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FLORIÁN
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň

V

Dvacet prvňáčků
Pondělí 3. září 2018 se pro dvacet prvňáčků základní školy v Lázních Toušeni stalo
důležitým dnem v jejich životě. Někdy později už si možná ani nevzpomenou, že se
na svou první cestu do školy museli schovat pod deštníky rodičů či babiček a dědečků a že holčičkám v krásných šatech moc velké teplo nebylo. Ale určitě si budou dobře pamatovat, jak nedočkavě s taškami na zádech utíkali po schodech do
své třídy v 1. patře, kde na ně čekala třídní učitelka Mgr. Lenka Svobodová, aby je
přivítala. Na chvíli si sedli do lavic. „Já jsem tady poprvé“, hlásila hrdě a šťastně
Emmička Chramostová, a jako ona se určitě cítila většina malých žáčků. Pak zase
honem do tělocvičny, kam se shromáždili úplně všichni žáci, rodiče a příbuzní,
pedagogický sbor i paní školnice Alenka. První den prvňáčků probíhal podobně
jako v předchozích letech. Ředitel školy Mgr. Martin Černý přivítal přítomné, děti
s paní učitelkou Mgr. Ludmilou Černou zazpívaly českou státní hymnu Kde domov
můj, nádherně zahrály na zobcové flétny a starosta městyse Ing. Luboš Valehrach,
MBA, prvňáčkům tradičně předal kufříky s výtvarnými potřebami. Všem byly představeny všechny paní učitelky, vychovatelky a paní školnice. A pak znovu, už
s kufříky a paní třídní učitelkou do své třídy pro učebnice! Škola začala…
Text a foto Hana Němečková

ážení spoluobčané,
spolu s koncem letních dnů se nezadržitelně blíží i podzimní volby do zastupitelstva městyse Lázně Toušeň. O
Vaši přízeň se bude ucházet 5 kandidátních uskupení.
Všem kandidujícím stranám a uskupením dává úřad
městyse prostor k prezentaci volebních programů na
stránkách Floriána. Všechna kandidující uskupení tuto
možnost využila. Příspěvky jednotlivých stran jsou otištěny na stranách 14 až 18 přesně tak, jak byly dodány,
bez jakéhokoli zásahu.
Jak jistě občané vědí, měly by začít probíhat stavební
práce na půdní vestavbě budovy základní školy. Akce se
bohužel o dva měsíce zpozdila, jelikož do prvního výběrového řízení se nepřihlásila žádná firma. Bohužel městys nemá možnost ovlivnit dodavatele, musí vybírat
transparentně a předem tak nemohl vytipovat a oslovit
potenciální zájemce o rekonstrukci. Navíc termíny, stanovené zákonem o veřejných zakázkách, neumožňují
ihned po ukončení výběrového řízení, do kterého se
nikdo nepřihlásil, vypsat výběrové řízení nové. Do druhého kola se však přihlásilo hned několik firem. Půdní
vestavbu budeme realizovat, je však potřeba velmi dobře koordinovat nejen práce, ale též manažersky zvládnout administraci projektů. Z důvodu rekonstrukce půdy
bylo nutné přesunout i vysílače telefonních operátorů.
Jako vhodná lokalita byl vybrán pozemek u lázeňské
kotelny v Nádražní ulici. I přesto, že se jedná o dočasné
umístění stožáru, ani s tímto nejsou někteří občané z
okolí smířeni a stěžují si jednak na vzhled a také na možné radiové vlny. Jak jsem se ve funkci naučil, nikdy se
nezavděčíme všem. Nicméně byl jsem ujištěn, že zařízení je zcela bezpečné a ani po dobu 16 let na budově
školy nikomu nevadilo, že vysílač je umístěn v radiovém
dosahu dětí a učitelů. Chápu jistý vzhledový diskomfort
obyvatelů, ale na druhou stranu nezavolat si v celé Toušeni delší dobu z mobilního telefonu by také nebylo
příjemné pro drtivou většinu obyvatel. Prosím proto
občany, aby byli trpěliví a poněkud tolerantnější k ostatním.

V plném proudu je i rekonstrukce ulice Na Nábřeží. Bohužel rekonstrukce připadla poněkud nešťastně na období léta, tedy plné sezóny. Z důvodů časových s tím však nic nenaděláme a prosíme
občany o trpělivost. I přesto, že probíhá stavba, cyklisté na stavbu vjíždějí, různě ji objíždějí a nedbají zákazu, ani vyznačené objízdné trasy. Naplňuje se tak tvrzení, že i kdybychom jakkoli zákazovými či příkazovými značkami a bariérami vjezd na nábřeží zakázali, stejně by nebyl cyklisty respektován. Dokončujeme i projekt na lehkou mlatovou pěšinu podél Labe tak, abychom vyhověli požadavkům občanů, kteří se chtějí po nábřeží pouze procházet a relaxovat. Výřez z projektového náčrtu najdete na straně 2.
Na krátký čas je pozastavena rekonstrukce chodníků v ulici Hlavní. Čekáme na souhlas s dopravně
inženýrským opatřením na stavbě, které je třeba v rámci bezpečnosti pracovníků. Do konce roku
chodníky určitě budou.
Občané si jistě všimli i zahájení prací na výstavbě developerského projektu Na Zárybničí. Blíže se
tématu věnuji v článku, věnovanému zastupitelstvu.
Závěrem mi dovolte popřát Vám více vody, méně parných dnů, příjemný pestrobarevný podzim,
houbařům spoustu plných košíků a všem nám šťastnou ruku při volbě budoucího zastupitelstva.
S úctou Váš
Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta městyse Lázně Toušeň
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Z úřadu městyse
Docházka zastupitelů městyse Lázně Toušeň 2014-2018

Umístění kontejnerů na BIO odpad 2018
Lokalita / Týden
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Den přistavení kontejneru 13.9. 20.9. 27.09. 4.10. 11.10. 18.10. 25.10. 1.11. 8.11. 15.11. 22.11. 29.11. 6.12.
Na Zárybničí
2*
Floriánské náměstí
2*
Nehvizdská x U Habeše
U Sokolovny x Cukrovarská
2*
Na Chmelnici
2*
Na Nábřeží x V Ovčárně
2*
Nad Lomem
2*
Na Ostrůvku
2*
Nad Křížkem
Zápská
2*
Na Hradisku x Na Stráni
2*
U Sokolovny x V Zátiší
Svoz BIO odpadu občanům 12.9.
s hnědými popelnicemi

26.9.

10.10.

24.10.

7.11.

21.11.

2* - budou přistaveny dva
kontejnery, jeden na běžný
bioodpad, druhý na větve a
dřevěný bioodpad.
Kontejnery na bioodpad
budou přistaveny na danou
lokalitu vždy nejpozději ve
čtvrtek. Zjistíte-li, že v
průběhu víkendu budou
kontejnery přeplněny,
nevhazujte prosím další
bioodpad.
Zabezpečujeme přistavení
kontejneru za cenu 140 Kč. V
případě zájmu kontaktujte
úřad městyse. 326992302
ÚM

Výřez z projektu pěší parkové promenády po labském nábřeží, dál i blíž podél cyklostezky: pohled na úsek od starého mlýnského přívozu
kolem dolního vchodu do Parku profesora Procházky k vyústění uličky z Ovčárny.
/vypracoval Ing. Ondřej Kodras, autorizace Ing. Petr Fojt/
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Ohlédnutí za volebním obdobím
Konec volebního období zastupitelstva městyse
Vážení spoluobčané,
konec funkčního období současného zastupitelstva se blíží. Dovolte mi tedy na závěr volebního období shrnout, co se v městysi, resp. v
zastupitelstvu, za končící čtyři roky událo, co se povedlo, co čeká nové zastupitelstvo, ale i to, co se (možná zatím) nepodařilo.
Zastupitelstvo městyse se sešlo celkem 19x. Ne vždy v plném počtu. Musím, ač nerad konstatovat, že tři zastupitelé svou úlohu voleného
zástupce občanů vůbec neplnili, a tak z patnáctičlenného zastupitelského sboru se stal sbor pouze dvanáctičlenný. Přehledná tabulka
docházky je na protější straně 2. I tak si myslím, že diskuse v zastupitelstvu
byla plodná, napříč názorovým spektrem.
Za uplynulé volební období se podařilo zrealizovat řadu investičních akcí.
Dokončili jsme rekonstrukci 11 ulic. Spolu s 6 ulicemi, které byly
zrekonstruovány již v roce 2013, se podařilo s podporou evropských dotací
zrekonstruovat celkem bezmála 4 km komunikací včetně případných

