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Městys bude kupovat energie
na komoditní burze

Hannah Brown: Soutok Labe s Jizerou (Letní den),
5).

Dotace pro cyklostezku
Městys Lázně Toušeň požádal o přiznání dotace na tvorbu
odpočinkových míst zejména (ale nejen) pro cyklisty podél
nábřeží, v rámci cyklotrasy Greenways Jizera. V červenci nám
byla přiznána dotace z Fondu cestovního ruchu Středočeského
kraje, ve výši 100.000 Kč. Městys se bude spolupodílet na akci
částkou 5.000 Kč. Za dotační prostředky bude vybudováno
odpočinkové místo s herním prvkem na nábřeží.

Městys Lázně Toušeň se snaží i nadále snižovat cenu energií,
tedy plynu a elektřiny. Před více než dvěma lety jsme vyjednali
od dodavatelů plynu (Pražská plynárenská) a elektřiny (ČEZ)
výhodné podmínky na dodávku těchto komodit. Tehdy jsme
snížili ceny o 13-15 % oproti do té doby účtovaným cenám. To
představovalo absolutní úsporu 110 tis. Kč za rok. I když tito
dodavatelé nabídli relativně výhodné podmínky i na následující
období, přesto se nám zdálo, že by bylo možné získat ceny ještě
lepší. Oslovili jsme tedy Komoditní burzu Kladno a vstoupili na ni.
V současné době známe výsledky. U plynu byla na burze
nakoupena komodita za 592 Kč /MW, tedy o více než 190 Kč /
MW levněji, než v minulém roce. Jen u plynu tak bude další
úspora pro městys ve výši cca 147.000 Kč / rok oproti roku
předchozímu. Elektřinu jsme na burze zatím nekupovali, nákup
nás teprve čeká. I přesto však očekáváme nákup za výhodnější
ceny, než v roce předchozím.
Od roku 2016 si tak na cestu po chodníku posvítíme levněji,
levněji budeme vytápět i obecní prostory, a zkrátka nepřijdou ani
obyvatelé našeho domova seniorů, kterým se také sníží účet za
topení. Do konglomerace jsme samozřejmě přidali i školu a
školku. Ta dosud působila samostatně, a tak efekt finanční
úspory v oblasti energií bude i tam bezpochyby markantní,
v řádech desítek tisíc.
Ing. Luboš Valehrach, starosta

Úřad městyse Lázně Toušeň přijme uklízečku na úklid úřadu
městyse a DPS. Práce na dohodu o provedení práce, vhodné pro
důchodce. Nástup 1.1.2016.
Pro více informací volejte místostarostku úřadu městyse
paní Svobodovou tel.: 733 746 868.

LV

Plán rozmístění kontejnerů na bioodpad
Ve středu 30. září se městys dočkal dalšího strojního přírůstku ke
škále strojového vybavení Služeb městyse Lázně Toušeň. Všichni
pracovníci technických služeb a úřadu, za účasti řady občanů,
přihlíželi předání a první jízdě nákladního automobilu s kontejnerovou
nástavbou na svoz objemného odpadu. Je sice pravdou, že v letošním
roce již pro odvoz posekané trávy ze zahrad občanů sloužit zřejmě
nebude. Občané však jistě ocení možnost likvidace biologicky
rozložitelného odpadu ze svých zahrad i v podzimním období, když
zanedlouho začne padat listí ze stromů a občané budou likvidovat
záhony. Ihned po dodávce hnědých kontejnerů budou tyto
rozmístěny po celé obci. Dodávku 3 kusů kontejnerů na bioodpad

očekáváme v příštím týdnu. Poprvé budou umístěny do lokalit Na
Zárybničí, Na Krétě (u Jachtklubu) a na Nehvizdské (u hřbitova).
V dalším týdnu se umístí do lokalit Požární (k technickým službám),
V Ovčárně (u Skleněné vily) a v ul. Pražská (u sběrného hnízda).
Vzhledem k tomu, že se jedná o testovací období v závěru sezony,
budou občané o termínu a lokalitě přistavení kontejnerů informováni
SMS zprávami. Kontejnery budou do lokalit zavezeny vždy koncem
pracovního týdne (čtvrtek odpoledne nebo pátek), a svezeny
v pondělí následující týden. Důrazně apelujeme na občany, aby do
kontejnerů vhazovali pouze bioodpad, na který jsou nádoby určeny.
LV
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Slavnostní otevření mateřské školy

O čem jednali radní městyse
Radní byli informováni o ukončení soudního
jednání (městys Lázně Toušeň – spol. Betrimax, s.r.o.) smírem.
Vzali na vědomí ukončení smlouvy na dodávku zemního plynu a schválili uzavření nové
smlouvy s RWE Energie, s.r.o., která je pro
městys výhodnější.
Seznámili se s rozhodnutím Zastupitelstva
Středočeského kraje ve věci vyřízení žádosti
o poskytnutí dotace ze Středočeského fondu
cestovního ruchu na projekt „Odpočinková
místa u cyklotrasy Greenway Jizera“. Městysi
bude poskytnuta dotace ve výši 100 000,- Kč.
Navštívili objekt čp. 519 v ulici Nádražní.
Objekt bude uzavřen a zabezpečen na zimní
období.
Souhlasili s uzavřením nájemní smlouvy
k objektu čp. 13 v ulici Hlavní (bývalý bufet)
s paní Thao Le[ovou] Thanh.
Ivana Studničková, radní městyse

Školní rok 2015/16
Začátek školního roku
Konec 1. pololetí
Konec 2. pololetí

PRÁZDNINY
Podzimní
Vánoční
Pololetní
Jarní
Velikonoční
Letní

LV
(foto Hana Němečková)

Městys byl vyznamenán pamětní medailí
Při společenském setkání ve Skleněné vile 27.
srpna 2015 po oficiální vzpomínce na 3. výročí
úmrtí našeho čestného občana armádního
generála v. v. Ing. Tomáše Sedláčka udělil a
osobně předal velitel Posádkového velitelství
Praha Armády České republiky plk. gšt. Ing.
Milan Virt pamětní medaile těm, kdo se
v Lázních Toušeni významnou měrou podíleli
na sbírce pro postavení pomníku generála
Sedláčka v prostorách velitelství pražské posádky. Mezi vyznamenanými byl rovněž náš
městys Lázně Toušeň, za který pamětní medaili převzal starosta Ing. Luboš Valehrach,
MBA (více zde na straně 5 a ve Floriánu
2014/6 na stranách 5 + 13). Autorkou návrhu
medaile je MgA. Hana Nováková.

1. 9. 2015
28. 1. 2016
30. 6. 2016

29. – 30. 10. 2015
23. 12. 2015
– 3. 1. 2016
29. 1. 2016
1. 2. – 7. 2. 2016
24. - 25. 4. 2016
1. 7. – 31. 8. 2016

