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PODZIMNÍ SOUTOK Jizery a Labe v Lázních Toušeni, foto Mar n Javorek

Rekonstrukce školy
Vážení spoluobčané,
po celé prázdniny většina obyvatel
Lázní Toušeně, včetně nejmenších, sle
dovala práce na půdní nástavbě bu
dovy základní školy. Stavební firma
DKK Stav, s.r.o., která vyhrála výběrové
řízení a stavbu provádí, byla připravena
nastoupit v polovině měsíce června.
Bohužel se nám, resp. vedení základní
školy, nepodařilo přesunout výuku do
náhradních prostor z obavy nepo
chopení rodičů. Práce tak plně započaly
až v první červencové pondělí. Nejdří
ve bylo nutné vyklidit půdu a poté za
počaly bourací práce.
Stavební firma pokračovala podle
harmonogramu, i když v půlce srpna
došlo k menšímu prodlení zaviněnému
vyvstáním víceprací – novými elektro

rozvody a rozvody slaboproudu
v 2. nadzemním podlaží. Pokud se tedy
někdo domníval, že stavební firma
dokončí kompletní práce za pouhé dva
měsíce, omlouvám se mu, ale musím
ho vyvést z omylu.
Do poloviny září již podle původní
zadávací dokumentace mohl zhotovitel
realizovat stavební činnost neomezeně
v průběhu celého dne. Kompletní
dokončení realizace projektu je pláno
váno na měsíc únor 2020, kdy musí být
kompletně dokončena jednak stavební
část díla, jednak vybavenost učeben
novým mobiliářem.
Navrhovali jsme vedení školy, aby
zvážilo prodloužení prázdnin o jeden
až dva týdny, a to jak v závěru starého
školního roku, tak na počátku nového

školního roku s tím, že bude posílena
školní družina.
Pan ředitel se rozhodl výuku nekrá
tit, a je nutno říci, že děti nebyly přesu
nem výuky do Skleněné vily nikterak
ovlivněny a s nadšením navštěvovaly
náhradní prostory.
Podstatná je skutečnost, že od října
výuka opět kompletně probíhá v pů
vodních prostorech školy a stavební fir
ma omezí svoji stavební činnost na do
bu mezi 14. hodinou odpoledne
a 7. hodinou ranní. Daň v podobě ome
zení při provádění stavebních prací při
nese všem žákům a pedagogům školy
mnohem příjemnější školní prostředí
a jsem si jist, že tato daň za to bude roz
hodně stát.

▪

Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta

Z ÚŘADU MĚSTYSE

Informujeme

S b ěrný a separační dvůr komunálního

Mochovská 116
Telefon: 326 992 682

Odpadové hospodářství
Téma odpadového hospodářství je
v naší obci stále velmi aktuální. Rada
městyse projednávala způsob likvidace
podnikatelského odpadu a vymezení
podmínek a pravidel této likvidace, aby
nezatěžovala obec, a naopak podpořila
odpadové hospodaření obce.
Dále byla stanovena nová výše po
platku za individuální svoz bioodpadu.
• Za vypůjčení a odvoz kontejneru:
na sypký bioodpad 280 Kč
na kusový bioodpad 280 Kč
• Individuální svoz směsného odpadu:
pytel 46 Kč.

S b ěrný dvůr B randýs nad Lab em

Strojírenská 2345
Brandýs nad Labem
Telefon: 326 902 626
Výkup kovů Čelákovice

Tovární, Čelákovice
Telefon: 702 352 151

Odstávky elektřiny

Pokud chcete být dopředu informováni
o odstávce elektřiny v obci, můžete
informace najít na webových stránkách
ČEZ distribuce (www. cezdistrib uce. cz )
v sekci ODSTÁVKY. Dozvíte se zde
S odpadem souvisí i neutěšená situace přesný termín i s časovým rozhraním
u kontejnerů v ulicích Na Pruhu a lokalitu, kde bude odstávka probíhat.
a Nehvizdská. Na stanoviště byly
Úřad městyse bývá o všech odstáv
umístěny cedule zakazující umísťování kách včas informován a v předstihu vy
odpadu mimo vyhrazené nádoby pod věšuje informace o odstávce na vývěs
pokutou až 50 000 Kč. Stanoviště ku úřadu společně s tím i rozesílá
pravidelně kontroluje městská policie, informační SMS zprávy. Detailnější
která může udělit pokutu za porušení informace stran odstávek najdete také
nařízení. Obě místa budou monitorová na facebooku městyse.
na kamerovým systémem.

Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Dvakrát v roce, vždy v dubnu a říjnu
probíhá na Floriánském náměstí svoz
velkoobjemového a nebezpečného od
padu. Letos v říjnu budou z kapacit
ních důvodů nasmlouvaných firem
netradičně svozy rozděleny do dvou
různých termínů.
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mujeme občany o důležitých akcích po
mocí SMS zpráv. Pokud se chcete za
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odpadu

Rada městyse neustále projednává
možnosti řešení situace kolem par
kování v ulici Káranská během letních
měsíců. Jedním z navrhovaných témat
je i úplný zákaz parkování v obci bě
hem letních měsíců, který by se vyhnul
místním občanům zavedením rezi
denčních karet. V tomto případě by
bylo třeba zřídit pro návštěvníky obce
odstavné parkoviště. Všechna dosud
navrhovaná řešení bohužel zatím při
nášejí nevyhnutelná omezení i pro ob
čany obce. Tématem řešení situace par
kování se proto bude vedení městyse
nadále zabývat.

Kurzy počítačové gramotnos
pro seniory
V minulém školním roce proběhlo 10
lekcí počítačové gramotnosti pro senio
ry. Kurz probíhal v budově školy. Tento
kurz bude pokračovat i v tomto
školním roce. Jeho spuštění ovšem zá
visí na rekonstrukci školy a zpřístupně
ní učebny s počítači. Kurz by mohl opě
tovně začít již v říjnu. O přesném datu
budeme informovat. Prosíme zájemce
o tento kurz, aby se přihlásili na úřad
městyse buď osobně, telefonicky nebo
elektronickou poštou. Ti, jež kurz již
navštěvovali, budou na začátek kurzu
včas upozorněni.