chodníků. Vznikla i jedna nová uliční část, a to mezi vlakovým
nádražím podél trati až k ulici Ve Dvoře. Občané tak odtud mohou
chodit na nádraží po nerozbahněné komunikaci. V součtu jsme na
tyto komunikace získali dotace ve výši 32.800.000 Kč a obec
investovala částku 18.600.000 Kč. V současné době se
rekonstruují ještě 3 chodníky, a to chodník v ulici Nehvizdská až
ke hřbitovu a dvě dosud poslední nezrekonstruované části ulice
Hlavní. Dohromady se jedná o úsek bezmála 1.000 m délky.
Všichni se tak bez problémů dostaneme podél frekventovaných silnic přes Toušeň, aniž bychom si vymknuli nohu. Nový chodník v ulici
Nehvizdská byl obzvláště potřebný, jelikož je to často používaná trasa starších spoluobčanů, ale i dětí do školky a školní jídelny, a v neposlední
řadě chodník a prostranství před sokolovnou jistě zlepší komfort návštěvníků sokolovny např. při plesích a jiných společenských
příležitostech. Spolu s rekonstrukcí chodníků bylo vyměněno i veřejné osvětlení v místech, kde to bylo potřeba. Celkové náklady na
rekonstrukci chodníků činí 3.900.000, získaná dotace bude 3.300.000 Kč.
Dokončili jsme rekonstrukci budovy školky a školní jídelny v
celkové hodnotě 10.900.000 Kč. Kapacita školky se zvýšila o jedno
oddělení, tedy o 25 dětí. V současné době již nemají maminky
problém umístit ani tříleté ratolesti do moderní školky, kterou nám
závidí kdekterá obec v okolí. Na rekonstrukci školky jsme také
získali dotaci z ROP Střední Čechy ve výši 7.387.000 Kč.
V posledních dvou letech pracujeme na projektu půdní vestavby
budovy základní školy. Z prozatím nevyužívané půdy vzniknou dvě
moderní učebny odborných předmětů. Na projekt jsme požádali o
dotaci z iROP. Dotaci ve výši cca 10.000.000 Kč jsme získali, již jsme
vybrali i realizační firmu. Samotná realizace však zůstane z
podstatné části na novém zastupitelstvu a je potřeba, aby budoucí
vedení věnovalo projektu náležitou péči.
I přes veškerou snahu se nám nepodařilo zachovat poštu jako
státní podnik v lokalitě U Byšických. Česká pošta si najímala
prostory od obce za minimální částku. Přesto management pošty,
který neumí hospodařit, avšak veden snahou omezit svou ztrátu
(kterou mu ale dotuje stát), na úkor svých zákazníků rozhodl, že
pobočku České pošty v Lázních Toušeni zruší. Obce se samozřejmě vůbec neptal. Důrazně jsme se proti takovému postupu ohrazovali, poté
jsme byli ujištěni, že Česká pošta zřídí alespoň Poštu Partner, aby byla zachována dostupnost poštovních služeb v obci. Bohužel tento trend,
ač se nám nikomu nelíbí, je aplikován v celé republice, zejména je pak rozšířen u vedení ve Středních Čechách, ale vychází ze vzoru, který je
užíván hojně i v zahraničí (např. Rakousko, Německo). Jednoduše v době e-mailů, mobilních telefonů, platebních karet a konkurenčních
balíkových firem se samostatná pobočka v takto malé nespádové obci asi neuživí. Nic na rozhodnutí České pošty nezměnil ani fakt, že na
budově byla právě pro poštu opravena střecha za více než 540.000 Kč.
V rámci zvýšení bezpečnosti dopravy městys buduje i novou komunikaci v ulici Na Nábřeží. Celým intravilánem obce bude vytvořen zvláštní
pruh pro cyklisty a zvláštní chodník pro pěší. Opět na tuto akci bylo požádáno o poskytnutí dotace, projekt byl vysoutěžen za 8,46 mil. Kč a
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probíhá jeho realizace. Bohužel projekt má značné zpoždění. Po několika udáních byl totiž projekt poskytovatelem dotace opakovaně
kontrolován a k realizaci se tak mohlo přistoupit až uprostřed sezóny, která již byla v plném proudu. Městys tuto skutečnost nemohl nikterak
ovlivnit. V současné době je připraveno i vyprojektování mlatové pěšiny podél Labe; ta se bude vinout po celém nábřeží mezi stromy a bude
stejná, jako jsou parkové cesty v Parku profesora Procházky. Na projekt jsme dostali souhlas i vlastníka většiny pozemků, tedy státního
podniku Povodí Labe. Jednáme také o krytí části nákladů prostřednictvím dotace. Doufejme tedy, že celá realizace dopadne úspěšně a
lázeňští hosté i občané si budou moci vyjít na špacír a rozjímat v klidu i podél břehu Labe. Část první představy si můžete prohlédnout na
protější straně 2. Realizace, a tedy i dořešení případných dotací a výběr zhotovitele však zůstává na další zastupitelstvo.
Co nás však dlouhodobě trápí, je dobudování cyklostezky a stezky pro pěší podél silnice č. 243 mezi Lázněmi Toušení a Čelákovicemi. Za 6 let
se nám podařilo vyřešit územní rozhodnutí i podat návrh na vyvlastnění pozemků. Bohužel jen vydání samotného územního rozhodnutí trvalo
stavebnímu úřadu v Čelákovicích téměř 3 roky. Když pak bylo požádáno o zahájení vyvlastňovacího řízení u vyvlastňovacího úřadu v Brandýse
nad Labem, toto bylo přerušeno, jelikož mezi návrhem na odkup a návrhem na vyvlastnění uplynula dlouhá doba, tedy přesně ony 3 roky, po
které trvalo uzemní rozhodnutí. Museli jsme tedy aktualizovat znalecký posudek a znovu navrhnout odkup pozemku. Nicméně vše je v běhu,
a tak doufáme, že i v novém zastupitelstvu se najde dostatek odvahy dotáhnout dobudování tohoto úseku do zdárného konce.
Byť jen o 50 Kč na osobu a rok, přesto však zastupitelstvo snížilo poplatek za komunální odpady pro občany. Naopak na maximální částku se
navýšil poplatek pro majitele těch nemovitostí, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu, tedy typicky pro majitele domů, kteří zde sice
žijí, ale z různých důvodů si ponechali trvalý pobyt v jiném městě, zejména v Praze. S odpady se pojí i třídění odpadu – víme, že je to prozatím
slabá stránka obce. O tom, že poměrně značná část občanů třídí svůj
komunální odpad, není pochyb. Bohužel někteří občané si kontejnery
na tříděný odpad pletou s černými popelnicemi. Řada občanů neumí s
tříděným odpadem správně zacházet, a tak svozová firma si stěžuje,
že vyváží „vzduch“. Je pravda, že často vzniká právě z tohoto důvodu
okolo nadzemních kontejnerů značný nepořádek. Posílili jsme sice
počet kontejnerů o 8 kusů, ale to si vyžádá dodatečné náklady cca 90
tis. Kč ročně. A ani uvedené opatření nepostačuje, nepořádek kolem
nádob se hromadí i přesto, že jsou kontejnery poloprázdné. Delší
dobu jednáme o ceně za svoz tříděného odpadu, resp. o změně
partnera pro svoz tříděného odpadu. Bohužel současná nastalá
celosvětová situace v oblasti separovaných odpadů nám vůbec
nepřeje. Separované sklo je díky levnému dovozu nových výrobků z
Asie téměř neprodejné, výkup separovaných plastů kvůli zpřísněným
požadavkům na export do Číny se výrazně snížil. Řešení odpadů patří
do působnosti komise výstavby a životního prostředí, sekce životního
prostředí. Tato komise bohužel za celé funkční období nepředložila
žádný strategický dokument či návrh řešení. Radní obce samozřejmě
měli svou částečnou vizi, avšak tato vize, kterou jsme ještě před
dvěma lety měli rozpracovanou, z výše uvedených důvodů selhala. Je třeba hledat strategii novou. Každopádně se městysi podařilo s využitím
dotace z OPŽP za 2.977.000 Kč vybudovat 2 hnízda podzemních kontejnerů. Po několika letech užívání je třeba konstatovat, alespoň podle
mého názoru, že podzemní kontejnery jsou estetičtější a nepořádek kolem nich není tak značný (i když i zde dokážou někteří občané divy)
jako u kontejnerů nadzemních. Víme, že tříděný odpad je palčivým místem mnoha obcí, tedy i Lázní Toušeně, a že nové zastupitelstvo bude
muset situaci dál racionálně a efektivně řešit, a to po stránce estetické i ekonomické.
Zvláštní kapitolou je pak vybavení městyse systémem pro třídění a svoz bioodpadu. Z dotace jsme pořídili nákladní automobil (2.965.000 Kč)
na svoz kontejnerů a 7 hnědých kontejnerů na umisťování bioodpadu. Každý občan může v pravidelných intervalech odložit jakékoli množství
bioodpadu. Hojně je využívána i zpoplatněná služba – přistavení vlastního kontejneru přímo k domu či na vlastní zahradu, a to pouze za
materiálové a mzdové náklady spojené s přistavením a odvezením kontejneru (140 Kč). Později městys pořídil i štěpkovač (450.000 Kč) a
nakladač a třídič Dapper (1.400.000 Kč) s příslušenstvím. Na
všechny stroje byla spoluúčast obce pouze 10 %, zbytek byl
hrazen z dotace (celkem 4.200.000 Kč). Bohužel, tak jako v celé
republice a zejména v prstenci kolem Prahy, se i městys potýká
s nedostatkem pracovníků, kteří by mohli v technických
službách pracovat.
Do technických služeb byla pořízena za 380.000 Kč také
moderní sekačka na trávu se samosklápěcím velkoobjemovým
košem. Pracovníkům technických služeb se tak výrazně
zjednodušilo a zrychlilo sekání trávy. Pořízena byla za 40.000 Kč
i terra s přívěsem pro běžné převážení nářadí po obci. Po již
dřívějším zakoupení zametače můžeme nyní říci, že technické
služby naší obce jsou plně a velmi nadstandardně vybaveny
novou odpovídající technikou.
V loňském roce jsme vybudovali sportovní workoutové hřiště
Na Zárybničí pro posilovací cviky vlastní vahou. Hřiště
samozřejmě slouží neomezenému okruhu zájemců (s výjimkou
malých dětí), v oblibě je však převážně u mladší generace.
Hřiště jsme od projektu až do vlastní realizace vybudovali díky
svépomocné spolupráci s místním občanem panem Jaroslavem
Lanským, písek sponzorsky dodal pan František Jampílek a revizi jsme získali prostřednictvím příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, s
kterou nově spolupracujeme i v oblasti revizí dětských hřišť. Workout byl osazen i moderním samostmívacím bezdrátovým LED osvětlením,
takže zájemci mohou cvičit i v noci, což zejména v letošním parném létě bylo určitě velké plus. Oproti vybudování specializovanou firmou nás
hřiště přišlo na méně než polovinu ceny.