Začátek školního roku 2016/2017: 1. 9. 2016
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Stalo se…
V italskou rybářskou ves Chiozzu se v sobotu 25. července 2015 proměnila
polovina nádvoří Skleněné vily, druhou pak zaplnilo na sedm desítek nadšených diváků, kteří přišli shlédnout osudy rybářských rodin, jak o nich napsal
před více jak 250 lety nejhranější italský dramatik Carlo Goldoni ve svém
Poprasku na laguně. Pod režijním vedením Milana Schejbala a na scéně a
v kostýmech Josefa Jelínka se předvedli herci DS při T.J. Sokol Lázně Toušeň.
Mnozí z nás věděli, co mohou očekávat, ale přišli i diváci noví, kteří možná
ani netušili, jak je toušeňský soubor skvělý. Teď se sami přesvědčili, když
viděli hru plnou laskavého humoru a komických situací i s pravými italskými
hádkami, zahranými s vervou a zápalem. Ani se nechtělo věřit, že hráli právě
třicátou reprízu. Příběh se vine ve svižném tempu od začátku až do konce a
samozřejmě dobře dopadne a skončí smírem. Trochu nás pozlobil jen vítr,
ale to ani tolik nevadilo, k mořskému pobřeží vítr patří… Herci hráli
s takovou chutí, že by to snad jednoho nutilo, až se s nimi potká, pozdravit
je ne Jano, Veroniko, Honzo, Ondro, Luboši…, ale ciao Pasqua, Lucietta, Toni,
Titta-Nane, Toffolo, buon giorno, signore Fortunato… Ostatní nejmenovaní
herci nechť prominou, výteční byli všichni! Až bude příležitost toto představení opět navštívit, rozhodně neváhejte a nenechte si je ujít…
Ani na malé diváky toušeňský divadelní soubor nezapomíná. Díky nadaci
Nadaci ČEZ, kterou se podařilo pro dětská představení získat, mohou děti
vidět pohádku každý měsíc. A je vítané, že děti s rodiči toho využívají dokonce čím dál víc. V neděli 26. července, přestože venku panovalo opravdu veliké vedro, na pohádku Otázky netopýra Ušíka, kterou přijel zahrát soubor
Krab, přišlo nečekané množství dětí. Hrálo se netradičně ve spolkové místnosti ve Skleněné vile, kde horko bylo přece jen snesitelnější. Asi 20 dětí se
pohodlně usadilo na kobercích a polštářích vpředu, dalších téměř 30 sedělo
s rodiči na lavičkách. Pozorně poslouchaly, aby se dozvěděly odpovědi na
otázky – například proč ráno kohout kokrhá, proč má sova peří bílé a havran
černé, proč spí ptáci hlavou nahoru a netopýři hlavou dolů a mnoho dalších.
Výhodou Skleněné vily je možnost občerstvení, a tak sem tam někdo odběhl
pro limonádu či tyčinky, ale nikomu to nevadilo, protože žízeň měli všichni a
v tom horku měl každý pochopení. Domů odcházely děti chytřejší o mnohé
poznatky a všichni s pocitem hezky prožitého odpoledne.
Také letní kino na nádvoří Skleněné vily si našlo své místo a své diváky. Během léta se promítalo čtyřikrát. O prázdninách a v září to byly filmy: Andělé
všedního dne podle předlohy Michala Viewegha v režii Alice Nelis[ové] (31.
července), romantické Něžné vlny v režii Jiřího Vejdělka (7. srpna) a konečně
s největší návštěvností Babovřesky 3 režiséra Zdeňka Trošky (4. září). Kdo by
nevyužil příležitost podívat se na film v tak příjemném prostředí, s možností
občerstvení a za vstupné dobrovolné! Úřad městyse zamýšlí v promítání pokračovat i v zimním období, to už ale ve spolkové místnosti. Kdy a co budete
moci vidět, to se dovíte v příštích číslech Floriána, z plakátů a ze SMS. Nechcete-li tedy přijít o nějaký film či všechny ostatní akce, neváhejte a využijte
služby infozprávy. Návod, jak postupovat, je uveřejněn v každém čísle Floriána (zde na straně 15). Služba je zcela zdarma, a věřte, že je to velice výhodné,
žádná toušeňská akce vám pak neuteče!

Každý první pátek v měsíci se scházejí baráčníci k pravidelnému sedění na
rychtě v Požární ulici. Během prázdnin je to ale trochu jinak, a stalo se již
tradicí, že v létě baráčníci vymění rychtu za zahradu některého ze sousedů.
Letos tomu tak bylo 7. srpna, kdy se tetičky a sousedé sešli ve velmi příjemném prostředí u labského nábřeží na zahradě u Šedů. Hostitelé se s pomocí
dalších obětavců postarali o občerstvení, obsluha byla vzorná, díky velikému
horku a suchu byl i hmyz líný nás obtěžovat, takže nálada byla báječná. Po
vyřízení všech důležitých a nezbytných baráčnických záležitostí jsme tradičně
oslavili svátky a narozeniny těch, kteří je mají během léta. Každý, jak je u
baráčníků zvykem a samozřejmostí, s sebou přinesl něco k pití a nějakou tu
dobrotu, soused Petr Šeda opekl buřty, zpívalo se i o Toušeni a bylo nám
všem moc dobře.
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V období od 9. do 23. srpna se konala ve Skleněné vile a v Parku profesora
Procházky rozsáhlá akce s názvem Umění v parku. Vše organizovala Církev
bratrská z Čelákovic. Výtěžek ze všech činností, které se v průběhu obou
týdnů uskutečnily, bude využit ke stavbě nové modlitebny této církve naproti čelákovickému nádraží. Hlavní organizační otěže celé akce držel v
rukou náš oregonský Toušeňan PhDr. Marshall T. Brown. Řadu nevšedních
aktivit zahajovala v neděli 9. srpna v 18 hodin vernisáž výstavy obrazů,
fotografií a dalších uměleckých děl. Návštěva byla nad očekávání početná
nejen z Čelákovic a Prahy, ale bylo i dost toušeňských diváků, kteří se přišli
se zájmem podívat zvláště na výtvarná díla mladé malířky jménem Hannah
Brown, která na svých obrazech zachytila motivy z našeho městyse, z okol-

ní přírody a z Čelákovic. Zaujala také další tvorba: fotografie Jindřišky Hrnčířové, Tomáše Jeřábka, Martina Šandy a Martina Verfela, obrazy Jany Novotné a
Josefa Sadloně, hedvábné šátky Jany Dörflové či dřevořezby z topolové kůry od
Matyáše Kořínka. Zajímavým exponátem byla soška Blíženci od toušeňského
občana Jaroslava Hátle. Na vernisáži a po celou dobu výstavy si mohli zájemci
zamluvit k zakoupení vystavené originály a ihned zakoupit reprodukce vystavených obrazů Hanny Brownové. O tom, jak celá stavba modlitebny začala a pokračuje, hovořil po vernisáži ve spolkové místnosti s použitím diapozitivů Marek Kořínek. Budova je koncipována jako víceúčelové místo k setkávání také pro
veřejnost, k pořádání koncertů, divadel, výstav, přednášek, vyučovacích aktivit,
dětských klubů atd.
Jednou z dalších akcí Umění v parku byl poetický večer, který se uskutečnil ve čtvrtek 13. srpna. Přilákal na tři desítky posluchačů, také místních.
Zpočátku se ve výstavní síni představila Krista Brownová hrou na klavír
skladbou Franze Liszta, pokračovala sólovou hrou na housle skladbou
Wolfganga Amadea Mozarta a nakonec zazpívala biblickou píseň
„Hospodin jest můj pastýř“ Antonína Dvořáka, při které ji doprovodila její
sestra Hannah. Paní Daniela Klementová z Horních Počernic vyprávěla o
básnířce Marii Rafajové a přednesla všechny její vybrané básně zpaměti
(o květinách i různá zamyšlení nad životem, všecko čisté, krásnou češtinou, vnitřně silné, překvapivě hluboké). Hned pak se znovu ukázalo, jak
je prostředí Skleněné vily univerzálně použitelné: další část večera byla
přenesena na nádvoří, protože uvnitř už se pro vedro nedalo dýchat,
takže verše dalších autorů zněly ve vlahém větříku s mezihrami kytary
pod balkonkem schodiště. Celý poetický večer se vydařil, byl objevný,
povznášející a poučný, přestože teploměr ne a ne klesnout pod +30°C
(ještě o půlnoci ukazoval +27°C).
Na neděli 16. srpna byl naplánován koncert hudebních skupin Eliata a Noam z Vysokého Mýta, ale záměr narušilo počasí. Před lijákem neuchránila připravenou kapelu ani velká modrá plachta. Všichni obětaví organizátoři byli mokří a pan starosta s paní Kořínkovou brzy usoudili,
že „občerstvení“ v takovém nečase postrádá smysl. Přesto se po již upečených klobáskách jen zaprášilo. Přívaly deště zahnaly všechny účastníky do spolkové místnosti, kde se hodnou chvíli zpívalo aspoň při kytaře. Když konečně déšť ustal, společnost se zase ráda vrátila na mokré
nádvoří Skleněné vily a kapely mohly už nerušeně hrát až do pozdního večera. Vlahým soumrakem se nesly radostné i pomalé písně žánru
christian-rock, které se jen tak neslyší.
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Na koncerty oblíbené skupiny Ládi Weyrostka se vždy těší nejen Toušeňané, ale
i návštěvníci z Brandýsa a Čelákovic. Dočkali se 22. srpna navečer, opět na nádvoří Skleněné vily. Přišli nejen skalní příznivci, ale i noví posluchači a hudba se
líbila všem. Někdo si přišel jen poslechnout písničky, někteří i zazpívat, ale přišlo i dost těch, kteří se těšili, že si zatancují. Jako vždy, vstupné bylo dobrovolné
a je už samozřejmostí možnost občerstvení, kterou návštěvníci hojně využívají.
Tentokrát byla také do 20 hod. možnost ještě si naposledy prohlédnout vystavovaná díla ve Skleněné vile v rámci akce Umění parku před připravovanou
aukcí následujícího dne. Mnozí toho ještě využili.
Celá čtrnáctidenní akce
s
názvem
Umění
v parku byla zakončena
nedělní ranní bohoslužbou a odpolední aukcí
uměleckých děl, která
čekala na halasné vydražení. Všechny ostatní obrazy byly již prodány, některé až za
desetinásobek navržené ceny (obraz toušeňského nádraží s motoráčkem začínal na
ceně 1900 Kč a byl prodán za 20 000 Kč). Aukce se konala na nádvoří Skleněné vily,
přihazované ceny divoce rostly a výtěžek opět podpoří stavbu výše zmíněné víceúčelové budovy. Ze strany Církve bratrské v Čelákovicích bylo Umění v parku velmi zdařilá myšlenka, povedla se se vším všudy. Všichni, kdo Umění v parku navštívili alespoň
jednou, zažili příjemnou, přátelskou, radostnou a dobře připravenou akci, na které
měli možnost setkat se nejen s uměním v mnoha podobách.
V den 3. výročí úmrtí našeho čestného spoluobčana armádního generála Ing.
Tomáše Sedláčka se konala na hřbitově v Lázních Toušeni pietní vzpomínka,
které se tradičně zúčastnili zástupci armády České republiky, Československé
obce legionářské, nově někteří i v legionářských uniformách, představitelé Posádkového velitelství Praha, rodinní příslušníci, zástupci úřadu městyse Lázně
Toušeň v čele se starostou Ing. Lubošem Valehrachem a místostarostkou Ludmilou Svobodovou, členové místní Obce baráčníků v čele s rychtářem Jiřím Kučerou, místní občané a čestná stráž patnácti vojáků. Krátký proslov pronesl pplk.
Mgr. Lubomír Adamus, poté následovalo položení květin a celá vzpomínka u
rodinné hrobky byla za velmi příjemného počasí zakončena vojenskou večerkou.
Vzpomínka na armádního generála Ing. Tomáše Sedláčka měla letos zvláštní
pokračování ve Skleněné vile. Těm, kdo finančním darem přispěli na generálův
pomník v Praze
v areálu Posádkového
velitelství
Praha armády ČR, byly uděleny pamětní medaile. Z rukou pplk. Mgr. Lubomíra
Adamuse a velitele pražské posádky plk. Ing. Milana Wirta je převzali zástupci
rodin Vilímových, Fleischerových a Králíkových, dále paní Sonja Pešatová a za
městys Lázně Toušeň starosta Ing. Luboš Valehrach. V neposlední řadě obdrželi
pamětní medaili také manželé Adamausovi. Na závěr malé slavnosti, která se
nesla nejen ve slavnostním, ale i velmi přátelském duchu, přítomní hosté obdrželi DVD – dokumenty o vzniku pražského pomníku. Autorem dokumentu
s názvem Generál ze žuly a bronzu je Marek Šmidrkal. Druhým dokumentem,
který hosté dostali, bylo DVD se souborem fotografií ze Slavnostního odhalení
pomníku generála Tomáše Sedláčka. U tohoto pomníku v Praze bude každým
rokem 8. ledna připomenuto výročí generálova narození, zatímco při každém
výročí úmrtí 27. srpna se bude konat pietní vzpomínka na toušeňském hřbitově.