Toušeňský bazar

S voz NEB EZPEČNÉHO odpadu b ude
prob íhat

Parkování v obci

odpadu Města Čelákovice

10. listopadu od 10 h proběhne v soko
lovně toušeňský bazar. Zájemci, kteří
by chtěli prodávat na bazaru své věci,
nechť
se
přihlásí
na
email
j ana. hadrb olcova@seznam. cz .
Počet
míst účastníků je omezený, proto bu
dou mít přednost ti, kdo se přihlásí dří
ve. Každý účastník získá v sokolovně
za drobný poplatek svůj prostor, kde
bude moci své věci vystavit a prodávat.
Množství a velikost vystavených věcí
jsou omezeny jen místem, které je pro
jednoho účastníka cca 2×2 m.

Pamětní deska Marie Krakešové
Rada městyse schválila námět radního
a kronikáře RNDr. Jana Králíka , CSc.
o umístění pamětní desky na dům č. 17,
kde žila významná toušeňská rodačka,
profesorka Marie Krakešová, meziná
rodně uznávaná zakladatelka české
školy moderní sociální práce.

▪

Bc. Jana Hadrbolcová
místostarostka městyse
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Hrobová místa na hřbitově
Vážení nájemci hrobových míst, kon
trolou bylo zjištěno, že v případě něko
lika hrobových míst nejsou provedeny
platby za nájem hrobových míst.
Dále bylo zjištěno, že na některá
místa nejsou uzavřeny aktuální smlou
vy. V důsledku absence smluv jsou
k dispozici pouze staré, většinou již ne
platné kontakty a tím je ztížena komu
nikace s nájemci hrobových míst. Nelze
tedy určit, o která hrobová místa (a tím
i uložené ostatky) je ze strany nájemců
stále zájem. Vyzýváme Vás tedy:
• ke kontrole plateb za pronájem
Vašich hrobových míst a v případě
neuskutečněných plateb k jejich ná
sledné úhradě,
• ke kontrole, zda máte uzavřenu
smlouvu na hrobové místo.

Kontrolu plateb a případnou úhradu,
dále kontrolu, zda máte uzavřenu
smlouvu,
proveďte
nejpozději
k 31. 12. 2019.
Dále vyzýváme nájemce hrobových
míst vedených v režimu „proplacen
navždy“ o potvrzení stálého zájmu
o toto hrobové místo. Potvrzení stálého
zájmu
proveďte
nejpozději
do
31. 8. 2020.
Po

tě chto

te rmíne ch

b ude

hro b ové

místo p ovaž ováno z a p ro p adl é a b ude
nab ídnuto dal šímu z áj e mci.

Platbu za nájem hrobového místa lze
uhradit v hotovosti na Úřadu městyse
v úředních hodinách, tj. Po, St od 8:00 –
12:00; 13:00 – 17:00, nebo převodem na

Toušeňský hřbitov, foto mj

účet 2600299789/2010, VS – číslo hro
bového místa (číslo platné smlouvy),
SS: 2019999. Do vzkazu pro příjemce
napište jméno nájemce dle smlouvy +
nájemné za hrob.
V
případě
dotazů
volejte
na
tel. 326 992 302.

▪

Romana Vaňková
referentka Úřadu městyse

Dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na společné slavnostní otevření

v prostorách bývalého refektáře Sázavského kláštera
v neděli 13. října 2019 ve 12.00 hodin.
Budeme se těšit na setkání s Vámi.

Umístění kontejnerů na bioodpad 2019

Poděkování
Tímto prostřednictvím bych ráda podě
kovala všem sousedům a kamarádům
za slzu, vzpomínku i podporu na po
sledním rozloučení s mojí maminkou
Ing. Alenou Němcovou . Děkuji.

▪

Alena Bělohubá

• 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.
• Zjis te-li, že v průběhu víkendu budou kontejnery extrémně přeplněny, kontaktujte
prosím starostu (tel.: 603 876 540) nebo
kohokoli z technických služeb.
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• Odvoz kontejnerů bude probíhat během

pondělí či úterý následující týden (po
víkendu).
• Máte velké množství bioodpadu či nes háte
odvážet bioodpad do veřejných kontejnerů?
Jako službu občanům zabezpečujeme přistavení kontejneru na víkend (příp. přes
týden) za cenu 140 Kč. V případě zájmu
kontaktujte úřad městyse.
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První letní kapela
Krásné prostředí Skleněné
vily včetně Parku profesora
Procházky neuniklo kapele
z Liberecka Ferles band
(FBand) , hrající často i v Če
lákovicích a jejich okolí. Přání
členů zahrát si i u nás na ná
dvoří během 152. lázeňského
léta bylo splněno, a tak po
sluchači, kteří se zde v hoj
ném počtu sešli 27. července
2019, prožili spolu s kapelou
příjemné chvíle plné hudby,
o které sami interpreti mluví
jako o hudbě taneční, která je

posluchačům blízká a srozu
mitelná. Potěšily písničky
převážně české či s českými
texty, také hity 60. – 80. let,
které si návštěvníci spolu se
zpěvačkou Karlou s chutí za
zpívali. Taneční parket nezů
stal prázdný, naopak, tančilo
se hodně a až do samotného
konce vydařené akce. O tra
diční občerstvení se postarali
manželé Kořínkovi s Maruš
kou
a starosta městyse
Ing. Luboš Valehrach.