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2018

FLORIÁN

5

Z fondu rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje jsme získali dotaci ve výši 100.000 Kč (se spoluúčastí 5.000 Kč) na vybudování
odpočinkového místa na nábřeží u Parku profesora Procházky. Pořízeny byly přístřešek a hra lodě, u ulice Káranská pak ještě dvě lavičky. Hra
lodě je velmi populární, bohužel rodiče nechávají děti často odnášet hrací kostky, a nové nestíháme ani doplňovat.
Definitivně se současnému zastupitelstvu povedlo ukončit
dlouho trvající spory z roku 2012 ohledně nedokončené
Skleněné vily. Původně bylo dílo bývalým vedením
vysoutěženo za neuvěřitelných 13.258.000 Kč, a termín
dokončení se 3 x posouval. Od smluv s dodavateli jsme v
roce 2012 odstoupili, neproplatili jsme vyfakturované (ale
dle nás neprovedené) práce ve výši 2.661.000 Kč, našli
jsme nového dodavatele a dílo dokončili celkem za
10.629.000 Kč, a to včetně nádvoří, za 1.533.000 Kč, s
kterým původní projekt vůbec nepočítal. To se samozřejmě
nelíbilo ani jedné ze zúčastněných firem, a firmy Betrimax i
Druhá pražská stavební nás proto zažalovaly. I když jsme
měli velmi silné argumenty, podložené znaleckým
posudkem, nakonec zastupitelstvo kývlo na mimosoudní
vyrovnání marginální částkou, kdy jsme firmě Betrimax
zaplatili 50.000 Kč a konkurznímu správci Druhé pražské
stavební částku 124.000 Kč. Další pokračování ve sporu by
totiž bylo velmi vleklé a pro nás i nákladné, museli bychom
hradit další znalecké posudky a advokáta, a i v případě
výhry by nemajetná protistrana námi vynaložené náklady
nezaplatila.
Další dva soudní spory, které městys vede, souvisejí s rekonstrukcí komunikací. Dva občané Lázní Toušeně (blízcí si známí) po rekonstrukci
ulic usoudili, že jejich domy jsou činností bagrů natolik zdemolované, že si zaslouží odškodnění (mimo jiné svědčili u soudu jeden druhému).
Když jim nevyšla vstříc pojišťovna (stavební firma je samozřejmě pojištěna), zažalovali nejen stavební společnosti, ale též městys Lázně
Toušeň, který ale za činnost stavební firmy reálně neodpovídá, resp. nijak ji nemohl ovlivnit. Soud nechal zpracovat revizní znalecký posudek,
který však zní jednoznačně ve prospěch žalovaných – tedy ve prospěch obce i stavebních firem. Zprvu jsme se snažili eliminovat spor jen na
stavební firmu, resp. pojišťovnu, to však oba občané, nebo spíše jejich právní zástupce, odmítli. Ač je to velmi nepříjemné, nyní obec oběma
občanům nemůže nikterak pomoci (koneckonců stojí na opačné straně sporu) a v případě soudní prohry budou muset zaplatit nemalé
finanční částky za zastupování advokátů.
Aby krizových situací nebylo málo, hned počátkem roku 2017 si jedno krizové řízení zažil i náš městys. V prvním lednovém týdnu byla u jedné
kachny diagnostikována vysoce nakažlivá forma aviární influenzy (ptačí chřipky) H5N1. I když městys Lázně Toušeň nebyl prvním místem v
republice, kde k diagnostice došlo, byli jsme nejvíce mediálně známí, a to po dlouhou dobu. Utraceno bylo na dva tisíce kusů drůbeže,
naštěstí jen z jednoho chovu, kde byla nákaza diagnostikována. Drobných chovů u občanů se likvidace nedotkla, a to zejména proto, že
ohnisko nákazy bylo mimo intravilán obce. I když pro městys Lázně Toušeň to nebyla zrovna pozitivní reklama, přesto reklamou byla a městys
jistým způsobem zviditelnila.
Zastupitelstvo na začátku svého období schválilo úplný zákaz provozu výherních hracích automatů na území městyse. Sice přicházíme o roční
příjmy do rozpočtu ve výši cca 130.000 Kč, nicméně negativní vlivy, které s sebou hráčská vášeň přináší, jsou daleko vyšší, než peněžní
prostředky získané z odvodu provozovatelů hracích automatů. I s odstupem času si myslíme, že to bylo správné rozhodnutí.
S volnočasovými aktivitami souvisí i vyhláška o zákazu
stanování, nocování a rozdělávání ohňů na území městyse
Lázně Toušeň. Zastupitelstvo tak reagovalo na stížnosti
občanů, že přespolní rybáři nocují na nábřeží bez jakéhokoli
sociálního a hygienického zázemí, a z toho plynulo
samozřejmě i hromadění odpadků na nábřeží. Časté
ušlapávání trávy s sebou neslo též horší schopnost nábřeží
sekat a udržovat ve funkčním stavu. Samozřejmě se
zastupitelstvo nikterak nechtělo dotknout rybářů; rybáři
jsou i na nábřeží nadále vítáni.
Ve fázi příprav je projektová příprava na vytvoření
vývaziště pro malá rekreační plavidla. Na jednom ze
zasedání výboru MAS Střední Polabí, z.s., jsem starostům
okolních obcí nadhodil otázku, zda bychom se nespojili a
nevytvořili podél řeky Labe několik mol k vývazu
rekreačních plavidel. Myšlenky se ujal nejen Brandýs nad
Labem, ale také Káraný a Přerov. V současné době máme s
Povodím Labe, s.p., domluveno místo a zpracováváme
projekt. Zároveň hledáme možnost dotačního institutu.
Vznikem vývaziště si klademe za cíl přilákat do městyse
další návštěvníky. Vývaziště jsme chtěli umístit trochu
stranou centra tak, aby nerušilo vzhled nábřeží; nacházet se tedy bude za chatovou oblastí u čistírny odpadních vod. Realizace, včetně získání
zdrojů na vybudování, však bude již na novém zastupitelstvu.
Téměř 18 let nám trvalo převést webovou doménu ( www.laznetousen.cz ) do vlastnictví městyse. Nyní můžeme konstatovat, že internetové
stránky, resp. webová adresa, jsou již v našem vlastnictví. Zároveň jsme zadali zpracovat nové internetové stránky. Ty nyní jsou již v provozu a
čeká se pouze na přenesení dat ze starých databází do nových. Tvorbu nových webových stránek zajistila sponzorsky společnost Česká
daňová kancelář, s.r.o.
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Zastupitelstvo také neustále jedná s Nemocnicí na Bulovce nejen o vzájemné spolupráci městyse a Slatinných lázní, ale také o převodu
chátrající budovy bývalé kotelny v ulici Nádražní. Spolupráce mezi obcí a paní ředitelkou Slatinných lázní Ing. Martinou Šimůnkovou je
oboustranně plodná. Městys jednal i o podpisu memoranda o spolupráci, zejména pak za účelem bezúplatného převodu výše zmíněného
objektu. Kotelnu bychom chtěli spolu s objektem rodinného
domu č.p. 519 zahrnout do většího celku a vybudovat v této
lokalitě nějaké smysluplné zařízení, inklinující k lázeňství.
Vedle Slatinných lázní jednáme i o spolupráci s dalšími velkými
zaměstnavateli v místě, a to společnostmi Window Holding
(VEKRA) a Isotherm. Snažíme se, aby i tito velcí zaměstnavatelé
byli partnery s obcí. Spol. Isotherm se v předloňském roce
podílela na realizaci částí platanové aleje v ulici Pražská a je
domluva, že vysadí vzrostlý jehličnan na náměstí tak, aby
nahradil současný vánoční strom.
Na posledním zasedání zastupitelstva v červnu 2018 byla
projednávána i žádost o příspěvek na rekonstrukci
volejbalového hřiště (mezi tenisovými kurty a fotbalovým
hřištěm). Bohužel vlivem nízké účasti zastupitelů (3 zastupitelé
nepřišli téměř na žádné zastupitelstvo) a nepochopitelnému
přístupu
jednoho
přítomného
zastupitele
příspěvek
zastupitelstvem schválen nebyl. V tomto případě však rada
městyse per rollam rozhodla poskytnout příspěvek z fondu
starosty městyse.
Na jaře letošního roku zastupitelé po diskusi s občany odsouhlasili zakoupení bývalé prodejny potravin na Floriánském náměstí. Obec v
tomto případě jednala zcela pragmaticky, nikoli efektivně. Zastupitelé byli vedeni snahou zamezit neřízenému prodeji strategicky umístěné
budovy osobám, které by mohly s vidinou velkých zisků v centru zřídit třeba ubytovnu pro nepřizpůsobivé občany či příslušníky cizích států
nebo např. nevzhlednou tržnici. Ano, městys ze svého rozpočtu vydal 6.500.000 Kč, tedy značnou sumu, a značnou sumu bude stát následné
uvedení do provozu (ať již zde obec zřídí cokoli), na druhou stranu toto rozhodnutí zastupitelstva, kdyby bylo záporné, mohlo fatálně ovlivnit
obec a její občany na mnoho desítek let. Takto má obec využití genia loci pod kontrolou.
Na druhou kolej jsme postavili projekt rekonstrukce budovy
úřadu městyse. Máme zpracovánu studii rekonstrukce
památkové budovy včetně vizualizace. Zhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení nám poněkud vázne.
Zprvu to bylo zapříčiněno nedostatkem času projektanta, pak
poněkud vyšší cenou za zpracování (poslední nabídka byla cca
na 1.000.000 Kč). Celkové investiční náklady odhaduji na
12.000.000 Kč, přičemž téměř jistě nebude možné na
rekonstrukci získat dotaci. Rekonstrukci si budova úřadu
městyse bezpochyby zaslouží, v současné době je však
výhodnější posečkat, až se ekonomika poněkud ochladí a
klesne cena stavebních prací. Opět tak bude záležet na novém
zastupitelstvu, jakým směrem se v tomto ohledu vydá.
V březnu 2015 zastupitelstvo zřídilo novou příspěvkovou
organizaci Služby městyse Lázně Toušeň. Zřízení organizace
mělo dva důvody. Původní záměr byl umožnit čerpání
finančních zdrojů z dotačních programů, na které obec již
nemůže dosáhnout, protože z hlediska regulace veřejné
podpory de minimis již vyčerpala částku 200.000 EUR (resp.
100.000 EUR pro silniční stroje). Na nový subjekt se vztahuje
nový limit, a tak bylo možno pro Služby městyse pořídit nakladač a nákladní automobil vč. kontejnerů na bioodpad. Druhým efektem bylo
vytvoření odděleného zaměstnavatele na chráněném trhu práce, který pobírá od Úřadu práce ČR příspěvky na zaměstnávání
znevýhodněných zaměstnanců. Na zaměstnání tří zaměstnanců obdržely Služby městyse příspěvek v celkové hodnotě převyšující 1.500.000
Kč.
Téměř na závěr je třeba dodat, že čisté finanční jmění obce (peněžní prostředky na účtech a v pokladně plus likvidní pohledávky, snížené o
vlastní závazky – úvěry a dluhy) je k poslednímu srpnu letošního roku 17.080.000 Kč. Jen pro doplnění: na začátku volebního období to bylo
8.850.000 Kč, a v době, kdy jsem úřad 12. 6. 2012 přebíral, čisté finanční jmění činilo pouze 3.900.000 Kč, přičemž při započtení později
zrušené smlouvy na realizaci Skleněné vily by bylo dokonce v záporných hodnotách, a to o více než 600.000 Kč. Přes nárůst finančních
prostředků obce ve výši 8.230.000 Kč za 4 roky se zvýšila stálá aktiva obce (zejména tedy stavby a stroje) o rekordních 73.000.000 Kč. I přes
masivní investice mohu jako ekonom s potěšením říci, že zastupitelstvo s penězi svých občanů zachází hospodárně.
Na úplný závěr mi dovolte, abych poděkoval všem stávajícím zastupitelům zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, kteří se účastnili zasedání
zastupitelstva a věnovali obecním záležitostem čas a energii. Mnohdy bylo rozhodování na zastupitelstvu velmi těžké a komplikované. Je
třeba si uvědomit, že každá mince má dvě strany. A tak, jako ani svět není černo-bílý, do spousty rozhodování zastupitelů se mísilo mnoho
jiných proměnných, s kterými se museli nějakým způsobem vypořádat. Díky patří i řadě občanů, kteří pravidelně na zasedání zastupitelstva
chodili, aby si nejen vyslechli názory zastupitelů, ale také aby svými názory k jednání a rozhodování zastupitelstva přispěli. Zastupitelům, kteří
již svůj post neobhajují, přeji mnoho úspěchů v osobním životě. Zastupitelům, kteří se rozhodli svou energii obci ještě věnovat, přeji pevné
nervy a úspěch v nadcházejících komunálních volbách.
Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta městyse
/fota HN a jvk/
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Stalo se…
Bleší trh
Pamatujete se na sobotní dopoledne 19. května? Na Floriánském náměstí se konala
užitečná akce, která udělá radost nejméně dvakrát: prodávajícím i kupujícím. Za příjemného počasí se zde totiž konal 3. Toušeňský blešák. Na blešák jde málokdo se záměrem
koupit něco konkrétního, přesto si téměř každý alespoň maličkost odnesl. Aby ne, za
„blešácké ceny“ se to vyplatí. Prodejci se sešli čtyři, ale lidí, kteří měli zájem vše prohlédnout a něco si koupit, se zastavilo dost. Je to dobře, vždyť díky blešáku nekončí
mnoho věcí na půdách, ve sklepích či hůře – v popelnicích, ale slouží dále novým vlastníkům. Každý má určitě doma něco, co může nabídnout, a naopak se najdou ti, kterým
se to bude hodit. Právě proto by možná stálo za to pořádat blešák častěji, malých radostí není nikdy dost.