O fantasy komedii Terryho Pratchetta Mort v podání Divadelního souboru při T.J.
Sokol Lázně Toušeň v režii Filipa Müllera toho už bylo napsáno hodně (jen ve Floriánu 2015 č. 3, s. 4; č. 4, s. 5+9; č. 5, s. 10). A právem. Je to mimořádně zdařilé divadlo, na které se diváci rádi vracejí. Také 28. srpna měli možnost přijít do toušeňské
sokolovny a znovu se nechat unést dějem při sledování příběhu učedníka Morta
Ondřeje Menouška, jeho učitele Smrtě Vojtěcha Zíty a dalších nevšedních postav.
V Toušeni se hrál Mort potřetí a sokolovna opět praskala ve švech, zaplněna nadšenými a vděčnými diváky. Skvělá pověst vynikajícího představení se roznesla nejen
po Toušeni. Přišli i návštěvníci, kteří se o toušeňském představení dověděli emailem od pozorných přátel z Nového Zélandu: „Herecké výkony, kostýmy, scény,
dialogy i drobné vtípky byly naprosto skvělé, hlediště burácelo smíchy i aplaudovalo
mnohokrát v průběhu hry. Naprosto úžasný byl Smrť se svými pohyby, se svou
mluvou. Krásně se podařilo technikovi ozvučit sál, takže bylo zcela jasné, že když
Smrť mluví, JSOU VŠECHNA JEHO SLOVA PRONÁŠENA VELKÝMI PÍSMENY.“
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Letos si vrchovatě užívají divadla i toušeňské děti. Čelákovický DS Tyl a jeho pohádky jsou obzvláště oblíbené. Jsou to ty pravé pohádky, na které se děti rády
dívají. V neděli 30. srpna odpoledne na nádvoří Skleněné vily připravil čelákovický
soubor dětem pohádku Jak si Kuba nevzal princeznu aneb Jak Kuba dostal rozum.
Bylo takové vedro, že děti musel chránit veliký slunečník a dostatek limonád. A je
potřeba všechny děti pochválit za to, že v takovém počasí, kdy i dospělí naříkali
nad velkým horkem, děti po celou dobu pozorně poslouchaly a dokonce se i zapojily do děje, když během písniček hrály na chrastítka, která jim čelákovičtí herci
zapůjčili. Klasická pohádka s Kubou, králem, princeznou a kouzelným šátečkem od
Majdalenky se dětem líbila, a určitě se budou těšit na další. Díky Nadaci ČEZ je
jich připraveno na tento rok ještě několik. Podívejte se do Kalendáře akcí na poslední straně.
Horké a suchem vyprahlé prázdniny utekly jako voda a je tu opět škola. Pěkné
počasí na první školní den ještě vydrželo, což každý jistě školákům a zvláště prvňáčkům s kytičkou pro paní učitelku přál. Prvňáčků v úterý 1. září přišlo do naší
školy 11. Pan ředitel Mgr. Martin Černý nejprve přivítal právě je, ještě nesmělé
žáčky, kteří se posadili do čela tělocvičny na lavičky. Za nimi se nahrnuli již
ostřílení školáci, poté vstoupili rodiče a prarodiče i paní školnice Alenka a paní
učitelky, které pan ředitel rodičům a dětem představil. Poté tradičně zahrály
děti pod vedením paní učitelky Ludmily Černé na zobcové flétničky, zazpívaly a
na závěr si všichni v jejich podání vyslechli státní hymnu. Ke všem a
k prvňáčkům zvláště promluvil také starosta městyse Ing. Luboš Valehrach,
který poté s paní učitelkou Danielou Švejdovou, třídní učitelkou v 1. třídě, předal novým žáčkům kufříčky a pamětní list. Tím skončila slavnostní část zahájení
nového školního roku 2015/2016 a děti se rozešly do svých tříd. Letos jich bude
mít naše základní škola po mnoha letech znovu pět plnohodnotných. A u prvňáčků ve třídě se pokračovalo rozdáváním – nových učebnic, sešitů a dalších
potřebných věcí. Paní učitelka a paní družinářky podaly informace rodičům,
zatímco žáčci si nedočkavě vše nové prohlíželi a sdělovali si mezi sebou první
dojmy z prvního školního dne. Přejeme nejen jim, ať se celý školní rok vydaří!
Máme novou mateřskou školku: slavnostní završení projektu „Rozšíření a
zkvalitnění kapacit MŠ Nehvizdská Lázně Toušeň“ se konalo ve středu 2.
září za přítomnosti starosty městyse Ing. Luboše Valehracha, MBA, ředitele
Základní a Mateřské školy Lázně Toušeň Mgr. Martina Černého, zástupců
regionální rady, a to 1. náměstka ředitele Úřadu regionální rady Ing. Tomáše Olivy a člena regionální rady, středočeského zastupitele Ing. Miloslava
Šmolíka, MSc. Akce se zúčastnili také místostarostka městyse Lázně Toušeň
Ludmila Svobodová, vykonavatel stavebního dozoru Ing. Petr Vild, radní a
zastupitelé městyse, zástupci sportovních spolků, členové i představitelé
Obce baráčníků a přítomny byly samozřejmě učitelky a kuchařky mateřské
školky. Příležitost prohlédnout si celou novou, krásně vybavenou budovu
využilo také mnoho rodičů i místních občanů (více informací v článku starosty městyse na straně 2).
Je první pátek v měsíci po prázdninách – 4. září – a baráčníci se scházejí
k pravidelnému sedění opět zpátky na rychtu. Zde už panuje pravidelný
řád, vše probíhá přesně podle platných regulí. Projednávají se všechny důležité záležitosti, tedy finance, opravy krojů, nákup jejich nových
částí, návštěvy sousedních baráčnických obcí, plánují se výlety, návštěvy výstav a vše už směřuje k přípravě na Valné baráčnické sedění, které
se uskuteční 21. listopadu v místní sokolovně. Všichni se již těší na vystoupení
žáčků v krojích, s rozvahou se plánuje pečení koláčů nejen na valné sedění,
ale i na rozsvěcení vánočního stromu. Pracovní část je jako vždy zakončena
baráčnickou hymnou a pak už následuje přání všem, kdo mají v září narozeniny a svátek. Občerstvení je dost, vždyť každý přinese tolik, aby bylo všeho
dosytosti. A na závěr samozřejmě nechybí písničky, zopakovat si ty o Toušeni
se už stalo samozřejmostí.
V minulém čísle Floriána jsme vás informovali o sběru víček z PET lahví pro
nemocného Ondru. Dne 10. září byla všechna sebraná víčka zvážena: přesná
váha činí 273,2 kg. Organizátoři sbírky v čele s panem Miroslavem Chybou se
rozhodli, že ač je to dost, mohlo by toho být ještě víc. Doposud sbírali víčka
občané z našeho městyse a z Čelákovic, nyní se k nám přidají Zápy a Brandýs
nad Labem. To by bylo, aby se ta vytoužená tuna nesebrala! Takže, vážení,
prosíme, víčka nevyhazujte, ale sbírejte dál.
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Není to tak dlouho, kdy jsme se těšili na Léto ve Skleněné vile a ejhle
– léto už je minulostí! Poslední letošní akcí na nádvoří bylo v pátek
12. září vystoupení doposud pro Toušeňany neznámé hudební kapely
Antikvariát. Z plakátů se mohli všichni dočíst o jejím složení a pro
mnohé bylo milým překvapením, že mezi účinkujícími jsou i pan ředitel naší školy Martin Černý, který ve skupině hraje na mandolínu, a
paní učitelka Liduška Černá. Ta především zpívá, ale také hraje na
kytaru, zobcovou flétnu a kazoo. Dalšími členy skupiny jsou bratři
Kolářové (Standa, který zpívá a hraje na kytary a harmoniku a Dan,
perkuse a cajón) a kontrabasista Petr “Emil“ Považan. Pro úplnost:
zvukařem je pan Jaroslav Halbich. A tito všichni se zasloužili o velmi
příjemnou náladu, kdy se za dobrovolné vstupné všichni náramně
bavili. Paní Kořínková s Maruškou se zase postaraly o občerstvení a
kromě tepla nic nikomu nechybělo. Přeci jen se léto chýlí ke konci a
večery jsou už chladnější. Všechny ale rozehřály krásné a milé písničky ve velmi dobrém podání. Mnozí z návštěvníků si také zazpívali a
téměř všichni na rozloučenou tancovali a děkovali. Byla to krásná
tečka za horkým létem.
Texty a fota v celém oddílu „Stalo se“ Hana Němečková