▪

Ferles band na nádvoří Skleněné vily

Filmové léto
V programu lázeňského léta
nechyběla ani nabídka filmů.
Nejvíce potěšila malé diváky
na konci školního roku fil
mem Coco a na úplném kon
ci prázdnin 31. srpna filmem
Hotel Transylvánie 3 , kdy na
nádvoří Skleněné vily dětem
oba filmy promítala místosta
rostka městyse Bc. Jana Hadr
bolcová.
O filmy pro dospělé
diváky příliš velký zájem ne
byl, pouze na promítání fil
mu Vrásky z lásky 2. srpna se
dostavil dostatečný počet ná
vštěvníků. Jenže vlivem tech
nické závady muselo dojít ke
změně, takže přítomní diváci
sledovali náhradní film –
Domácí péče , debut režiséra
S lávka
Horáka
s Alenou Mi

Dvě pietní vzpomínky
hulovou v hlavní roli. Všichni
přišli naladěni na komedii,
ale z důvodu nutné změny
programu byl promítán film
o konečnosti lidské existence.
Část diváků se toho námětu
zalekla ještě před zahájením,
ne každý chtěl sledovat tíhu
neradostného tématu.
Zvolit vhodný film pro
letní kino není snadné. Ne
všechny nové tituly jsou
v komerční nabídce a ne
všechny jsou pro naše lázeň
ské léto cenově dostupné.
Fenomén letních kin se
opět do obcí vrací, u nás však
kromě dětských představení
bohužel příliš zájmu nebudí.
Čestnou výjimkou byla před
loni předpremiéra životopis
ného portrétu Červená.

Při příležitosti výročí úmrtí
armádního generála v. v.
Ing. Tomáše Sedláčka se
každým rokem v srpnu na
místním hřbitově koná pietní
vzpomínka. Také letos uctili
jeho památku jak rodinní pří
slušníci, tak zástupci A rmády
ČR,

Československé

nářské

obce

legio

a zastupitelé městyse

Lázně Toušeň, a to ve dvou
různých dnech. Při rodinné
vzpomínce 27. srpna zastou
pila městys zastupitelka
a předsedkyně kulturní ko
mise Hana Němečková, při ofi
ciálním holdu vojáků a legio
nářů 29. srpna zastoupil
městys radní a kronikář
RNDr. Jan Králík, CSc.

▪

▪

27. srpna 2019 – Rodina při vzpomínce na generála Sedláčka

Večerní promítání Domácí péče 2. srpna 2019

4

29. srpna 2019 – Zástupci Armády ČR a Čs. obce legionářské u hrobu
generála Tomáše Sedláčka, foto archiv ČsOL
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Divadlo na nádvoří
Poprask na laguně , hru Carla
Goldoniho v podání Diva
delního spolku Lázně Toušeň,
viděly u nás již stovky diváků
v sokolovně či na nádvoří
Skleněné vily. Opět ji mohli
diváci shlédnout v rámci
152. lázeňského léta 24. srpna
2019 potřetí na nádvoří

Skleněné vily a jako vždy, zá
jem byl veliký. Potěšila příto
mnost mnoha lázeňských pa
cientů, ředitelky Slatinných
lázní Toušeň Ing. Martiny
Šimůnkové, autora kostýmů
a scény MgA. Josefa Jelínka
a dalších významných hostů
z okolí i z Prahy. Představení

Poprasku na laguně jsou
vždy skvělá a s malými ob
měnami v hereckém obsazení
vždy trochu jiná. Nikdy však
nezklamou, naopak. Diváci
v sobotní večer obdivovali
stále lepší a lepší herecké vý
kony, dokonalé vžití do rolí,
obrovskou chuť herců před

vést vše, co v nich je.
Jmenovat jen některé si neza
slouží ti ostatní. Všichni hráli
úžasně a diváci jako velké
poděkování a uznání skvěle
reagovali. Ještě jednou dě
kujeme toušeňským ochot
níkům a těšíme se na další
představení!

▪

Poprask na laguně - Matyáš Hadrbolec a Pavel Wieser

Poprask na laguně - skoro všichni herci

Škola ve vile
S prázdninami skončily
krásné teplé dny a snad aby
to nebylo školákům líto,
v pondělí 2. září, kdy začal
nový školní rok, se milo
srdně ochladilo. Jenže první
cesta do školy, dokonce
s deštníky nad hlavami, ne
vedla ale ke školní budově
na Hlavní ulici, ale do ulice
V Ovčárně č. 87, do Skleněné
vily. Ve škole totiž – jak
všichni víme – probíhá
půdní vestavba v zájmu
zvýšení kvality infrastruktu
ry zájmového a neformální
ho vzdělávání. Vzhledem
k průběhu budování zde za
tím není výuka možná. A tak
před osmou hodinou bylo
nádvoří Skleněné vily plné
dětí s rodiči, babičkami a dě
dečky, kteří poté zcela za
plnili spolkovou místnost.
Začátek

nového

školní

pak probíhal stejně
jako vždy. Pro 17 prvňáčků
byly připraveny dvě řady

ho roku
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židlí, ředitel školy Mgr. Mar
tin Černý po přivítání všech
představil pedagogický sbor,
děti přišel pozdravit také
starosta městyse Ing. Luboš
Valehrach ,
MBA,
který
prvňáčkům spolu s jejich
třídní učitelkou PaedDr. Mi
roslavou Žídkovou předal tra
diční kufříky.
Začátek letošního školní
ho roku byl tedy jiný, ná
ročnější, ale všichni věří, že
úpravy v budově školy, nové
učebny, kabinet, nový náby
tek, zajištění bezbariérovosti,
nové sportovní vybavení na
školním hřišti atd. to vše dě
tem vynahradí. Výuka bude
jistě kvalitnější a efektivnější.
Moc jim to všem přejeme.
Postřehy žáků, kteří se
v září učili v náhradních
prostorách ve Skleněné vile,
najdete v tomto vydání Flo
riána na stranách 1011.

▪

2. září - začala školní výuka

Cestovatelský klub
Ve čtvrtek 12. září se sešli
v oranžerii Skleněné vily za
kládající členové cestovatel
ského klubu, jehož cílem je
plánovat a připravovat pro
Toušeňany výlety a zájezdy.
Hlavními organizátory jsou
členové volnočasové komise
Bc. Mirka Kořínková a Petr Še
da , oba zkušení cestovatelé.