Na kolech do kina
První letošní cyklovýlet, jehož start byl u kostela sv. Floriána v sobotu 7. července v 17
hodin, byl malou rozjížďkou a přípravou na další letní cyklovýlety. Trasa vedla do Čelákovic na Grádo a přes Káraný zpět. Cestou byl čas na zmrzlinu i cvičení na cvičebním
nářadí v přírodě. Návrat přes lávku zpátky domů rovnou na nádvoří Skleněné vily, kde
se cyklisté s dalšími návštěvníky sešli při promítání filmu Bába z ledu. Také na další
sobotní odpoledne byly připraveny výlety po okolí. Nejprve 21. července do Klánovic,
kdy se k toušeňským účastníkům přidali i zájemci z Brandýsa nad Labem, a 18. srpna se
cyklisté vypravili do lesa na piknik ke Sv. Václavu. Plánovaný výlet do Křenku musel být
ale pro velké vedro zrušen. Počasí potrápilo i při promítání filmu Po strništi bos, kdy
naopak kvůli chladu a dešti se muselo promítat ve spolkové místnosti ve Skleněné vile.
Diváci všech věkových kategorií se přesto dobře bavili, stejně jako při promítání dalších
filmů na nádvoří, kde shlédli po sobotních cyklovýletech české oddechové filmy Bajkeři a Špindl. Za přípravu cyklovýletů patří dík
předsedkyni volnočasové komise Bc. Mirce Kořínkové, za promítání filmů Ing. Otakaru Kořínkovi a starostovi městyse Ing. Lubošovi Valehrachovi.

Láďa Weyrostek
K lázeňskému létu na nádvoří Skleněné vily patřila nejen letos i kapela Druhej dech Ládi
Weyrostka. Příznivci této kapely, místní i přespolní, se sejdou vždy v hojném počtu, a když
vyjde počasí, jako letos 14. července i 11. srpna, k dobré náladě už nic nechybí. O občerstvení se postaral starosta městyse s manželi Vrbíkovými a Věrou Králíkovou. Během obou
večerů se našlo i dost tanečníků, bavili se opravdu všichni, takže se obě pohodové letní akce
vydařily.

Alena Vitáková
Výtvarnice Alena Vitáková, která ve Skleněné vile vystavovala již před 5 lety, si pro letošní
výstavu (zahájenou 28. července), připravila téměř výhradně výtvarné zpracování egyptských
témat. Obrazy, hrnečky, omalovánky, tašky a nově také sklo – český křišťál s egyptskými motivy vytvořenými prostřednictvím 3D prostorovým laserem. Počasí jako by se tématu přizpůsobilo, v oranžerii si diváci mohli připadat trochu jako v Egyptě také obrovským vedrům, která
po dobu výstavy panovala. To bylo nejspíše i důvodem k tentokrát menší návštěvnosti, příjemněji bylo pochopitelně někde u vody. Přesto se do 10. srpna, kdy výstava končila, přišlo na
díla s tématy jedné z nejstarších civilizací lidstva podívat mnoho návštěvníků, někteří z nich i
opakovaně. Ti místní ocenili i několik menších kreseb s toušeňskými motivy.

Toušeňská růže
V sobotu 29. července jsme na nádvoří Skleněné vily měli možnost znovu shlédnout trojvideo divadelního představení Toušeňská růže, jehož první část byla natočena právě před
20 lety. Tehdy královnu Annu, manželku císaře Karla IV., hrála Jana Hadrbolcová, která se
nyní sama ujala střihu, úvodního slova a promítání. Zájemci hlavně z řad přátel Divadelního
spolku si rádi připomněli nejen tato tři dávná toušeňská a brandýská představení v podání
různých herců. Milým hostem toušeňského provedení v místní sokolovně byla již tehdy před
20 lety paní Soňa Červená. Prorokovala souboru světový věhlas a nemýlila se! Promítání
nyní navštívila i vůbec první toušeňská představitelka Bětušky, herečka Vladimíra Schilderová-Vítová, poctěná nominací na Cenu Thálie. Toušeňskou růži ale po promítání obdržel Ing.
Miloš Pulkrábek (na obrázku), který natočil představení v sále Slatinných lázní a vše uchoval
ve Studiu LáTo. Troj-video bylo veřejně k vidění již několikrát, naposledy v roce 2016 v sálku
v sokolovně, tenkrát ještě za přítomnosti autora hry pana Václava Dragouna. Celý sobotní
večer zakončila společná noční prohlídka výstavy Aleny Vitákové: v noci bylo v oranžerii už
docela příjemně.
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Baráčnické léto
Baráčníci se v létě tradičně nescházejí na rychtě, ale na zahradě někoho ze sousedů a
tetiček. Letos se takové setkání konalo 3. srpna u manželů Mgr. Aleny a Petra Šedových
Na Nábřeží a jako každým rokem, i tentokrát bylo sedění velmi milé a upřímné. Slavily
se svátky a narozeniny, hostitelé se o vše vzorně postarali, kdo mohl, rád pomohl. Tak
už to u toušeňských baráčníků, kterých se sešlo osmnáct, vždy bývá.