Toušeňské stopy ve světě
Hold malíři Polabí
Točité dubové schody do věže brandýského
zámku vedou od letošního jara k souboru
dvaadvaceti obrazů kultovního malíře Polabí
Viléma Plocka. Letos o Vánocích by tomuto

obdivovanému nestorovi místních umělců
mohlo být 110 let a jeho ateliér by přitahoval
výkvět další umělecké generace jako kdysi
Sudka, Bendu a Olexu a básníky Halase, Hilčra
a Petišku. Opustil nás pětadevadesátiletý, a
přesto příliš brzy. Do posledních dní přetavoval své vidění Labe a přívozů (i toušeňského)
do poetických kompozic rákosu, vážek a ryb,
kosatců, vlnek a mlh, topolů, loděk a vrb,
majáků, kotev a mol, nápisů, šipek a lan...
Podobají se zátiším s dýmkou a dózou na
tabák – dýmka i dóza jsou na výstavě také – a
dýchají zvláštním kouzlem. Výstava obsahuje i

trojici čínských štětců z veverčích chloupků,
kterými dotvářel nejjemnější detaily, a bytelný stůl vyrobený jeho otcem pro neméně
legendárního malíře Františka Tichého v Paříži. Mistrovské obrazy ze sbírek brandýského
zámku a Oblastního muzea poodkrývají inspiraci rovněž z evropských a zámořských luhů.
Vilém Plocek se mohl stát stejně úspěšně
malířem Folkestonu, Baltu či Mississippi, ale
rodové kořeny v Brázdimi a s nimi příbuzenstvo v Polabí včetně Toušeně, rodiště
v Brandýse a obdiv k labským tůním u Boleslavi, k zámku vzepjatému nad hladinu řeky i
k toušeňskému soutoku Labe s Jizerou – ukotvily jeho srdce natrvalo rodného kraje. Výstavu zahájil kurátor PhDr. Milan Novák,
k občerstvení pozval starosta BrandýsaBoleslavi arm. gen. Ing. Vlastimil Picek. Půl-

druhé hodiny po vernisáži následovalo
v brandýské knihovně Eduarda Petišky plockovské promítání. V úvodu zazněly odstavce
z životopisné knihy Věnec z rákosu od toušeňského čestného občana Adolfa Branalda.
Mezi desítkami návštěvníků ukrytí toušeňští
autoři Ing. Miloš Pulkrábek a RNDr. Jan Králík,
CSc., pak užasli, jak diváky nadchl a jaké historicky neopakovatelné hodnoty nabyl jejich
čtyřicetiminutový video záznam z návštěvy u
Viléma Plocka v jeho ateliéru před dvaceti
lety. K jedinečnému zachycení vzpomínek a
vyprávění dopomohl kamerou a střihem Jan
Chleboun. Další vzácné chvíle vyhledal a do
samostatného video dokumentu spojil Václav
Kváča. Výstava zůstane otevřena nastálo,
unikátní videa počkají na vydavatele.
kronikář
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Přes Toušeň do světa
Recitálem na zámku v Brandýse nad Labem
oslavil 4. června s brandýsko-boleslavským –
a také toušeňským – publikem své letošní
životní jubileum přední český houslista Čeněk Pavlík. Vůbec poprvé hrál na veřejnosti

již v šesti letech 9. června 1961 jako host
pěveckého sboru Bojan při lázeňském koncertu v sále Slatinných lázní v Toušeni a
sotva kdo tehdy tušil jeho budoucí dráhu.
V dalších třinácti vystoupeních v Toušeni
hrál za klavírního doprovodu svého tatínka,
filmového scénáristy Milana Pavlíka ze Staré
Boleslavi. Chlapcův talent tehdy tříbili výteční učitelé Jakub Kazda a Josef Muzika, odchovanec Otakara Ševčíka. Svůj první celovečerní recitál měl 20. března 1967 opět

v sále toušeňských lázní. Na konzervatoři a
na AMU ho vedla Nora Grumlíková. Díky
příkladné
píli
následovala
vítězství
v mezinárodních soutěžích v Praze a
v Londýně. Hru Čeňka Pavlíka vysoko ocenili
i tehdejší nejvýznamnější houslisté
světa – David Oistrach, Nathan Milstein a Henryk Szeryng. Dirigent Václav Neumann ho přizval na zahraniční
turné České filharmonie a na další
turné vyjel s dirigentem Dennisem
Russellem Daviesem a Orchestrem
BBC z Londýna. Ke své hře získal nástroj Guarneri del Gesù z roku 1735,
který býval v držení proslulých amerických houslistů Efrema Zimbalista a
Daniela Heifetze. Do Toušeně se vracel s klavíristou Alfredem Holečkem,
partnerem Jana Kubelíka, Váši Příhody a Josefa Suka. Čtvrtstoletí umělecké činnosti oslavil Čeněk Pavlík opět
v Toušeni – v jubilejní den 9. června 1986 za
doprovodu Ivana Klánského. V té době již
mířil také do hájemství komorní hudby právě s Ivanem Klánským a s violoncellistou
Markem Jeriem v tehdy novém Guarneri
triu. Společně pak koncertovali po celé Evropě, na obou amerických kontinentech, v Asii
i Austrálii a na vrcholu svých drah zakotvili
jako profesoři ve Švýcarsku. Jejich uměleckou cestu lemují desítky zvukových alb,

stovky skladeb, tisíce vystoupení a statisíce
nadšených posluchačů. Guarneri trio hrálo
v Toušeni zatím naposledy 28. února 1992
v poslední toušeňské koncertní sezoně. Do
Lázní Toušeně se ale Čeněk Pavlík často
vracel také pro svou zálibu v archeologii:
věnuje se kresbám gotických a renesančních
reliéfních kachlů. Společně s akademickým
sochařem Michalem Vitanovským připravil
rozsáhlou knižní Encyklopedii kachlů Čech,
Moravy a Slezska, pro kterou vytvořil vedle
části textů i veškeré obrazové dokumentace,
čítající více než 1350 kreseb, a to včetně
zlomku toušeňského kachlu s ležící laní…
Letošního 1. dubna vstoupil Čeněk Pavlík
mezi šedesátníky.
kronikář

ale ve Švýcarech, na pařížské Académie des
Beaux-arts, na Académie Julien a soukromě u
Maurice Utrilla. Šippich se zpočátku obracel
spíše k ilustracím a vyučoval na brandýském
Arcivévodském gymnasiu, Choděra se věnoval
dekorativní malbě (také pro pařížská divadla
Odéon a Opéra comique) a stal se řádným
členem francouzské Société des artistes
décorateur. Oba
pracovali na výzdobě reprezentativních budov:
Šippich v Čechách
(fresky na škole a
radnici v Opočně,
v pražském Beaufortově paláci, v
Obecním domě a
v Nové radnici),
Choděra nejprve
v Praze (v Městské
spořitelně
v Rytířské ulici),
poté ve Francii (v
budově alsaské
hlavní pošty ve
Štrasburku a v
burgundském zámku Brochon). Za první světové války oba narukovali na italskou frontu,
každý jinam. Oba se nezávisle věnovali rovněž
volné malířské tvorbě a oba měli vedle olejů v
oblibě také akvarely. Oba malovali v Paříži a
Londýně i na Slovensku. A ovšem v Čechách.