Klub by si přál připravovat
výlety pestré a zajímavé,
nejen cesty po vlasti, ale také
do zahraničí, a vždy tak, aby
spokojenost cestovatelů byla
co největší.

▪

Text a foto Hana Němečková,
předsedkyně kulturní komise
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Pohádka na nádvoří

Čtvrtá kapela

Teplé a slunečné od
Stalo se tradicí, že lázeňské le. Vtipným slovem provázel
poledne 31. srpna
léto na nádvoří Skleněné vily celé vystoupení Mgr. Martin
patřilo na nádvoří
uzavírá oblíbená kapela An Černý jako nepostradatelný
Skleněné vily dě
tikvariát, letos již popáté.
bandžista. Skupina Antikva
tem, kterým Diva
V sobotu 7. září sice počasí riát jako vždy spolehlivě po
delní soubor Tyl
nebylo dvakrát přívětivé, těšila všechny přítomné,
z Čelákovic na po
přesto se dostavilo na šest o jejichž občerstvení se v zá
zvání toušeňského
desítek návštěvníků, pro věru letních dní postarali
divadelního spolku
které bylo pro případ deště starosta městyse Ing. Luboš
přijel zahrát pohád
připraveno stanové zastře Valehrach a opět manželé
ku O Karkulce. Vý
šení. Přes nepřízeň počasí Králíkovi. Kapela Antikvariát
borná volba, děti se O Karkulce (s vlkem)
kapela hrála s novým kyta tak byla příjemnou tečkou za
velice bavily a všich
ristou výborně a Liduška 152. toušeňským lázeňským
ni dospělí s nimi. Už které zašil myslivec vlkovi do Černá zpívala naprosto skvě létem.
v samém začátku při vzájem břicha, zpívaly s Máničkou,
ném představování se byla at napovídaly. Zkrátka, ani na
mosféra naprosto uvolněná chvíli nepřestaly známou
a z dětí čišely radost, napětí a oblíbenou pohádku sle
a očekávání. A když zazvonil dovat. A nejen děti, zapojili se
zvoneček, herec Miloslav Dvo i dospělí!
Na závěr pohádky opět
řák jako myslivec, motýlek,
šnek, doktor a vlk, i Mánička zazvonil zvoneček a za od
Trnková coby Karkulka, babič
měnu měly děti možnost vy
ka, zdravotní sestřička a zpě zkoušet si masky pohád
vačka, vtáhli děti do pohádky kových postaviček. Pochovaly
tak obratně, že všechny si Karkulku, staly se na chvíli
ochotně pomáhaly, jak to jen vlkem, pohrály si s babičkou
šlo. Vysely ze semínek les, či šnekem a snad se jim ani An kvariát na nádvoří Skleněné vily
poradily, co dát babičce do nechtělo domů. Na závěr
košíku a naklepaly jí peřinu, prázdnin tak prožily příjemné
zakrývaly si oči při drsných odpoledne.
Text a foto rubriky Stalo se... Hana Němečková
scénách, počítaly kameny,
předsedkyně kulturní a spolkové komise

▪

▪

Další kapely
Sobotní koncerty na nádvoří
Skleněné vily mají již svou
tradici, jsou oblíbené nejen
u Toušeňanů, ale vždy k nám
rádi zavítají také posluchači
z okolí. Bylo tomu tak
i 10. srpna na koncertě kapely
Ládi Weyrostka, který hrál
a zpíval jako vždy báječně.
Přítomní a věrní posluchači
jeho koncerty pokaždé odmě
ní během příjemně prožívané
ho večera halasnými potlesky.
Letos se na nádvoří
Skleněné vily představila ještě
další kapela, která u nás do
posud nehrála. Výborné
saxofonové duo z Brandýsa
nad Labem. Originální spo
jení tenor a soprán saxofonů
se zpěvem v podání Michala
Koliandra
a Ládi Šindlera
17. srpna předvedlo přítom
ným posluchačům světové hi
6

Soňa Červená opět
mezi námi

Saxofonové duo Saxband

ty swingové, jazzové, po
pulární, ale i country muziky.
Kultivovaný projev, stylové
oblečení, evergreeny, to vše
rozhodně přítomné poslucha
če zaujalo a velmi se líbilo.
Ani tentokrát nechybělo ob
čerstvení, vše v režii manželů
Věry a Jana Králíkových a Vládi
Vrbíka. Mnozí z posluchačů
vyslovili přání poslechnout si
Saxband i v příštím lázeň
ském létě. Není to přání ne
splnitelné…

▪

Za letošního pobytu ve Sla nných lázních Toušeň si naše čestná
občanka Soňa Červená prohlédla v kostele sv. Floriana také mešní
zvonky, vyrobené jejím pradědečkem V. F. Červeným v Hradci Králové.
Na fotograﬁi Soňa Červená a farář R. D. Mgr. Josef Hurt, foto jvk

▪
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AKTUALITY

Letní příměstský tábor
v Myšákovi
Již pátým rokem si mohly
děti zpestřit letní prázdniny
bohatým programem v míst
ním příměstském táboře,
který je pro ně připraven
v Rodinném centru myšák.
Opět nechyběly výlety do
okolí: toto léto jsme navštívili
oblíbenou vesničku řemesel
Botanicus v Ostré a v lázních
Poděbrady nově otevřené
muzeum Lega, děti se velice
bavily a užily si tyto celo
denní výlety i cestu vlakem.
Také jsme tvořili různé
dárečky nejen pro maminky,
nebo zdobili trička a dečky
razítky a malováním s vlastní
fantazií. Dále jsme sportovali
na zdejším hřišti, hráli spole
čenské a dovednostní hry,
navštívili knihovnu s hravým
a poučným programem
o včeličkách, plavební komo
ru v Brandýse a zdejší muze
um s výstavami Retro PC hry
a Merkur, kde si děti oprav
du vyhrály, že jsme skoro ne
stihli autobus, abychom byli
včas na oběd.
Za pohostinnost a úžas
né obědy musíme podě
kovat zejména p. vedoucímu
Vratislavu Čeňkovi, ale i celé