Svatojanský sen v parku
Ani divadlo nechybělo v programu letošního Lázeňského léta. V neděli 26. srpna ve 20
hodin bylo vše připraveno
v Parku profesora Procházky, kde se zároveň
s přicházejícím soumrakem začal odehrávat děj jedné z nejoblíbenějších pohádkových komedií Williama Shakespeara Sen noci svatojánské. Známý příběh dvou párů poblázněných
milenců, krále Thesea a Hippolyty, ale i Puka a Oberona, venkovanů a dalších...
Čarovná noc splynula s temným, lehce osvíceným kouzelným lesem v parku u
Skleněné vily a příběh lásky, kouzel, přání a komických výstupů veselých lidiček
v podání divadla Ty-já-tr K. O. za režie Filipa Müllera působil v tomto prostředí
magicky a přirozeně zároveň. Diváky, kterých přišlo více než pět desítek, rozhodně nezklamal, naopak, všichni odcházeli s pocitem příjemně prožitého večera,
ba diváckého nadšení. Jen počasí opět trochu zazlobilo! Ale polonazí herci se
plazili mokrým břečťanem a šplhali do větvoví stromů s takovým zápalem, jako
kdyby panovala horká svatojánská noc… O to víc jim děkujeme.

Vzpomínka na generála
Přesně v den 6. výročí úmrtí arm. generála Ing. Tomáše Sedláčka, tedy 27.
srpna 2018 si na místním hřbitově připomněli tohoto čestného předsedy
Československé obce legionářské, veterána z obou front druhé světové války
a politického vězně, významného činovníka České obce sokolské, tradičně
zástupci armády České republiky z posádkového velitelství Praha v čele s plk.
gšt. Ing. Milanem Virtem, desetičlennou čestnou stráží, starostou městyse
Lázně Toušeň Ing. Lubošem Valehrachem, MBA, starostou Brandýsa nad
Labem – Staré Boleslavi arm. gen. Ing. Vlastimilem Pickem, s vedoucí odboru
kultury, sportu a cestovního ruchu Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi
PhDr. Zdenkou Tichou, se sokoly a jejich toušeňskou starostkou Mgr. Janou
Freudlovou, s místními baráčníky v čele s rychtářem Jiřím Kučerou, s členy
rodiny a občany našeho městyse. Akci uvedl pplk. Mgr. Lubomír Adamus,
položení květin a věnců provázela osobní vzpomínka první české brigádní
generálky Lenky Šmerdové. Vzpomínala na své první setkání s generálem
Sedláčkem, na jeho přátelský přístup, humor, moudrost a umění naslouchat.
Celou akci – za pěkného počasí – zakončil trubač vojenskou večerkou.

Antikvariát v sokolovně
Rozloučení s letošním Lázeňským létem proběhlo tentokrát netradičně
v místní sokolovně. Ačkoliv letní měsíce byly mimořádně teplé a suché,
právě ve dnech konání několika akcí se podle zákona schválnosti ochladilo, ba dokonce i zapršelo. Vždy se ale našlo řešení a vše se odehrálo
podle plánu. Návštěvníci rozhodně nezůstali o akce ošizeni ani v sobotu
1. října 2018, na kdy byl ohlášen koncert oblíbené skupiny Antikvariát,
který se tedy musel uskutečnit v sokolovně. Kapela na podiu a u stolů
(připravených členy Sokola) spokojení posluchači, včetně dětí, které
rovněž patří mezi vděčné příznivce nejen proto, že v kapele hraje také
ředitel školy a zpívá paní učitelka… Občerstvení se opět ujal starosta
městyse Ing. Luboš Valehrach za vydatné pomoci Mirky Kořínkové a
Věry Králíkové. Nálada během koncertu této skupiny je vždy velice
příjemná, uvolněná a všichni se cítí báječně. Ti, kteří jen poslouchají, ti,
kteří spolu zpívají i ti, kteří si rádi zatancují. Ať už jsou to dospělí, nebo
děti. Když čas trochu pokročil, rodiče s dětmi museli domů, zůstali věrní
posluchači a hrálo se jen tak, u stolu a s kytarou. Krásně a nostalgicky.
Prý naposledy… Nikomu se ale tomu nechce věřit. Pokud ano, děkujeme za všechny krásné chvíle s vámi, ale věřte, že všichni se s vámi loučí
velice neradi!
Text a foto Hana Němečková
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Vodní živel v suchém létě
Uprostřed velmi suchého léta 2018 jsme měli v Lázních Toušeni ve dvou srpnových dnech během jediného týdne přece jen vody až až:
Ve středu 8. srpna kolem 18. hodiny
se spustil prudký déšť a za hřmění ze
všech stran přišla i vichřice a náhlá
průtrž mračen. První obětí byly
deštěm ztěžklé větve a s nimi celé
kusy stromů, zejména starých vrb na
nábřeží. Na několika místech živel
vyvrátil nejen statné vzrostlé velikány,
ale z kořenů doslova vytrhal i zcela
mladé jabloně. Proudy divokých vod
bubnovaly na střechy a okna, valily se
ulicemi, kanály nestačily vodní
záplavu pobírat, v některých místech
stála na Hlavní ulici voda až do výše celých desítek centimetrů. Řidiči aut zůstali bezradní.
(obrázky nahoře). Vichr zasáhl padající větví kaštanu i střechu kapličky, vyvracel ploty a zahlcoval komíny a dokázal zatopit a tím poničit i
některé plynové kotle. V 19:15 jako zázrakem nastal klid a za chvíli vysvitlo sluníčko.
V pondělí 13. srpna dopoledne za naprostého klidu a sucha začal stékat stále sílící proud vody od Vysoké meze, zjevně z poruchy
vysokotlakého vodovodu, což někteří zažili již opakovaně. Tentokrát si ale voda našla směr starým úvozem ke křížku 1874 a k lesíku Itálie,
přes něj i kolem něj jak po poli, tak ulicí
Nad Itálií, tudy jednak k Pražské ulici,
jednak směrem do Dvora, a to i přes
koleje a po kolejích až ke křížku 1800.
Dál tekl jeden proud podél vlečky k Labi
ulicí Na Krétě, druhý vyústěním Pražské
ulice doprava po Hlavní ulici, kde se
spojil s vodou ze Dvora a odtud se valil
dolů k Labi ulicí Na Ostrůvku (obrázky
dole). V městysi zasahovali hasiči i
policie, havárii na místě postupně zvládli
i vodárenští technici. Kaluže a bláto
v horkém počasí vyschly docela rychle.
kronikář /foto Hana Němečková a Ing. Martin Javorek /

Poděkování
Během posledních let se v obci konaly desítky kulturních a volnočasových akcí, kterých se zúčastnily stovky návštěvníků z našeho městyse i
okolí. Není vždy snadné najít ochotné ruce, které při těchto akcích pomáhají a kterých je velmi potřeba. Nikdy jich není nadbytek. Naopak! O
to víc si zaslouží poděkování všichni ti, kteří věnovali svůj čas a práci dobrovolně, bez nároku na jakoukoli odměnu.
za volnočasovou komisi
za kulturní komisi
Bc. Miroslava Kořínková
Hana Němečková