Oba vycházeli z realistické krajinomalby.
Šippich se účastnil pařížské Mezinárodní výstavy moderních dekorativních umění, kde
obdržel cenu Grand Prix 1925, a vystavoval
v Lipsku, Stuttgartu, Kodani, Londýně a Filadelfii. Choděra byl již před válkou významně
oceněn při výstavách v pařížských salonech a
na Sorbonně, ale v Praze se souborně představil až roku 1927; účastnil se výstav v Kodani, Vídni, Oslu a Stockholmu. V rodném kraji
se Šippich samostatné výstavy nedočkal,
Choděra samostatně vystavoval 1911
v Brandýse, 1931 v Čelákovicích a 1935 v
Kostelci; posmrtně byly uspořádány výstavy
jeho děl 1967 v Čelákovicích, 1971 v Brandýse
a 1976 v Toušeni. Šippichovo nejviditelnější
dílo je sgrafito-fresco na průčelí brandýské
radnice. Naopak Choděrova vlastenecká luneta nad jevištěm toušeňské sokolovny nepřečkala druhou světovou válku. Návštěvníci
brandýské výstavy si zato mohou zakoupit
soubor osmi pohlednic s Choděrovými toušeňskými motivy na šesti olejích a dvou
akvarelech. K dostání jsou i na úřadu městyse.
Šippich má v Brandýse nad Labem ulici
(souběžně s Labem k Martinovu), Choděra
v Lázních Toušeni pamětní desku (na rodném
domě). Toušeňskému rodáku se Florián podrobněji věnoval v jarním dvojčísle před dvěma roky (Florián 2013, č. 1-2, s. 1 + 44-45).
jvk

Z Polabí do Paříže
Oblastní muzeum Praha-východ v Brandýse
nad Labem připomíná výstavou od 17. září do
15. listopadu 2015 dva jubilující polabské
malíře:
brandýského
rodáka
Bohuše
(Bohuslava) Šippicha (* 22. 2. 1885, † 8. 7.
1935) a toušeňského rodáka Čeňka Choděru
(* 13. 1. 1881, † 2. 5. 1955). Oba studovali na
pražské Uměleckoprůmyslové škole, Šippich u

Ferdinanda Engelmüllera, Jana Preislera a
Karla Vítězslava Maška, Choděra u Arnošta
Hofbauera, ale to už měl za sebou zkušenost z
Dijonu u Achilla-Théodora Cesbrona. Šippich
pobýval studijně v Německu, Rakousku a
Itálii. Také Choděra se školil v Německu, poté

(Č. Choděra: Brandýs n/L a St. Boleslav od Toušeně, 1932)
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Abychom byli lepší
Ke dni 1. září rozhodl arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka, že brandýský římskokatolický farář P. ThLic. Jan Houkal, Th.D., bude
povýšen na faru kostela Nejsvětějšího srdce
Páně v Praze na Královských Vinohradech.
Také s Lázněmi Toušení se tím rozloučil oblíbený, mimořádně vzdělaný duchovní,
který snadno navazoval přátelský
vztah s věřícími i nevěřícími bez rozdílu
věku. V Lázních Toušeni sloužil více než
500 mší po šest let vždy v neděli a
v úterý: „Bůh si hlavně přeje, abychom
my lidé byli lepší. A když člověk uvěří a
stane se křesťanem, vždycky má šanci
být lepším, než byl před tím, protože v
křesťanství skutečně najde Boží pomoc.“ Pro kněžskou dráhu se Jan Houkal rozhodl v patnácti letech. Po studiu
bohosloví v Římě a po jáhenském svěcení
působil rok na Dobříšsku; kněžského svěcení
se mu dostalo v červnu 2002. Tři roky pak
sloužil jako kaplan v Praze-Strašnicích a na
další čtyři roky se vrátil k vysokoškolskému

studiu do Říma, kde absolutoriem papežské
university Gregoriana získal licenciát teologie.
Od 1. července 2009 vykonával službu kaplana v Brandýse nad Labem, kde byl poté k 1.
září 2010 ustanoven farářem. Vedle svých
základních kněžských povinností připravoval

pro obyvatele Brandýsa a okolí celé cykly
teologických přednášek a diskusí i kursy italštiny, ve Staré Boleslavi působil jako duchovní
rádce mládeže, pro starší děti a mládež pořádal zájezdy „duchovní obnovy“ – v zimě na

běžky, v létě na cyklistické a turistické výpravy – a spolu s dalšími organizoval farní letní
tábor pro mladší děti: „To vše by dětem a
mládeži mělo pomoci právě v jejich přátelství
s Bohem a tím k dobrému životu, k víře, naději
a lásce.“ Ke svému poslání přistupoval
s nadhledem, porozuměním i smyslem
pro humor, promlouval vždy srozumitelně, s hlubokými znalostmi souvislostí v promyšlené rétorické klenbě. Na
různých školách vyučoval klasickou
filosofii a v poslední době souběžně
přednášel christologii (nauku o životě a
učení Ježíše Krista) a soteriologii
(nauku o spáse) na katedře fundamentální a dogmatické teologie teologické
fakulty University Karlovy v Praze. Publikoval početnou řadu teologických
studií, pro starší děti napsal knihu Co se děje
v kostele (2015). Novým duchovním správcem
brandýské farnosti byl ustanoven P. Josef
Hurt.
jk
(foto: Václav Kváča)

Vzácná setkání
V den s magickým datem 9/9 poblahopřál v Národním divadle
k devadesátým narozeninám operní pěvkyni a herečce Soně Červené
spolu s ředitelem ND doc. Janem Burianem a dalšími významnými
osobnostmi také starosta našeho městyse Ing. Luboš Valehrach. Nositelka nejvyšších amerických, německých a českých vyznamenání a
nejnověji Dáma české kultury Soňa Červená, dvojnásobná čestná
předsedkyně toušeňských národních přehlídek sokolských divadel,
účinkovala na pěti kontinentech v téměř šesti tisících vystoupení
v operách, operetách, muzikálech, koncertech, činohrách, filmech,
rozhlasech, televizích a besedách. První besedu v Lázních Toušeni
uskutečnila v květnu 2009 a od té doby žádnou toušeňskou přehlídku
nevynechala (2011, 2013, 2015). Na fotu z ND vpravo starosta ing.
Luboš Valehrach a Soňa Červená, vzadu Mgr. Magdaléna Vyškovská,
dramaturg ČF PhDr. Ludvík Kašpárek a ředitel ND doc. Jan Burian.

(foto Bohemian Heritage Fund)

kr
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a Nádraží dějin
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Spolky
Sokol
První pomoc s Červeným křížem
T.J. Sokol Lázně Toušeň pořádá 10. října 2015 ve spolupráci s Českým červeným křížem základní kurz první pomoci. Znát základy poskytování první
pomoci se může hodit každému z nás a Český červený kříž se výuce první
pomoci věnuje už více než 90 let. Kurzy vedou zejména studenti lékařských
fakult, zdravotní sestry či instruktoři ČČK s dlouholetou praxí ve výuce a
procházející systémem neustálého vzdělávání. Klade se velký důraz na to,
aby u nás výuka první pomoci byla zábavná, praktická a podle nejnovějších celosvětových doporučení. Absolventi kurzu získají mezinárodní průkaz s certifikací Evropské unie, který vyžadují například i některé firmy po svých zaměstnancích.