mu
kolektivu
hostince
U Lípy, který se o nás stará
již třetím rokem! Tábor je
vždy zakončen překvape
ním a odpolední velkou
soutěží se spoustou spor
tovnědovednostních a ré
busových úkolů.
Největší legrace byla
u skákání v pytlích, nebo při
nošení míčku na lžíci a ze
jména u „trakaře“ – držení
nohou kamarádovi a rychle
po rukou k cíli. Překvapením
tentokrát bylo jeden pátek
divadélko o tom, jak se
chovat v ZOO a druhý pátek
nás navštívil kouzelník se
svým veselým vystoupením,
a také naučil děti dvě kouzla,
kterými odpoledne ohro
movaly rodiče.
Jménem Myšáka doufám,
že se děti na tomto čtrnácti
denním pobytu bavily, a že
se příští rok zase sejdeme
v hojném počtu a užijeme si
spolu spoustu legrace, tvo
ření, soutěží a výletů. Těší se
na Vás Kačka a Jana .

▪

Kateřina Bačová
Foto archív autorky

Werichovci v Parku
profesora Procházky
Naše společenství se jmenuje
Werichovci Praha – Klub
dobré nálady
(https://werichovci
prazaci.webnode.cz ).
Nejméně dvakrát měsíčně si
domlouváme setkání s lidmi,
kteří něco vědí nebo něco
dovedou. Máme rádi hezké
věci, proto jezdíme/chodíme
po kulturních památkách.
O historii Toušeně jsme si
mohli sice přečíst předem na
internetu, ale věděli jsme, že
v přímém podání to bude
napínavé, prostě zážitek. Na
našem výletě 19. září jsme
měli možnost setkat se s Dr.
Janem Králíkem , který je vnu
FLORIÁN | 9 – 10 / 2019

kem zakladatele Slatinných
lázní Toušeň. A bylo to se
tkání mimořádné, jeho po
vídání o historii lázní bylo
velmi poutavé a navíc
vtipné. Určitě bychom stáli
o to popovídat si s ním ještě
někdy při některém našem
programu, například o češ
tině. Ačkoliv podle jeho
slov je matematik, býval ta
ké předsedou rady Ústavu
pro jazyk český. Jeho bri
lantní vyjadřování tomu
ostatně napovídalo. Setkání
bylo hodně příjemné. Moc
za to děkujeme.

▪Eva Gutová

Werichovci v Parku profesora Procházky, foto Milan Špatenka
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VÝLET

Z lázní do lázní
Dvoudenní výlet do lázeňského trojhvězdí
Výletů pořádaných Úřadem městyse
a volnočasovou komisí mají za sebou
Toušeňané početnou řádku. Společně
jsme navštívili už několik desítek zají
mavých míst v Čechách, vždy to ale
byly výlety pouze jednodenní. S nápa
dem zkusit to i na dva, tři dny přišla
Bc. Mirka Kořínková, která v posledních
letech výlety připravuje a organizuje:

Karlovy Vary

V sobotu 7. září 2019 ráno vyrazil auto
bus z Floriánského náměstí směr Kar
lovy Vary. Předpověď počasí na víkend
nebyla vůbec přívětivá, naopak: na ce
lém území byl hlášen déšť. Pro nás však
dobrá zpráva – v Karlovarském kraji bu
de srážek nejméně. Přesto cestou stěrače
na oknech autobusu nezahálely, ale
když jsme krátce po 10. hodině vystupo
„ Zkusíme to tedy nejdříve na dva dny a uvi
díme“ , řekli jsme si. Cíl byl od počátku
vali z autobusu u karlovarského hotelu
jasný – lázeňský troj úhelník, nejzná Mánes, bylo po dešti. Klíče od pokojů,
mější západočeské lázně. Přípravy pro ubytování – část v Mánesu, druhá část
bíhaly včas, aby vše mohlo být dokonale naproti přes silnici v pensionu Eden1 –
zorganizováno, a vyplatilo se!
a už v 11 hodin dobrý oběd právě v ho

telu Mánes, který organizačně patří pod
Nemocnici Bulovka, stejně jako Slatinné
lázně Toušeň. Ve 13 hodin na nás opět
čekal jen kousíček od hotelu autobus,
který nás menší okružní jízdou po
městě dovezl do samotného centra. Po
sklech oken stékaly opět kapky deště,
takže venku již bylo nutné rozevřít dešt
níky. Většina z nás zavítala nejprve do
slavnostního sálu Grandhotelu Pupp ,
kde v rámci Porcelánových slavností právě
byla instalována výstava „Prostřené
stoly“. Spolupořádala společnost Thun
1794. Obdivovali jsme nejen vkusně
upravenou výstavu, ale i samotný nád
herný slavnostní sál. Venku v 25 stán
cích si pak každý mohl vybrat z bohaté
nabídky porcelánových výrobků a na
koupit.
Poté si z odpoledního programu
každý mohl zvolit dle svého uvážení.
Velká část z nás však nevynechala
24.
folklórn í festival .
Cestou k hotelu
Thermal už na Mlýnské kolonádě bylo
možné poslechnout si několik souborů,
všechny se pak předvedly na hlavní
scéně před hotelem Thermal, kam
slavnostním krojovaným průvodem, už
bez deště, od kolonády postupně
všechny soubory dorazily. Kroje všech
barev, různorodost lidových písní
a tanců určitě za sledování stály. Kdo
všechno byl k vidění a slyšení? Soubory
z mnoha měst Čech, Moravy a Slo
venska, ale také ze Slovinska, Německa,
Severního Kypru, Ruska a Indonésie.
Každý jiný, ale všechny si zasloužily
obdiv za úctu k tradicím a jejich za
chovávání. Průvod skončil, nám den
pokračoval, někteří spěchali zpět do
hotelu Mánes, kde na ně čekala večeře,