Čtení o Královicích i Toušeni
Na první pohled by se mohlo zdát, že útlá knížka Bohuslavy Jelínkové Mé Královice *Brandýs n/L – Stará
Boleslav 2017, 28 stran+ je jen dalším z mnoha příspěvků k projektu Národní kronika, v němž Nadace Charty 77 a Národní muzeum podporují zápis a vydání dosud nezaznamenaných pamětí, „které by mohly budoucím generacím, ale i historikům pomoci pochopit myšlení a jednání lidí dané doby“. Jenže knížka od
píšící a kreslící pamětnice Bohuslavy Jelínkové nejen vybočuje z jakékoli řady, ale běžné vzpomínky vysoko
překračuje. Už obálka napovídá vlastní kresbou a jemnými odstíny barev, že obsah bude spíše poetický,
vlídný a nadčasový, než pouze vázaný na daný čas. Autorka popisuje své dávné královické sousedy i architekturu domů, dějiny, souvislosti i právě zanikající zvyky. Ničeho nelituje, jen upřímně, láskyplně vzpomíná.
Předává radost ze zažitého. Připomene malíře Viléma Plocka i zpěváka Waldemara Matušku. Všecko si
v jejím pohledu zaslouží zastavení, úvahu, laskavé uvážení. Neopomene šťastné chvíle s dětskými přáteli a
pozorování malíře u soutoku s Jizerou, sklizeň řepy pro toušeňský cukrovar, toušeňské lázeňské hosty, ani
pěší cesty na toušeňskou pouť: „Pravidelnou pěší cestu jsme my, malí Královičáci, podnikali každou první
neděli v květnu do Toušeně na pouť. Protože v Královicích se žádná výrazná tradice poutí nedržela, byla pro
nás »toušeňská pouť« velkou, celý rok očekávanou událostí. Babička upekla husu, maminka koláče a nám,
děvčatům dala ušít nové šaty, abychom se mohly v Toušeni u kolotoče natřásat před klukama.“ Málokterá
knížka z našeho regionu se čte tak příjemně a s tak milým potěšením. Čtenářům otevírá oči i srdce. Vydání
podpořilo město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, právem obdivný doslov napsal básník Petr Kukal.
jvk
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Spolky
Sedm opon na Hronově
Na samý závěr 88. ročníku Jiráskova Hronova, nejvýznamnějšího českého festivalu amatérských divadel, zařadili přísní pořadatelé do hlavního
programu inscenaci fantasy-komedie Terryho Pratchetta MORT v nastudování Divadelního spolku Lázně Toušeň. Premiéra byla již před třemi
lety při IX. národní přehlídce sokolských divadel na domácí scéně a toušeňské publikum tleskalo této inscenaci celkem pětkrát, pražské publikum čtyřikrát, ostatní (v Horních Počernicích, Říčanech, Příbrami, Rakovníku, Volyni, Poděbradech a Klášterci nad Ohří) sedmkrát. Nyní, 11.
srpna 2018, ale vystoupili v obnoveném nastudování v hlavních rolích jiní herci. Titulní roli Mortimera nastudoval a představitelsky objevně
vystavěl šestnáctiletý Matyáš Hadrbolec, princeznu Keli si zahrála na rozdíl od premiéry Anna Kocábková, zatímco původní princezna Veronika
Müllerová všestranně zaskočila za vyvolávače, učně, ponocného a jáhna. Postavu mága Dobrořeza vyšperkoval komickými drobnůstkami podruhé sám režisér Filip Müller. V sugestivní roli Smrtě na sebe opět strhoval pozornost Vojtěch Zíta, v úloze Alberta hlasově i herecky dominoval Pavel Wieser, při proměnách v otce, krále, chromého mága a velekněze znovu doslova koncertoval Dušan Müller. Z řady menších postav zkušeně těžili své herecké příležitosti Jana Hadrbolcová, Luboš Jakub a Petr Rydval. Představení v těsném sousedství Jiráskova divadla, ve velkém sále Josefa Čapka, upraveném na divadelní prostor, mělo strhující tah i spád. Patnáctičlenný soubor a jeho obětavě neviditelní jevištní, zvukoví i světelní technici slyšeli zaslouženou
odměnu již během hry z živé reakce a potlesků zcela vyprodaného hlediště. V závěru si do sytosti užili sedminásobného vyvolání před oponu. Aplaus vrcholil bouřlivými ovacemi vestoje.
Pak už následoval jen slavnostní ohňostroj na náměstí – a 37 souborů z Čech, Moravy, Slezska,
Islandu, Itálie a Slovenska se začalo rozjíždět domů.
jvk
Radmila Hrdinová: Festival Jiráskův Hronov politický a etický (Právo 13. 8. 2018, s. 13):

Matyáš Hadrbolec jako Mortimer

Celý odstavec vpravo byl citován v Českém
rozhlase 13. srpna v kulturním přehledu stanice
Vltava a zařazen do webového archivu
k libovolnému opakování.

Ohlasy
Hana Němečková: Děkuji za velmi radostnou a milou zprávu! Jsem na Bohumil Gondík: Gratuluju k velkému úspěchu Morta v Hronově.
Přiznám se, že jsem očekával chválu. Ani na chvíli jsem si nepřipusnaše divadelníky pyšná! Jsou úžasní a mám radost, že se s nimi
til, že by představení toušeňských zapadlo v nějaké skupině nezajímůžu vídat v divadle i mimo ně.
mavých inscenací.
Daniela Bělohradská: Krásně se četlo. A letělo-li éterem k mnoha,
Soňa Červená: Gratuluji všem k dobré zprávě z Hronova, Vaše Soňa.
výtečně!
Mirka Kořínková: Nejlepší šli nakonec. Organizátoři asi moc kombino- Luboš Valehrach: Za mne velká gratulace našim divadelníkům.
vali a nepovedlo se jim to. Jsem ráda, že naši jsou tak dobří.
Milan Němeček: Od Radmily je to zvlášť pocta.
Pavel Wieser: ...jsem dojat. Nemám slov. Jen děkuji náhodě, že jsem
mohl být u toho.
Jan Firbas, starosta a vzdělavatel sokolské župy Barákovy: Jménem
předsednictva: a vzdělavatelského odboru gratuluji k výborné prezentaci sokolského divadla. Nazdar.
Miroslav a Erna Ustohalovi, divadlo Podiva, Sokol Podivín: Děkujeme
za zprávy kolem sokolského ochotnického divadla i mimo národní
přehlídku. Jsme rádi, že toušeňští ochotníci úspěšně vystoupili na
Hronově (dosud vrcholu ochotnického divadla). Děkujeme za videozáznam z předání čestného občanství paní Soně Červené. . Moc
pozdravů od podivínských ochotníků!
Alexandra Červinková: Úspěch Toušeně na Hronově byl obrovský a
vrcholně zasloužený. Všichni se úžasně vypracovali a právem sklízejí
vavříny. Mám velikou radost.

Jubilující Sokol
Tělocvičná jednota Sokol Lázně Toušeň si připomene 1. listopadu 100 let od svého založení. Již čtyři dny po vyhlášení
Československé republiky přesvědčil tehdy sedmnáctiletý toušeňský student Břetislav Zahradník své spolurodáky, přední
osobnosti Toušeně k uspořádání ustavující schůze. Sám byl synem Václava Zahradníka, rolníka z Toušeně z čísla 60 (narodil se 10.
7. 1900 v čísle 60), matka byla Josefa, rozená Došková z čísla 37. Mladý svolavatel schůze byl i plamenným řečníkem. Starostou toušeňského Sokola
byl zvolen Antonín Janda, statkář z čísla 50, místostarostou Josef Svoboda, náčelníkem František Levínský a náčelnicí Růžena Hrubá. Od založení se
cvičilo v zimních měsících v restauračním sále místních lázní pana Jana Králíka, v létě pak, když počala lázeňská sezona, bylo cvičení přeloženo na
dvůr a do stodoly pana Antonína Jandy, starosty jednoty.
vzd
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Sport
Kopaná
Rozpis podzimní části soutěže 2018/2019 – IV. třída
25. 8. 2018