- kdy: sobota 10. října 2015 9 - 18h
- kde: sokolovna Lázně Toušeň, Nehvizdská 167
- kapacita: 10 – 20 osob
- cena: 700 Kč / osoba
- přihlášky: sokol.tousen@seznam.cz

L. J.

Divadlo po přehlídce
Ještě v čase IX. národní přehlídky sokolských divadel – 22.
května 2015 – zopakovali toušeňští divadelníci svého Morta a hned 31. května hráli pro Dětský den v Brandýse nad
Labem oblíbené Pidipohádky. Poté 16. června vystoupili s 29. představením Poprasku na laguně v Kosmonosích. Ještě do rámce přehlídky a vzápětí navíc do rámce Léta ve Skleněné vile
zařadili 1. a 2. července dvě představení Petra a Lucie, což bylo po úspěšném vícenásobném
hostování v Ústeckém kraji celkem 10. a 11. provedení. O prázdninách si zahráli Poprask na
laguně 11. července v Suchdole nad Lužnicí a další reprízou potěšili 25. července domácí publikum na nádvoří Skleněné vily. Toušeňany i četné další nadšené hosty poté 28. srpna
v sokolovně potřetí obdařili Mortem. Na 19. září ohlásili dalšího Morta jako zahajovací představení festivalu Čechův divadelní podzim v Praze - Horních Počernicích a na 21. září se třikrát
v jednom dni vrátil do repertoáru opera-melodram Popelka pro dětské diváky v Benátkách
nad Jizerou. Po dvaatřicáté se pak 3. října hraje Poprask na laguně, tentokrát v Libici nad Cidlinou, a hned v následující den 4. října je na řadě naprosto poslední derniéra Prodané nevěsty
v Praze v Divadle ABC. Petr a Lucie zakotví od 12. října v pražském Divadle Perštýn. Mort se
znovu objeví 17. října v pražském Žižkovském divadle a 5. listopadu v Říčanech u Prahy.
Pro toušeňské dětské diváky naopak hrají díky Nadaci ČEZ každý měsíc divadelní hosté: o
prázdninách to byly na nádvoří Skleněné vily 26. července DS Krab z Prahy s Otázkami netopýra Ušíka a 30. srpna DS Tyl z Čelákovic s pohádkou Jak si Kuba nevzal princeznu. Po nich 20.
září následuje DS Vojan
z Libice nad Cidlinou
s Neohroženým Mikešem
a 11. října Divadlo Krapet
se Zimními příběhy včelích medvídků. Na 8. listopad se připravuje hostování divadla pro děti
z Louňovic a hned
v podvečer bude následovat promítání videa
z archivu Studia LáTo.
vzd
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Promítání z archivu LáTo
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Starostův pohár v pokeru

Na jaře tohoto roku proběhlo sokolovně historicky první promítání z archivu bývalého toušeňského Studia kabelové televize LáTo. Vzhledem
k tomu, že bohatství archivu je opravdu veliké a
obsahuje různé perly, které by bylo prostě škoda nechat zapadat prachem, je naplánováno
pokračování. Tedy další promítání z archivu.
Některé materiály bylo přeci jen třeba mírně
upravit, na čemž se stále pracuje, takže až 8.
listopadu by se mělo v sokolovně v 18 hodin
opět roztáhnout plátno a diváci, kteří přijdou,
budou moci u kafíčka či vínka shlédnout Rekonstrukci a otevření Skleněné vily a druhou Historickou procházku po Toušeni. Na další měsíce
jsou pak naplánovány medailonky osobností
Toušeně a připomeneme si také rok 2001, z nějž
vybereme První školní den, Šibřinky a další. Dále

pak společně s Ing. Milošem Pulkrábkem a Petrem Šedou chystáme Vánoční vzpomínky a
promítání dalších důležitých, zajímavých či jen
krásných okamžiků, které se během uplynulých
let odehrály v Toušeni či blízkém okolí, a které
spojí za to si připomenout. Přesné termíny promítání budou vyvěšeny na plakátcích
v sokolovně, na úřadě městyse a dalších veřejných místech. S velkou pravděpodobností se
k vám také informace dostane na letáčku přímo
do schránky, a samozřejmě i službou zpráv SMS.
Těšíme se, že si s námi přijdete do sokolovny
zavzpomínat, pobavit se a třeba si i trochu odpočinout procházkami do minulosti.

V neděli 30. 8. 2015 se ve sportbaru „U
Kasaldy“ konal druhý ročník pokerového
turnaje „O pohár starosty městyse“.
V turnaji se utkalo 12 hráčů a hráček,
vítězem a novým držitelem poháru se
stal pan Václav Král. Blahopřejeme!
Jana Hadrbolcová
hp

Sport
Kopaná s novým trenérem
Po administrativním sestupu do IV. třídy panovaly obavy, zda se podaří zachránit místní
fotbalový klub a bude rozehrána i další sezona. Tyto obavy vyplývaly z důvodu katastrofální docházky na utkání a úplné absence
tréninků ve druhé polovině sezony minulé.
Nakonec se však po projednání situace soutěž
přihlásila a dal se dohromady vynikající kolektiv, který zatím funguje na výbornou. Velkou
zásluhu na stmelení má nový trenér Honza

Samec, který nám po těžkém zranění z minulé
sezony nemůže pomoci na hřišti, a tak se ujal
taktovky.
Hned v úvodních zápasech se projevila zvýšená morálka i disciplína a to se projevilo na
výsledcích. Prvních šest utkání skončilo naší
výhrou, přičemž máme za sebou dva
z papírově těžších soupeřů. Věříme, že
v podobném duchu budeme pokračovat i
nadále a budeme se držet v absolutní špičce

tabulky. Změnil se i čas výkopu domácích
utkání a to na sobotu od 10:15 hod. Odložte
proto domácí práce na odpoledne nebo na
neděli a přijďte se podívat na znovuzrozený
tým Slavoje Toušeň a podpořit nás v bojích o
nejvyšší příčky!

Za FK Slavoj Toušeň
Jan Jaroš

Rozlosování – podzim 2015
So 22. 08.
Ne 30. 08.
So 5. 09.
Ne 13. 09.
So 19. 09.
Ne 27. 09.
So 3. 10.
So 10. 10.
Ne 18. 10.
So 24. 10.
Ne 1. 11.
So 7. 11.
Ne 15. 11.

10:15
17:00
10:15
17:00
10:15
16:30
10:15
10:15
15:30
10:15
14:00
10:15
13:30

Lázně Toušeň – Přišimasy 8:3 (5:2)
Mratín – Lázně Toušeň 2:4 (2:2)
Lázně Toušeň – Škvorec B 5:3 (4:1)
Líbeznice B – Lázně Toušeň 1:2 (1:0)
Lázně Toušeň – Sluštice 3:2 (2:1)
Záluží – Lázně Toušeň 1:6 (1:3)
Lázně Toušeň – Mochov
Lázně Toušeň – Nehvizdy B
Husinec-Řež – Lázně Toušeň
Lázně Toušeň – Veltěž
Bášť – Lázně Toušeň
Lázně Toušeň – Vodochody
Sluhy – Lázně Toušeň

(foto Hana Němečková)

Jachtařské léto
V prvním srpnovém týdnu se konalo Mistrovství světa LT Cadet 2015
na jezeru Lago di Garda v Itálii. Zúčastnilo se 62 lodí, z toho 3 lodě
z ČR. Jedna z nich byla z toušeňského oddílu – Sára a Tadeáš Tkadlecovi, kteří obsadili krásné 24. místo.
Ve dnech 17. – 28. srpna se konalo Mistrovství světa LT Fireball 2015
ve velšském Pwllheli. Zúčastnilo se 107 lodí, za Jachtklub Lázně Tou-