Účastnici výletu před hotelem Mánes v Karlových Varech

Průvod mažoretek ve Fran škových Lázních
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Fran šek ve Fran škových Lázních
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VÝLET
jiní si vychutnávali světově proslulé
město prohlídkou výstavných budov či
japonské zahrady, kostelů, nebo
ochutnávkou celého tuctu termálních
pramenů. Vybrat si mohl každý podle
svého. Den byl náročný, ale velmi vy
dařený.
Budíček po klidné noci byl v sedm
hodin, do programu druhého dne Mirka
vtipně připsala rozcvičku, tak možná si
i někteří zacvičili. V půl osmé už ale
bylo nutné zasednout v jídelně k bohaté
snídani, připravené milým a ochotným
personálem, a po čtvrt na devět jsme
nastupovali do připraveného autobusu,
čekajícího poblíž hotelu. Městská poli
cie přijela zkontrolovat řidiče, zda má
povolení k zastavení, vše bylo v po
řádku. Hotely Mánes a Eden jsou totiž
úplně poslední budovy v kopci u lesa,
navíc bylo městským policistům jasné,
když viděli osazenstvo autobusu, že
pár minut zastavení kvůli nastupování
je nutných.
Spokojeni a s úsměvem opouštíme
Karlovy Vary, ale ne na dlouho: ještě
jsme ani nevyjeli ven z města, když jed
na z účastnic zájezdu zjistila, že zapo
mněla v jídelně kabelku. Řidič nás s po
chopením provezl opět městem až
k hotelu Mánes, připomněli jsme si ces
tu a vše se rychle vyřešilo.

Porcelánové slavnos v Grandhotelu Pupp

Mariánské Lázně
Do Mariánských Lázní přijíždíme před

malu program končí, někteří ještě stih
nou projet se mašinkou po městě, jiní se
14. hodinou. Mirka všem doporučuje občerství, ale před 16. hodinou, kdy je
navštívit Zpívající fontánu , začátek je plánován odjezd domů, všichni vzorně
v 15 hodin. Máme dostatek času, na místě čekají na autobus. Cesta domů
ochutnáváme prameny, tentokrát doce byla příjemná, vracíme se plni krásných
la lahodné, kupujeme oplatky a su zážitků, všichni děkují panu řidiči za
venýry, obdivujeme kolonády a parky, klidnou jízdu a Mirce za velmi dobře
Františkovy Lázně
fotíme a pozorujeme lázeňský ruch. připravený a zorganizovaný zájezd. Po
A pak už pak jsme si vychutnávali dálni V 15 hodin je okolí fontány zcela za 19. hodině vystupujeme na Floriánském
ci D6 do Františkových Lázní. Vystu plněno a vše začíná. V repertoáru jsou náměstí. „ Bylo to špičkový“, zhodnotila
pujeme u Městských sadů, projdeme desítky skladeb různých autorů, my vše jedna z účastnic a určitě nemluvila
k Ruské třídě, kde od 10 hodin začne vy vyslechneme melodii známého sboru jen za sebe, ale úplně za všechny!
stoupení mažoretek. Mezitím si v klidu
Židů z opery Nabucco Giuseppa Verdi
prohlédneme okolí, včetně nedaleké so ho. Představení Zívající fontány trvá jen
Text a foto Hana Němečková
chy císaře Františka I., zakladatele lázní. pár minut, po skončení lidé nadšeně
šéfredaktorka Floriána
Čekáme u fontány a přesně v 10 slyšíme tleskají, rozcházejí se. I nám všem po
řízné tóny dechovky, před níž se k nám
blíží dvě skupiny mažoretek. Diváků se
nashromáždí kolem dokola veliké
množství a všichni spokojeně sledujeme
program. Po dotančení pochodují mažo
retky i orchestr po Národní třídě dolů
a zpět. Všichni sklidili velký potlesk.
Po téměř hodinovém programu se
rozcházíme, každý si hledá místo, kde se
občerství, neopomeneme navštívit sošku
malého Františka , a každý dle svých
možností jistě zhlédne i další zajímavosti.
Minerálních pramenů je tu méně, zato
jsou vydatnější. Slatina je ve Františ
kových Lázních prý skoro tak léčivá, ja
ko ta toušeňská. Kolem prodejních stán
ků se vracíme k Městským sadům,
autobus pro nás přijede v dohodnutém
čase, nasedáme a míříme do posledního
cíle našeho dvoudenního výletu.

▪

U zpívající fontány v Mariánských Lázních
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ŠKOLA

Škola ve vile
Celé léto s napětím snad všichni Touše
ňáci sledovali a komentovali probíhající
rekonstrukci v základní škole. Stávalo
se mi zcela běžně, že mě spoluobčané
zastavovali a vyptávali se: „ Ivo, kam pů j
dete v
září u čit? “
Dokonce probíhaly
i sázky, kdy se do školy vrátíme. V do
bě, kdy čtete tyto řádky, jsme všichni
zpět v budově školy. A jak to bylo v zá
ří? Mohli jsme začít používat třídy
v přízemí, i když za ztížených podmí
nek probíhající stavby. Aby si malí
prvňáčci snadněji zvykli na nové

prostředí a nemuseli se později stěhovat, využívali
jednu třídu právě oni, do druhé třídy zasedli
druháčci. Starší děti se přestěhovaly do Skleněné vi
ly. Výuka probíhala v náhradním režimu, zařazova
li jsme hodně výletů, projektových dnů,
učení v přírodě. A jak se učení
„ve vile“ dětem
líbilo a na co se
těšily do „nové“
školy, to už Vám
sdělí samy.