10:15

Lázně Toušeň – Vyšehořovice

2. 9. 2018

17:00

Radonice B – Lázně Toušeň

8. 9. 2018

10:15

Lázně Toušeň – Klecany B

16. 9. 2018

16:30

Veleň – Lázně Toušeň

22. 9. 2018

10:15

Lázně Toušeň – Nehvizdy B

30. 9. 2018

16:00

Nová Ves – Lázně Toušeň

6. 10. 2018

10:15

Lázně Toušeň – Vodochody

14. 10. 2018

15:30

Spartak Čelákovice – Lázně Toušeň

20. 10. 2018

10:15

Lázně Toušeň – Husinec-Řež

28. 10. 2018

14:30

Sluštice – Lázně Toušeň

3. 11. 2018

10:15

Lázně Toušeň – Klíčany B

10. 11. 2018

10:15

Lázně Toušeň – Panthers Čelákovice

18. 11. 2018

13:30

Líbeznice B – Lázně Toušeň

Zlato z Minsku
Úspěšného mladého toušeňského sportovce v oboru asijských bojových umění Jana Veškrnu představil Florián čtenářům již před třemi roky –
tehdy jako žáka 5. třídy *Florián 2015/3-4/7+.
Mezitím Jan Veškrna (ročník *2003) dál tvrdě a cílevědomě pracoval v oddílu Taekwon-Do ITF Sonkal Praha na Černém Mostě, kde v přísné
péči zkušeného trenéra Ondřeje Vrábela (VI. dan) dosahuje dál skvělých výsledků a s kolektivem dalších juniorů se účastní předních soutěží
doma i v zahraničí: letos v červnu v Oradei v Rumunsku vybojoval 3. místo v T-ki juniorech, a
v květnu v Lublani ve Slovinsku zvítězil jako vůbec nejúspěšnější junior ve čtyřech disciplínách.
V Lublani bylo 250 závodníků a 290 dvojitých startů z 9 zemí světa. Ráno se začalo tuly, pokračovalo se matsogi, které končilo kolem osmé hodiny večer. Díky možnosti startovat ve vyšších věkových a váhových kategoriích byli naši závodníci na ringu skoro pořád. V tulech získali mnoho medailí, dokonce i z dvojitých startů. V matsogi se jim také dařilo. Nakonec tým Sonkal Praha získal
15 zlatých, 6 stříbrných a 4 bronzové medaile. To v součtu znamenalo 4. místo v pořadí škol, kde
byli lepší pouze mnohem větší výpravy, kterým se počítaly body za spoustu bronzových a stříbrných medailí. Každý závodník z české výpravy vybojoval alespoň jeden cenný kov. Nejúspěšnějšími jednotlivci se stali v juniorech Jan Veškrna, v seniorech Jirka Novák a ve veteránech Jirka Faltin.
Jan Veškrna byl nejúspěšnějším mladším juniorem i na půdě domácího oddílu při otevřené soutěži Sonkal Open Praha, a to ziskem 1. místa v matsogi mladších juniorů do 69 kg a 1. místa v tul
mladších juniorů 2 kup +. Za ziskem černého pásku (I. dan) se vydal s trenérem počátkem srpna
do Ostrovce u Varvažova. Ze 40 přihlášených kandidátů zbylo jen 25. Slovy trenéra Ondřeje Vrábela: „Honza celou zkouškou prošel po krátké přípravě jako nůž máslem a problém mu ani nezpůsobily ani otázky zkušební komise Českého svazu Taekwo-Do ITF při teorii. V porovnání s ostatními
kandidáty to byl nadstandardní výkon vyjádřený bodovým průměrem 67. Drobné chybičky a nedostatky již začal na trénincích odstraňovat v rámci přípravy na srpnové mistrovství světa juniorů a
veteránů v Bělorusku.“
Na letošním mistrovství světa 2018 v taekwon-du ITF v Bělorusku pak podal pětičlenný český chlapecký juniorský národní tým Taekwon-Do ITF, společně s Janem Veškrnou, který svým nominačním výskokem zajistil možnost bojovat o medaile, nejlepší výkon šampionátu a zaslouženě už
v základním kole vybojovali pro Českou republiku zlatou medaili v týmových speciálních techniTímto výskokem Jan Veškrna nominoval
kách. Je to celkově třetí zlatá medaile na tomto mistrovství. Gratulujeme!
celé své družstvo do boje o nejcennější
kov – zlatou medaili
ov / jvk / pv
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V zrcadle výročí
Před 260 (+1) lety
Kniha nejen o staroboleslavské bitvě 1757
S jakou důsledností a pokorou umí Petr Enc shromažďovat a zpřístupňovat fakta z místních válečných dějin, čtenáři vědí z jeho druhoválečné
trilogie *Florián 2018/5-6/11+. Novou knihou Dávno zapomenutá bitva *AOS 2018, 140 stran+ zahájil další
objevný projekt. Za jeho střed zvolil bitvu, v níž 2. května 1757 padl u staroboleslavského chrámu Nanebevzetí Panny Marie pruský generál Hartwig Carl von Wartenberg. Většinu knihy vypráví autor sám s hlubokým
vhledem i vlídným nadhledem, s pochopením pro obě válčící strany, pro vojáky i pro neméně nešťastné
obyvatele. Často cituje deníkové zápisky líbeznického faráře Jiřího Václava Paroubka a odhaluje tím podrobnosti, které berou dech. Podrobnosti děsivé i lidské. V časovém závěsu následuje líčení bitvy u Štěrbohol,
kde vyhaslo 25 976 lidských životů. Z jiných souvislostí Petr Enc nově odhaduje původ památného křížku
v Toušeni [na stranách 53-54]: „… nedaleko tehdejšího říčního břehu Labe je další místo, kde leží kosti vojáků.
Jde o padlé ze střetu o starý dřevěný toušeňský most, jehož skromné zbytky byly poměrně nedávno definitivně zničeny při těžbě písku, a kde dnes leží jezera Malvíny a Mezi mosty. Přesto dodnes lze při troše pozornosti rozpoznat, kde most stál. Také o něj musel být s pruskou hlídkou sveden krvavý boj. Na hrobu padlých
Prusů, při bývalé cestě do Čelákovic, byla později postavena boží muka. Původně stála v ulici Na Vinici,
v současnosti stojí o něco níže u současné ulice Hlavní. Na litinové desce objevíte letopočet »1757«, ale počet
sem přenesených ostatků vojáků nám kroniky neuvádějí.“ [srov. Florián 2017/9-10/13] Jímavou četbu
umocňuje bohatý obrazový doprovod ve vzorném knihařském provedení. Témata dalších dvou rozpracovaných knih autor prozradil při zveřejnění této Dávno zapomenuté bitvy: dotknou se místních dopadů třicetileté války a poslední války prusko-rakouské.
jvk

Před 150 a 140 lety
Dvě jubilea významného návštěvníka
Před 150 lety, na podzim 1868 se Toušeni dostalo významné návštěvy, když se zde cestou z Předměřic
do Čelákovic na svátek svatého Havla (v pátek 16. října 1868) k večeru zastavil s početným doprovodem arcibiskup pražský a solnohradský Bedřich kardinál kníže Schwarzenberg. Toušeňští mu vyjeli
naproti do Brandýsa. Časopis Blahozvěst k tomu poznamenal, že v Toušeni „nebylo sebe menší chatrče,
jež by byla zůstala bez osvětlení. Školní mládež a veškeré obyvatelstvo se shromáždilo k srdečnému
přivítání. Obecní přednosta oslovil Jeho Em., projeviv prosbu občanů, aby ráčil navštíviti jejich kapli,
kterou obec na své útraty zbudovala a pozemky nadala. Jeho Em. s potěšením vyhověl přání bodrých
obyvatelů, a vstoupiv do kaple nahlas se s nimi pomodlil... U Toušeně čekala na Jeho Em. Čelákovická
městská rada na více povozích...“ *F. V.: Od Brandýsa nad Labem dne 31. října 1868, Blahozvěst, 31, 5.
11. 1868, s. 493, 496+ Obecním „přednostou“ byl tehdy Čeněk Krásný (z čísla 58).
Před 140 lety, v létě 1878 jednali toušeňští zastupitelé za starosty Jana Doška (z čísla 34) o chystané
druhé návštěvě „Jeho Eminencí nejdůstojnějšího vrchního pastýře pana kardynala z Prahy“. Po krátkém
projednání jednohlasně rozhodli, „by občanstvo, by jeden každý, jak možno před svém stavení i své
obydlí k úctě tak důstojného pána oslavil, jak jen možno nejvíce fánkliček se obstaralo, pak by se vyzvali
občani, by se pohromadě sešli a jej u kaple očekávali, přitom bylo pánu účtyvedoucímu nařízeno, by pro
obec několik fanklí a máje obstaral.“ *kniha Všeobecná jednání Obecního výboru Touším 1837-1889, s.
185+ Pražský arcibiskup Bedřich kardinál kníže Schwarzenberg pak podruhé navštívil toušeňskou kaplič- Nejstarší fotografie toušeňské kapku svatého Floriana v pondělí 22. července 1878. Událost měla dohru: za neslušné chování při návštěvě ličky sv. Floriana (1888), dochovaná
dostal jeden místní obyvatel napomenutí a pokutu složit dva zlaté – „k chudému ústavu“ *s. 187-188+, v I. školní kronice (na straně 60)
tedy na charitu.
kronikář

Před 50 lety

Okupační tanky sovětské armády před
Slatinnými lázněmi /foto jvk/

Dva obrázky z podzimu 1968
Již od 21. srpna 1968, ve snaze
znemožnit okupačním vojskům
orientaci, domácí obyvatelé
přemalovávali nebo přelepovali
tabule s pojmenováním obcí a
názvů ulic. Na staré budově Slatinných lázní Toušeň tak byl přelepen název Hlavní ulice na Dubčekovu třídu – jako v mnoha
jiných obcích. Tanky a obrněné vozy připomínaly sílu okupačních vojsk nejen během
sychravého podzimu 1968 (z té doby jsou oba obrázky), ale po celou dobu svého
kronikář
Hlavní ulice v Toušeni přelepená na Dubčekovu třídu „dočasného pobytu“.
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100 let republiky
Státníci v Lázních Toušeni 1918-2018
Z osobností, které zásadně utvářely podobu Československé republiky, navštívil Toušeň pouze – jistě překvapivě – Milan Rastislav Štefánik.
Svým významem náleží do stoletého rozmezí 1918-2018, i když návštěva sama proběhla již v létě 1904.
Štefánik, tehdy ještě student, přijel do Toušeně za svým spolubydlícím z pražské studentské koleje Eduardem Krajíčkem, který pobýval v Toušeni „na námluvách“. Nevěsta se vyskytovala v lázních, oba proto docházeli i tam. Eduard Krajíček pobýval u Jandů v čísle 35. Návštěvu Milana Rastislava Štefánika je třeba
řadit mezi spíše náhodné, zcela soukromé. Další podrobnosti se nedochovaly. JUDr. Eduard Krajíček se
později stal prvním českým starostou Hodonína. Není bez zajímavosti, že pomník Milana Rastislava Štefánika pro Bratislavu vytvořil sochař Bohumil Kafka, který navrhl i umístění pomníku padlých v Lázních Toušeni.
Ze 7. prosince 1931 se dochovala pozvánka na oslavu sedmdesátin starosty městyse Toušeně Františka
Urbana s poznámkou, že slavnostní řeč zde pronese předseda senátu Národního shromáždění JUDr. František Soukup, první československý ministr spravedlnosti. Slavnost se konala v hostinci U Walliánů. Starosta
byl správcem ozdravovny v Nádražní ulici. Senátor zasedal již před válkou v říšském sněmu ve Vídni.
Mimo státnické kruhy, ale s blízkým vztahem k prvnímu prezidentu Československé republiky TGM navštívili
Toušeň operní pěvkyně Jarmila Novotná (poprvé 1930, naposled 1992), spisovatel a dramatik PhDr. Karel
Čapek (poprvé 1936, naposled 1938) a prezidentova dcera PhDr. Alice Masaryková (poprvé 1947, naposled 1948). Jarmila Novotná později
přijela do Toušeně vícekrát a v roce 1992 se zde po tři týdny léčila ve Slatinných lázních. Karel Čapek přijížděl někdy i s bratrem Josefem do
Toušeně jednak za Františkem Meinichem, ředitelským radou Slovanské pojišťovací banky v Praze, jednak za Břetislavem Zahradníkem, redaktorem, poslancem agrární strany a později tajemníkem strany republikánské. Alice Masaryková přijížděla do Toušeně za manželi RNDr.
Marií a JUDr. Josefem Krakešovými a znovu pak v červenci 1948 ke krátkému léčebnému pobytu v lázních.
Po stovkách významných návštěvníků z jiných oborů byl v Toušeni dalším
hostem ze státnických kruhů – pokud je známo – až předseda vlády Československé socialistické republiky z jara 1968 Ing. Oldřich Černík. Toušeň
navštívil poprvé v dubnu 1990 ve funkci předsedy Svazu měst a obcí a jako
gratulant k šedesátým narozeninám tehdejšího předsedy toušeňského
místního národního výboru Františka Bílého, později i dvojnásobného
starosty obce Toušeň a Lázně Toušeň. Narozeninové pohoštění bylo připraveno v restauraci U Walliánů a tam se také Ing. Oldřich Černík zapsal
do kroniky obce Toušeně.
Jinak oficiální příležitosti – volební kampaně před několikerými parlamentními volbami – přivedly do Lázní Toušeně, ale spíše jen k besedám
v sále Slatinných lázní, pozdějšího předsedu vlády a prezidenta České republiky Ing. Miloše Zemana (v září 1995), pozdějšího nejmladšího předsedu vlády České republiky Stanislava Grosse (v květnu 1996) a – tehdy úřadující – předsedkyni Senátu parlamentu České republiky PhDr. Libuši Benešovou (v listopadu 2000). Všichni nakonec besedovali nejen s pacienty,
ale také s místními občany. Sběratelé se těšili z několika podepsaných
fotografií.