šeň Jarda Verner a Pavel Winkler, kteří obsadili 27. místo, a na 29.
místě se umístila toušeňská posádka Jiří Parůžek a Jakub Košvica.
Mistrovství ČR LT Finn se konalo 28. 8. – 30. 8. 2015 na Lipně. Počet
lodí 38, za toušeňský oddíl soutěžil Martin Plecitý, který obsadil 7.
místo, a Jiří Outrata byl 19.
l. fidra
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Atletika pro mladé talenty
Kroužek vede Nikola Brejchová, naše spoluobčanka, oštěpařka, olympionička z Atlanty,
Sydney a Athén, stříbrná finalistka
z mistrovství světa v Monte Carlu, držitelka
dvou českých rekordů z Edmontonu 2001
(65,71 m) a z Lince 2004 (65,91 m) a jedenác-

tinásobná mistryně ČR (více Florián 2012, č. 4, nink 1x - 2x do týdne na školním hřišti, kde
s. 15-17):
jsou hlavní náplní různé hry a základní atleticBěhem roku 2013 jsem přemýšlela, kterým ký rozvoj. Samozřejmě vše formou hry, aby to
směrem se vydat. I přes zajímavé nabídky děti bavilo. V zimním období jsme ve školní
trénovat dospělé vrcholové atlety jsem se v tělocvičně. Musím podotknout, že bez podpolétě 2014 rozhodla, že ry pana ředitele ZŠ Mgr. Martina Černého,
začnu předávat své 25ti- který mi vyšel vstříc, bych nikdy neměla tak
leté sportovní zkušenosti skvělé zázemí pro malé i velké atlety a moc si
svým dětem. Během toho vážím. Snažím se, aby se děti na tréninprázdnin jsem promysle- cích bavily, ale zároveň se i něco naučily. Jsem
la, jakým způsobem to nadšená, když vidím, jaké pokroky atleti dělají
zrealizovat a najednou a jak se na závodech zlepšují. Mám pocit, že v
jsem měla dvě skupiny současné době se děti raději věnují počítačomladých atletů. Větší vým hrám, takže pokud se aspoň dvě hodiny
školní děti trénují v týdně věnují sportu, mám z toho dobrý pocit.
Houštce 2x týdně a za- Pokaždé mě potěší, když mi přijdou po tréninměřujeme se na všeo- ku říct, že se jim to líbilo nebo proč tak brzy
becný atletický rozvoj ve končíme. Třeba je mezi nimi budoucí mistr
všech disciplínách. Menší světa. Sportu zdar!
Nikola Brejchová
předškolní děti mají tré-

Motorkáři v Rumunsku
Začátkem roku 2015 jsme se rozhodli, že
uděláme delší výlet na motorkách. Po krátké
úvaze jsme se rozhodli pro Rumunsko. Výlet
do banátu, který leží poblíž rumunsko-srbské
hranice u řeky Dunaje, dostal užší seskupení
Luděk, Robert, Vláďa a Petr, všichni z naší
motorkářské party. Plán trasy perfektně naplánoval Robert. Datum odjezdu stanoveno
na 16. 7. z Hlavního nádraží, kde naložíme
motorky na vagony, přikurtujeme a ve 23.00
odjíždíme směr Košice. Jedna špatná zpráva:
Petr z rodinných důvodů nejede. Přišel se ale
rozloučit. Pak dáme pivko a od Kolína už spíme. Do Košic dorážíme ráno v 8.00. Po snídani jedeme do Maďarska a dále na Rumunsko,
přechodem Borş pokračujeme na město Oradea, hrozná jízda, všude stavba. Po ujetí 320
km nacházíme hezký penzionek, dáme pivko a
jdeme spát. Další den budíček v 7.00 snídaně
a odjezd. Směr Aleşd, Huedin po dálnici do
Turdy, dále na Alba Julia, občas zastavíme a
napijeme se, jedeme na tatranku. Najíždíme
na začátek Transalpiny, zastavujeme u penzionu Şugag. Pohádkové prostředí, bazén, japonská zahrada, máme velký apartmán s
klimatizací, cena 150 lei. Krásný výhled do
krajiny, ujeto 300 km. Další den budíček v
7.30, vydatná snídaně a hurá na Transalpinu,
je to neskutečný zážitek do kopců a serpentin, trvá 70 km. Směr na Turnu Severin a
Orşovu, kolem Železných vrat, to je hranice
RO-SRB na Dunaji. Ujeto 280 km, spíme v

hezkém penzionu na břehu Dunaje, každý
máme svůj pokoj s klimatizací (zanedbatelná).
Odsud druhý den po krásné silnici k našim
krajanům, kteří žijí zde v horách nad Dunajem
více než 200 let. Navštěvujeme vesničku Eibenthal, kde v hospodě U Medvěda mluvíme
s našimi krajany krásným českým jazykem.
Přejíždíme do další vesnice názvem Svatá
Helena. V místním PRIORU dáme pivo a seženeme ubytování u soukromníka Štefana jeho
ženy Mariany, dcery Jasmíny a syna Valentina. Bylo to u nich supr, jídlo vše domácí, jsou
plně soběstační na potraviny. Večer pravá
česká hospoda – 60. léta u nás. Ujeto 142km.
Vstáváme brzo, po vydatné domácí snídani se
jedeme se Štefanem rozhlédnout po zdejší
krajině, je hezká. Jedeme se podívat také na
ostrov, který je vzdálen 3,5 km od břehu
(Dunaj je zde široký 8km). Žijí tam divocí koně
déle než 50 let, byla tam
krásná koupačka, jeli
jsme tam na pramici se
závěsným motorem. Po
obědě se loučíme a nabíráme směr na Maďarsko, je šílené vedro,
stále musíme doplňovat
tekutiny. Přejedem hranice a pokračujeme do
termálních lázní Mórahalom. Je tady hezky a
zůstáváme i další den.

Ujeto 314 km. 23. 7. po snídani v 8.00 odjezd
směr Slovensko. Pár zastávek u pump, doplnění pohonných hmot, ale hlavně pití, voda,
voda a zase voda. Jsou šílená vedra. Projedem
hranice H-SK a dále na Veľký Meder. Ubytování, a hup do vody. Ujeto 350 km. Ráno v 7.30
budíček, snídaně a hurá na hranice, oběd ve
Znojmě a tradá domů. Ujeto 478 km. Co k
výletu dodat? Zapomeňme na Rumunsko do
roku 2000. Tato země se zlepšuje, žádná žebrající děcka, silnice daleko lepší než u nás,
vozový park asi taky lepší, ochota lidí a jejich
chování vůči nám supr. Ubytování velmi dobré. První problém s blbostí lidí jsme měli až při
cestě domů ve Znojmě. Svým parťákum bych
chtěl poděkovat za jízdu bez problémů a za
krásný zážitek při jízdě na motorce.
l. fidra
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Za poklady středního Polabí
na DVD

Labská stezka

Historie Labské stezky sahá do 80. let 20.
století. V roce 1983 Jaroslav Ritter (*1925) a
jeho syn Jaroslav (*1956) zpracovali návrh
„Polabské cesty zdraví“ v úseku Pardubice –
Mělník (tedy i přes Lázně Toušeň), který byl
oceněn v soutěži „Hledáme dokonalé projekty“ třetím místem. První skica pochází dokonce z roku 1977. Na realizaci projektu ale
v osmdesátých letech nebyly finanční prostředky, a tak první souvislý úsek Libice nad
Cidlinou – Poděbrady – Nymburk byl dokončen až počátkem devadesátých let.
V roce 2009 bylo založeno občanské sdružení
Labská stezka, jehož hlavním posláním je neustálá snaha o odstraňování bariér na Labské
cyklotrase tak, aby byla využitelná pro všechny, včetně osob se zdravotním handicapem.
Sdružení rovněž propaguje Labskou cyklotrasu
a průběžně informuje veřejnost o jejím skutečném aktuálním stavu a infrastruktuře cestovního ruchu v okolí Labe. Od roku 2009 jsou
organizovány jízdy Tour de Labe, kterých se
často účastní i vozíčkáři. Celková délka Labské
cyklotrasy na území České republiky a Spolkové republiky Německo dosahuje 1 165 km.
Labská cyklotrasa je páteřní českou cyklotrasou mezinárodního významu a postupně se i
díky plynulému napojení na německou část
(Elberadweg) stává významným produktem
cestovního ruchu. Projekt „Labská cyklotrasa
od pramene k moři bez bariér“ nemá dle dostupných informací obdobu v evropském ani
světovém měřítku.
Popularita Labské cyklotrasy rok od roku roste, přibývají nové úseky, v letních měsících
zpevněné cyklostezky využívá 1 500 – 3 000
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cyklistů, in-line bruslařů i chodců denně.
Občanské sdružení Labská stezka vydalo v
roce 2011 v měřítku
1:60 000 atlas Labské
cyklotrasy v ČR, který v květnu 2013 obdržel
cenu za 2. místo v soutěži TOURMAP mezi 380
přihlášenými z celého světa. V září 2014 vyšlo
4. speciální vydání atlasu, které si objednalo
město Čelákovice u příležitosti otevření bezbariérové lávky přes Labe.
Vzdálenosti
Pramen Labe
Pramen Labe
Lázně Toušeň
Lázně Toušeň

– Hřensko: 370 km
– Lázně Toušeň: 231 km
– Hřensko: 139 km
– ústí Labe do Severního
moře: 934 km

Nadmořské výšky:
Pramen Labe:
Špindlerův Mlýn:
Vrchlabí:
Hradec Králové:
Kolín:
Lázně Toušeň:
Mělník:
Ústí nad Labem:
Hranice ČR – SRN:
Drážďany:
Magdeburg:
Hitzacker:
Hamburk:
Cuxhaven:

1 380 m n. m.
725 m n. m.
489 m n. m.
229 m n. m.
198 m n. m.
167 m n. m.
157 m n. m.
135 m n. m.
113 m n. m.
105 m n. m.
45 m n. m.
11 m n. m.
2 m n. m.
0 m n. m.
Petr Studnička

Pověsti o zlatých pokladech se na tomto svižném turistickém videu mihnou také, ale hlavní poklady jsou tu zelené a mokré: krásná
příroda od flóry po faunu všeho druhu a především řeka v poloze od Brandýsa po levém
břehu do Kerska a zpět při pravém břehu po
proudu s odbočkami a dalšími poutavými
zastávkami až do Staré Boleslavi. Představených míst je víc než tři desítky a zajímavých i
přitažlivých pohledů na ně požehnaně
(scénář a část komentáře Helena Zvolská).
Oko i náročného diváka si přijde na své díky
nečekaným obrazovým úlovkům, nápaditému
střihu, hudebnímu podkresu i při vtipně dodaných animacích (malebná kamera Petr
Babický, Jan Hejk, Tomáš Babický, hudba a
režie Petr Babický). Putování má živého turistického průvodce Filipa J. Zvolského, sympaťáka v dobré náladě, zvídavého, vědoucího
a lehce žertovného. S průvodním slovem k
audienci u císaře Karla I. mu v Brandýse pomáhá Dr. Milan Novák, vkus hraběte Šporka
osvětluje Ing. arch. Ivan Vaňousek, o Kersku a
Byšičkách hovoří lektor historie řezbářství
Jaroslav Strach a o barokní Lysé PaedDr. Věra
Bodnárová. Nás zvláště zajímá, že hned druhé zastavení je Lázních Toušeni, a to od bývalého cukrovaru přes rozkvetlé ulice po léčivé
Slatinné lázně. Pozorní Toušeňané by možná
v oněch devadesáti vteřinách opravili obec na
městys, skleněný dům na vilu, mezi brod a
lávku by vsunuli dvě století dřevěných mostů,
připomněli by, že JZD zde nikdy nebylo a že
bratři Čapkové přijeli jako návštěvníci, ne
pacienti. Žertovný šotek nám navíc zaměnil
Karla IV. za Karla VI. (správně by byl i Karel I.
nebo III., jen se trefit…). Ale za všechno ostatní – a objevovaných polabských pokladů je
opravdu překvapivé množství – zaslouží
všichni autoři i vydavatel Studionest s. r. o.
nemalé uznání a pochvalu.
jvk
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Nabídka pracovních příležitostí
Městys Lázně Toušeň
přijme zaměstnance technických služeb
(zahradnické práce, úklidové práce a správa zeleně,
apod.)

formou veřejně prospěšných prací.
Nabídka je určena pro tyto skupiny občanů:
- občané se zdravotním postižením
- absolventi škol
- osoby pečující o dítě do 15 let věku
- uchazeči starší 55 let
- dlouhodobě evidovaní uchazeči (déle než 5 měsíců)
Zaměstnání je limitováno pracovní smlouvou na 6 měsíců s
možností dalšího prodloužení. Pracovní doba je volná a možná i
o víkendech.
Bližší informace poskytne starosta městyse Ing. Luboš Valhrach,
tel.: 603 876 540, e-mail: starosta@laznetousen.cz
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Úřední hodiny úřadu městyse

Ordinační hodiny praktického lékaře

Hlavní 56, Lázně Toušeň

MUDr. Jiří Ranc, Za Školou 414, Lázně Toušeň

PONDĚLÍ
Úřední hodiny:
Starosta:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

Telefon: 326 992 361

Otevírací doba pošty

Veterinární praxe

Za Školou 414, Lázně Toušeň

MVDr. Jan Mysliveček, MVDr. Jitka Myslivečková, Lázně Toušeň,
Hlavní 39, Lázně Toušeň
Pondělí
15.00 -19.00
Úterý
10.00 -12.00 15.00 -19.00
Středa
10.00 -12.00 15.00 -19.00
Čtvrtek
10.00 -12.00 15.00 -19.00
Pátek
15.00 -19.00
soboty,neděle a pohotovost po telefonické domluvě
Telefony: 326992912, 602641294

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
Skleněná vila, V Ovčárně 87
Úterý

Česká daňová kancelář, s.r.o.

14.30 - 17.00

Ing. Luboš Valehrach, MBA
daňové poradenství - vedení účetnictví

Případné přerušení provozu bude včas oznámeno.

Lázně Toušeň, Na Požárech 425
tel.: 603 876 540

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

Infozprávy
Služba infozprávy je určena všem občanům městyse a je zcela zdarma. Registrace je možná
a) osobně na úřadě v úřední hodiny
b) přes internet http://www.infozpravy.cz nebo
c) mobilním telefonem.
Registraci pomocí mobilního telefonu provedete zasláním krátké
SMS zprávy ve tvaru
LT mezera číslopopisné
na telefonní číslo 733 746 863
Advokátní kancelář
(např. občan bydlící v č.p. 56 zašle SMS ve tvaru "LT 56"). Uvozovky
Mgr. Stanislav Beran Za Školou 414, 250 89 Lázně Toušeň
do zprávy prosím nepište.

1. patro telefon: 606 494 811
Po registraci je občan zaregistrován k odběru všech informací měs- e-mail: beran-advokat@seznam.cz
tyse. Zašlete-li SMS ve tvaru POMOC na výše uvedené číslo, získáte
nápovědu.

Uzávěrka příspěvků
LV pro následující číslo Floriána: 8. listopadu 2015.
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K a l e n d á ř

a k c í

2 0 1 5

změny vyhrazeny
den

čas

místo

akce

říjen 2015
sobota 3. 10.

10.15

hřiště Na Polabí

utkání v kopané Lázně Toušeň – Mochov

sobota 10. 10.

10.15

hřiště Na Polabí

utkání v kopané Lázně Toušeň – Nehvizdy B

sobota 10. 10.

9.00

sokolovna

kurs Základy první pomoci (Český červený kříž)

neděle 11. 10.

15.00

sokolovna

POHÁDKA Zimní příhody včelích medvídků (Divadlo Krapet)

sobota 17. 10.

8 – 12.00

Floriánské náměstí

sběr velkoobjemového odpadu

sobota 24. 10.

8 – 8.30

Floriánské náměstí

sběr nebezpečného odpadu

sobota 24. 10.

10.15

hřiště Na Polabí

středa 28. 10.

15.00

u pomníku padlých

utkání v kopané Lázně Toušeň – Veltěž
pietní vzpomínka (položení květin a vystoupení žáků ZŠ)

listopad 2015
čtvrtek 5. 11.

19.00

Skleněná vila

beseda s Alenou Šedovou o Íránu (dnešní Persii)

sobota 7. 11.

10.15

hřiště Na Polabí

neděle 8. 11.

15.00

sokolovna

POHÁDKA Čert a Káča, ale trochu jinak (DS Louňovice)

neděle 8. 11.

18.00

sokolovna

video Studio LáTo (Ing. M. Pulkrábek + J. Hadrbolcová)

sobota 14. 11.

20.00

sokolovna

martinská zábava (hraje kapela Ládi Weyrostka)

sobota 21. 11.

13.00

sokolovna

valné sedění Obce baráčníků (s vystoupením žáků ZŠ)

sobota 28. 11.

19.00

sokolovna

Bluesbadger festival (Kingsize Boogiemen a hosté)

neděle 29. 11.

16.30

Floriánské náměstí

sobota 5. 12.

7.00

Floriánské náměstí

výlet do Tábora na prohlídku města a adventní trhy (300 Kč)

neděle 6. 12.

14.00

sokolovna

POHÁDKA pro děti + vyhlášení soutěže + mikulášská nadílka

neděle 13. 12.

17.00

Floriánské náměstí + PPP

čtvrtek 17. 12.

14.00

jídelna Slatinných lázní

sobota 19. 12.

**

kostel sv. Floriana

úterý 22. 12.

16.00

Skleněná vila

čtvrtek 24. 12.

21.00

kostel sv. Floriána

půlnoční mše (celebruje P. Josef Hurt)

čtvrtek 31. 12.

24.00+15

Floriánské náměstí

novoroční pozdravení každého s každým, kdo rád přijde

utkání v kopané Lázně Toušeň – Vodochody

rozsvícení vánočního stromu (divadlo a koledy)

prosinec 2015
průvod světel - sv. Lucie (ohňostroj)
předvánoční setkání seniorů (s vystoupením žáků ZŠ)
adventní koncert Toušeňského chrámového sboru (ToChrS)
předvánoční setkání se starostou (cukroví a pochutiny vítány)
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