▪

Ivana Studničková

Jak třeťáci ZÁŘÍ ve vile
Ve vile je velký prostor. Máme celé
patro jen pro sebe. Vejde se sem hodně
věcí. Úžasný je park. Je tu plno místa na
běhání a dá se v něm vážně dobře
schovat. Aby nás nestudily dlaždice,
máme ve vile placky. Skvěle se na nich
leží a dají se z nich dělat baráčky, když
venku prší. Moc se nám líbilo, že jsme
chodili na výlety a učili se v terénu.
Mohli jsme si vyzkoušet různé věci na
výstavách i v lese. Něco jsme se tu přeci
jenom naučili, i když jsme si mysleli, že
si budeme jenom hrát. Moc nás to tady
baví. Místo v lavicích sedíme ve skupin
kách. To je fajn, protože se tak dají řešit
těžké úkoly. Máme tu pohodlné

a měkké židle. Nebolí nás z nich zadek
a ještě navíc mají hezkou barvu. Každý
den si můžeme sednout, kam chceme.
Ve vile jsou zajímavé obrazy. Nejvíc se
nám líbí oranžerie. Protože je celá
prosklená a dá se koukat do všech stran.
Přesto se těšíme zpátky do naší tří
dy. Bylo nám totiž líto, že ve vile nemá
me tyče, na kterých se dá blbnout, hou
pat a dělat kotrmelce. Taky se nám
stýská po hřišti. Na něm jsme zvyklí
hrát fotbal s kamarády. Taky je potřeba
už od začátku trénovat vybiku. Scháze
ly nám taky lavice. Máme v nich své
místečko a šuplík na věci, který je jen
náš. Hodně nám chyběla interaktivka.

Je to velká tabule, dobře se na ni kouká.
Ve Skleněné vile jsme postrádali hodiny.
Protože jsme neměli přehled, kdy bude
svačina, kdy oběd. Už se taky těšíme na
naše rybičky. Jsou krásné, rádi je krmí
me a staráme se o ně. U nás ve třídě je
plno pohádek. V knížkách i na tabuli.
Máme je rádi, protože mají hezký ko
nec. Bylo nám taky líto, že jsme neměli
hudebku. Máme rádi zpívání s kytarou,
nástroje, poslouchání muziky i flétny.
Přeci jenom, už nám tu trošku scházel
řád, aby z nás nebyli neřádi…

▪

Z postřehů žáků tře třídy shrnula
třídní učitelka Mgr. Ludmila Černá

Zamyšlení čtvrťáků
nad dvěma otázkami:
• Co se mi ve vile líbilo?
• Na co se těším zpátky do školy?

Adam Osman

Líbilo se mi, jak jsme šli na výstavu hub.
Také jak jsme jeli na kolech a byli jsme
na zámku.
Těším se na tělocvik, na matematiku
a angličtinu.

Stela Javorková

Na vile se mi líbilo, že jsem mohla sedět
vedle všech svých kamarádek, protože
jsem jim seděla třeba naproti nebo ony
seděly vedle mě. Také bylo hezké, že
jsem mohla do vily chodit přes bylin
kovou zahrádku dveřmi rovnou do šat
ny. Příjemné bylo, že do školy jsem
chodila přes Itálku, kde rostly bedly.
Těšila jsem se do školy na nové
učebny pod zrekonstruovanou stře
chou, na větší prostor na lavici a na vy
měněný projektor na interaktivní tabuli.
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Také jsem se těšila na hodiny hudebky,
kde si zpíváme písničky a hrajeme na
flétny. Na naši velikou třídu, ve které se
ráda učím.

Anička Kubešová

Maxim Horák

Vždycky, když bylo venku hezky, tak
jsme chodili na přestávku ven. Líbilo se
mi, že jsme četli venku. Líbilo se mi, že
jsme jezdili nebo chodili na výlety.
Těším se na hudební výchovu a na
tělocvik. Také se těším, až budeme sedět
v lavici. A ještě se těším, že budeme mít
ve třídě elektrickou tabuli.

Celé září jsme se učili ve vile. Líbilo se
mi, když jsme byli o přestávkách venku
na zahradě. Někdy bych se zase chtěla
učit ve vile.
Od října se budeme učit ve škole. Kuba Jeřela
Těším se, až uvidím nově vy Líbilo se mi, že jsem to měl blízko do
malovanou třídu. Do školy budu chodit vily. Ve vile se mi líbí zahrada. Líbilo se
až do páté třídy.
mi, jak jsme seděli u stolu.
Do školy se těším na tabuli. Těším
Dominik Vondrášek
se, až budeme mít výtvarku. Těším se,
Ve vile se mi líbilo, že jsme chodili kaž že budu moci jezdit na kole.
dý týden na výlety. Také, že jsme mohli
chodit každý den na zahradu. Bavily Kuba Daňhelka
mě týmové soutěže.
Ve vile se mi líbilo, že jsme se až tak
Do školy se těším na naši tabuli. Také moc neučili. Ráno jsem to měl blíž do
na to, že budeme mít každý více místa školy a mohl jsem déle spát. Ve vile
v lavici. Nejvíce se ale těším na svého jsme seděli jinak než ve škole, lépe jsme
na sebe viděli.
bráchu, který chodí do první třídy.
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Nejvíce se těším do školy na tělocvik
a na vybíjenou. Těším se do naší třídy
a na přestávky, kdy chodíme na hřiště.
Jsem zvědavý a těším se na nové třídy
a na to, jaké v nich budou kroužky.

Těším se, až zase budeme sedět v lavi Do školy se nejvíc těším na tělocvik
cích, budeme ve třídě a budeme si ve s panem ředitelem a také, že budeme
sedět ve svých lavicích v naší velké třídě
škole hrát.
a budeme mít svoje učebnice.