Ojedinělou událostí byl v únoru 2001 oblastní sněm Občanské
demokratické strany, konaný v jídelně Slatinných lázní Toušeň.
Hlavní proslov zde tehdy pronesl někdejší předseda vlády a pozdější prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Tato
návštěva je jediná, z níž se zachovala dostupná obrazová dokumentace ve fotografiích (s tehdejší starostkou Ludmilou Svobodovu) a dokonce i videozáznam toušeňského studia kabelové televize LáTo (záznam pořídil Ing. Miloš Pulkrábek). Vzhledem
k uzavřenosti sněmu však záznam nebyl nikdy vysílán, ani jinak
zveřejněn. Hostující přednášející prof. Ing. Václav Klaus, CSc., se
ihned při příchodu živě zajímal také o léčebné indikace lázní: „Já
věděl, že jsou tady lázně, ale nevěděl jsem, co přesně tady
»lázňujete«…“ V postavení prezidenta pak Václav Klaus propůjčil
Řád T. G. Masaryka také čestnému občanu Lázní Toušeně Tomáši
Sedláčkovi a povýšil jej do hodnosti armádního generála.
kronikář

Václav Klaus se starostkou Ludmilou Svobodovou
v jídelně Slatinných lázní Toušeň (10. 2. 1001)
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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
13.00 – 18.00
Úterý
7.30 – 14.00
Středa
11.00 – 17.00
Čtvrtek
7.30 – 14.00
Pátek
7.30 – 13.30

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

Provozní doba knihovny
Skleněná vila, V Ovčárně 87
Úterý
14.30 - 17.00

Otevírací doba Pošty Partner a prodejny krmiv
Za Školou 2, Lázně Toušeň
Pondělí
8.00 - 10.00
Úterý
8.00 - 12.00
Středa
8.00 - 12.00
Čtvrtek
8.00 - 12.00
Pátek
8.00 - 12.00
Sobota
9.00 - 11.00

13.30 - 16.00
13.30 - 17.00
13.30 - 16.00
13.30 - 16.00
vydávání balíků a listovních zásilek

Telefony: 604 100 302, 737 946 186

Telefon: 326 992 361

Veterinární praxe
MVDr. Jitka Myslivečková, Hlavní 39, Lázně Toušeň
dopoledne
odpoledne
Pondělí
objednaní pacienti + operace 15.00 -19.00
Úterý
objednaní pacienti + operace
Středa
10.00 -12.00
15.00 -19.00
Čtvrtek
10.00 -12.00
15.00 -19.00
Pátek
objednaní pacienti + operace 15.00 -19.00
soboty, neděle a pohotovost po telefonické domluvě
Telefony: 326 992 912, 602 641 294

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

Gastrodeli

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

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

VEČERKA U Honzíka

Rehabilitace - masáže

potraviny – drogerie
Thao Leová Thanh a Ngoc Nguyen Duc - Lázně Toušeň, Hlavní 13
Otevřeno denně:
pondělí – pátek
6:30 - 20:00
sobota + neděle
6:30 - 18:30

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

Atelier Kučera

Pneuservis, autoservis
Emanuel Fiala - Hlavní 13, Lázně Toušeň
pondělí - pátek
8:30—17:00
sobota, neděle
dle dohody
telefon: 731 036 059

Dámské kadeřnictví (pouze na objednávku)
Hlavní 35, Lázně Toušeň
objednávky na telefonním čísle 723679943.
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kre jč o vs ké p rá c e – op ra vy o d ě v ů
Lázně Toušeň, Za Školou 56
Otevřeno:
úterý – pátek
9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
sobota
9:00 - 11:00
Mgr. Eva Valsová, telefon 736 536 574

Infozprávy

Služba infozprávy.cz je určena všem občanům městyse a je zcela zdarma.
CASIDO, s. r. o.
Registrace je možná
Floriánské náměstí 413, Lázně Toušeň
a) osobně na úřadě v úřední hodiny
Prodej jednostranných a oboustranných lepících pásek, techb) přes internet http://www.infozpravy.cz
nických, stavebních a elektrikářských pásek, plastových sáčc) mobilním telefonem.
ků, pytlů, strečových folií, plastového obalového materiálu za Registraci telefonem provedete zasláním SMS
velkoobchodní ceny.
LT mezera číslo popisné na telefonní číslo 735 166 666
Pondělí - pátek 8.30 - 15.00
Telefony: 737 242 375-6

Uzávěrka příspěvků pro následující číslo Floriána: 11. listopadu 2018.

www.casido.cz Florián vychází vždy počátkem sudého měsíce
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Kalendář akcí 2018
změny vyhrazeny
den

čas

místo

akce

září 2018
sobota 15. září

9:00

antukové hřiště Na Polabí

sobota 22. září

9:00

kurty Lázně Toušeň

pátek 28. září

15:00

Skleněná vila

nohejbalový turnaj
tenis - turnaj čtyřher
výstava 100 let republiky (komise + Obec baráčníků)

říjen 2018
pondělí 1. října

19:00

Skleněná vila

Shakespearův Hamlet (PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.) DSLT

pátek 5. října

14:00 - 22:00

Skleněná vila

volby do zastupitelstva městyse

sobota 6. října

08:00 - 14:00

Skleněná vila

volby do zastupitelstva městyse

Skleněná vila

ustavující zasedání zastupitelstva městyse (ÚM)

čtvrtek 11. října

16:00

Skleněná vila

dámský klub (volnočasová komise)

sobota 13. října

15:00-18:00

Skleněná vila

4. Toušeňské programohraní pro malé i velké (Codeweek)

čtvrtek 18. října

18:00

Skleněná vila

klub stolních her (volnočasová komise)

čtvrtek 25. října

19:00

Skleněná vila

cestovatelská beseda: Kanada (Bc. Mirka Kořínková)

pátek 26. října

11:00

Park prof. Procházky

neděle 28. října

15:00

pomník padlých

připomenutí 100. výročí vzniku republiky (ZŠ)
položení květin – 100 let republiky (ÚM)

listopad 2018
čtvrtek 1. listopadu

18:00

Skleněná vila

klub stolních her (volnočasová komise)

čtvrtek 8. listopadu

16:00

Skleněná vila

dámský klub (volnočasová komise)

sobota 10. listopadu

14:00

Skleněná vila

výroční valné sedění (Obec baráčníků)

sobota 10. listopadu

20:00

sokolovna

čtvrtek 15. listopadu

18:00

Skleněná vila

klub stolních her (volnočasová komise)

čtvrtek 22. listopadu

19:00

Skleněná vila

cestovatelská beseda: Dubaj (A. a P. Šedovi)

sobota 24. listopadu

19:00

sokolovna

čtvrtek 29. listopadu

18:00

Skleněná vila

posvícenské ochutnávkové Martinské posezení (Sokol)

Bluesbadger Festival (The Kingsize Boogiemen)
klub stolních her (volnočasová komise)

prosinec 2018
neděle 2. prosince

17:00

Floriánské náměstí

středa 12. prosince

16:00

Skleněná vila

dámský klub (volnočasová komise)

čtvrtek 13. prosince

17:00

Skleněná vila

svátek světel – sv. Lucie (volnočasová komise)

pondělí 24. prosince

21:00

kostel sv. Floriana

půlnoční mše – celebruje R. D. Mgr. P. Josef Hurt

pondělí 31. prosince

23:55 - 0:15

Floriánské náměstí

sousedské novoroční pozdravení každého s každým, kdo rád přijde

rozsvícení vánočního stromu (úřad městyse)

Elektronickou podobu kalendáře akcí naleznete na: https://florian.ma.zausima.cz/
Elektronickou podobu Floriána naleznete na www.laznetousen.cz
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