o
Lázních Toušeni obsahuje i zpráva o loňské výstavě Svět
loutek a animovaných ﬁlmů Jana Karpaše v Čelákovicích.
Historický sborník pražského okolí 3/2013 je k dostání
v Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem
na náměs .
red.

Charita
ATELIER ZA 5 MINUT PĚT, IVANA OLBRACHTA 392 BRANDÝS NAD LABEM,
S LASKAVOU PODPOROU MĚSTA BRANDÝSA NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI
ZVE SRDEČNE VŠECHNY MILOVNÍKY UMĚNÍ NA
IV. ROČNÍK MEMORIÁLU SVATOPLUKA MACHARA
VEŘEJNOU AUKCI VÝTVARNÝCH DĚL
LETOS SE NAŠE VÝTVARNÉ SDRUŽENÍ STALO DOBRÝM ANDĚLEM A TOUTO AUKCÍ PODPOŘÍME RODINY S
DĚTMI, KTERÉ SE VLIVEM VÁŽNÉ NEMOCI DOSTALY DO TÍŽIVÉ FINANČNÍ SITUACE. PO DOHODĚ SE ZÁSTUPCI NADAČNÍHO FONDU DOBRÝ ANDĚL BUDOU PROSTŘEDKY ROZDĚLOVÁNY I MEZI RODINY Z NAŠEHO
REGIONU. DRAŽITI BUDEME OPĚT OBRAZY, KRESBY, GRAFIKY, FOTOGRAFIE, SOCHY ČI PLASTIKY ZÚČASTNĚNÝCH UMĚLCŮ.
TĚŠÍME SE NA ÚČAST ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V SOBOTU 14. ČERVNA 2014 OD 13 HODIN V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ DVORANY DOMU U VOCTÁŘŮ V BLÍZKOSTI ZÁMKU. PŘIJĎTE SI VYDRAŽIT DÍLA RENOMOVANÝCH I MÉNĚ ZNÁMÝCH VÝTVARNÍKŮ ZA VELICE SLUŠNÉ CENY A POMOZTE TÍM DOBRÉ VĚCI. DRAŽENA BUDOU DÍLA TĚCHTO UMĚLCŮ: BIČOVSKÁ, TREŠŇÁKOVÁ, CHABERA, CHABEROVÁ, PŠENSKÝ, D. NOVOTNÁ, KUBINA,
POLÁKOVÁ,
SEVERA, THUMOVÁ, VOHNOUT, HODÁKOVÁ, VERZICH, KRATOCHVÍLOVÁ, HORÁLEK, KACAROVÁ, BORECKÁ, M. NOVOTNÁ, FAJMANOVÁ, ŠINDELÁŘOVÁ A KRÁSNÉ OBRÁZKY DĚTÍ Z ČESKO - BRITSKÉ ŠKOLY TYP
TOES
ODPOLEDNE VÁM ZPŘÍJEMNÍ DOMÁCÍ ODDECHOVÝ ORCHESTR POHODA,
OBČERSTVENÍ A KRÁSNÉ POČASÍ BUDE ZAJIŠTĚNO
PODPORUJEME NADAČNÍ FOND DOBRÝ ANDĚL
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Úřední hodiny úřadu městyse
Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň
PONDĚLÍ
Úřední hodiny:
Starosta:

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

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

Otevírací doba pošty

Za Školou 414, 250 89 Lázně Toušeň
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30

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

Telefon: 326 992 326

Provozní doba knihovny od 1.7.2014
Skleněná vila
Úterý

15.00 - 17.00

Ordinační hodiny prak ckého lékaře

MUDr. Jiří RANC, Za Školou 414, 250 89 Lázně Toušeň
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Telefon: 326 992 361

Veterinární praxe
MVDr. Jan Mysliveček, MVDr. Jitka Myslivečková

Lázně Toušeň, Hlavní 39
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
tel.326992912 mob.602641294

Kalendář svozu odpadů

Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn jako
v loňském roce každé úterý.
Svoz bioodpadu bude zahájen ve středu 9. dubna a bude
pokračovat každých 14 dní vždy ve středu lichého týdne až do
3. prosince 2014.

Případné přerušení provozu bude včas oznámeno.

Jak volat na nouzová telefonní čísla 112, 150, 155,
156, 158

Při vytočení jakéhokoliv nouzového telefonního čísla (112 Integrovaný záchranný systém, 150 - Hasičský záchranný sbor
České republiky, 155 - Zdravotnická záchranná služba, 156 Městská policie, 158 - Policie české republiky) se Vám do
několika sekund ozve operátor příslušné sňové linky a zeptá se
Vás, co máte za problém.
Evropská sňová linka 112
Na sňovou linku 112 lze volat i bez SIM karty v mobilním
telefonu, operátorky a operátoři mohou s Vámi komunikovat i v
anglič ně, protože se jedná o univerzální sňovou linku pro celou
Evropskou unii. Navíc sňová linka 112 lze volat z mobilního
telefonu i v místech, kde signál nemá Váš mobilní operátor.
Linku 112 pro nouzová volání provozuje Hasičský záchranný sbor
České republiky a operátorky a operátoři mají k dispozici někdy
„lepší technologie“, než zastaralé dispečinky národních linek 150,
155, 158, 156 a jsou schopni Vás přepojit na národní linku
sňového volání. Pokud je nějaký dispečink pře žen, je možnost
přepojení na dispečink volnější.

Rozhovor s operátorkou či operátorem sňové linky
Při rozhovoru s operátorem mluvte tak rychle, aby Vám bylo
zřetelně rozumět a nemuseli jste každou větu 3x opakovat, čímž
dochází ke zpoždění příjezdu odborné pomoci a možnému
ohrožení života či zvýšení škody na majetku.
Při vytáčení sňového telefonního čísla si rychle ujasněte, co je
potřeba říci. Operátora na sňové lince zajímá: „Co se stalo? Kde
se to stalo? Jsou nějací zranění? Hrozí nějaké další nebezpečí?
Vaše jméno a číslo Vašeho telefonu, ze kterého voláte.“
Pokud je krizová událost na nějakém odlehlém místě, např. někde
na samotě u lesa, sdělte co nejpřesněji operátorovi cestu, protože
operátor sedí na krajském operačním středisku v krajském městě
a Vaši vesnici nezná. V nouzi nejvyšší, Vás mohou za pomoci
mobilního operátora i lokalizovat, ale jen s přesnos na stovky
metrů v místě se slabším pokry m základnových mobilních stanic.
Hovor na sňové lince vždy ukončuje operátor, nikoli Vy, tedy
počkejte, až operátor zavěsí, ale zůstávejte nadále na telefonu,
pro případné zpětné zavolání z sňové linky, kdyby Vás posádka
hasičů, záchranky, policie nemohla nalézt.
FB-webové stránky „Jak volat na nouzová čísla“
red.
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