Matěj Zikan

Školní rok mi začal ve Skleněné vile. Bě
hem této doby jezdíme po výletech. Nej
Ve vile se mi líbilo, že jsme chodili kaž více se mi líbil výlet na Brandýský zá
dý týden na výlet a o přestávkách jsme mek. Také se mi líbily přestávky trávené
mohli ven do hezkého parku. Uvnitř venku v Parku profesora Procházky.
Na co se však netěším je, až se vrátí
byly příjemně měkké židle. A stoly tam
byly, jako bychom seděli na nějaké me zpátky do třídy a bude spousta
učení a úkolů.
schůzce.
Do školy se těším nejvíc na naši nej
lepší školnici Alenku. Na nově vy Kristýna Koderová
malovanou třídu a na předměty, které Nejvíce se mi ve vile líbilo, že jsme se
jsme ve vile neměli, např. tělocvik, hu málo učili. Také jsme často chodili ven.
A měli jsme měkké židle.
dební výchovu a páteční angličtinu.
Těším se do školy na tělocvik. Školu
budu mít blíž k domu. Taky se těším, až
Filip Nožíř
Ve vile se mi líbilo chodit ven. Líbily se budeme mít hotovou střechu.
mi výlety. Líbilo se mi, že vyučování
Matyáš Kuncl
končilo brzy.
Těším se, až ve škole budu potkávat Ve vile se mi líbilo, že jsme měli málo
bráchu. Těším se na výtvarku a na hodin. Také se mi líbilo, že jsme mohli
skoro každou přestávku ven a často jsme
novou školní prolézačku.
chodili na výlety a plnili jsme úkoly.
Nejvíc se těším do školy na to, až
Kája Hellinger
Ve vile se mi líbilo, že jsme každou pře budeme mít hudebku a tělák. Také se
stávku byli venku. Také jsme seděli těším, že budeme sedět normálně a na
nové učebnice a sešity a také, že bude
jinak než ve škole a učili jsme se míň.
Zpátky do školy se těším na tělo me mít více hodin.
cvik, na hudebku a na naši třídu.

Ema Valášková

Dan Toman

Ondra Bláha

Ve vile se mi líbily měkké židle. Nad
Ve vile se mi líbilo, že jsme chodili ven, šený jsem byl z velkého prostoru, kde
jezdili jsme na výlety. Moc hezké byly jsme mohli běhat. A líbily se mi výlety.
Těším se na známé prostředí. Rád
soutěže ve skupinách.
Do školy se těším na hudebku a tě vyzkouším nové prvky na zahradě.
locvik. A taky na fotbal a na vybiku. A těším se na prostor v lavici.
A hlavně, že už budu konečně ve své
Patrik Brejcha
lavici.
Ve vile se mi líbilo, že jsme často jezdili
na různé výlety, málo jsme se učili
Jula Agressová
Líbilo se mi, že jsme každou přestávku a chodili ven. Taky jsem to měl blíž
mohli jít ven. Také se mi líbily soutěže z domova, tak jsem mohl ráno později
vstávat.
a výstava stavebnice Merkur.

Vojta Čížek

Učení ve vile byla sranda, nemuseli
jsme sedět v lavicích a židle byly
měkké a pérovací. Líbilo se mně, že
jsme svačili venku na nádvoří. Měl
jsem to blíž do vily než do školy, tak
jsem tam byl rychle.
Těším se na naši třídu, protože to
tam bude vypadat úplně jinak. Už tam
nebudou počítače ve třídě a bude víc
místa. Na zahradě nám udělali nové pro
lézačky, tak se těším až je vyzkoušíme.

Radim Hykl

Ve vile se mi líbilo, že jsme mohli ráno
i odpoledne s družinou chodit ven, to
bylo super. Chtěl bych se tu učit i příští
rok. Naše třída ve vile byla pěkná.
Do školy se těším na nové prolézačky.

Martin Sýkora

Ve vile se mi líbilo, že jsme víc chodili
ven, taky jsme se míň učili a dostali
jsme sešity.
Do školy se těším na lavice, na tělo
cvik a matiku a taky výtvarku.

Ríša Kužel

Ve vile se mi líbilo třeba jak jsme seděli
všichni u velkého stolu do tvaru písme
na U. Byl to úplně jiný pocit než když
sedíme ve škole v lavicích.
Do školy se těším na tělocvik a hu
debku. A jak to bude vypadat v naší tří
dě, kde budu sedět a s kým.

▪

Postřehy žáků čtvrté třídy uspořádala
třídní učitelka Ivana Studničková

Poslední září páťáků v toušeňské škole
Skleněná vila se mi líbila, chodili jsme
na různé výpravy, do muzea, na zámek,
do knihovny, na výstavu stavebnice
Merkur a na staré počítače, na výstavu
hub, taky na kolech na hasiče, fotili jsme
různé zajímavosti pro děti v Toušeni.
Pak jsme z toho měli testy a soutěžili
jsme. Mně se líbilo řešit úlohy, co nám
připravily na soutěže paní učitelky. Nej
lepší bylo, že jsme s Áďou vymýšlely
test pro třeťáky a čtvrťáky o houbách.
Taky se mi líbilo, když jsme ty testy
s Áďou opravovaly a vyhlašovaly.
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Ve vile bylo krásné prostředí a ve
liká třída. Mně se líbila naše třída, pro
tože jsme měli hezký výhled. Učili jsme
se v nádherné třídě. Na třídě se mi nej
víc líbily čalouněné židle, prosklená ok
na a teplo. Chyběla mi tu trochu inter
aktivní tabule.
Moc se mi líbilo, že jsme o přestávce
chodili ven do parku, kde jsme měli vy
bikové a fotbalové míče. Hráli jsme na
schovku a na babu.
Vyzkoušel jsem si být kapitánem
družstva a není to moc lehké. A zažil

jsem být kapitánem týmu, bylo to těžké
ovládat celý tým. Být kapitánem byl
skvělý zážitek.
Tomuto měsíci ve Skleněné vile dávám
1* . Moc mě to tu bavilo. Myslím, že se
mi víc líbí ve vile, ale už se těším do
školy. Září bylo super!

▪

Z postřehů žáků páté třídy shrnula
třídní učitelka Mgr. Daniela Švejdová
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Jsou v Toušeni sběratelé?
S b ěratelství
jako koníček mělo svoji
slavnou dobu hlavně v letech, kdy lidé
nemohli cestovat za hranice, kultury ne
bylo mnoho a když, tak byla pozna
menána totalitní cenzurou. Byly jen dva
televizní programy, zboží málo a pod
statně nižší příjmy, čas se neztrácel zby
tečným nakupováním. Tak se sbíralo.
Sběratelství byla záliba a relaxace po
pracovním vytížení i pro naplnění
volného času, kterého bylo víc než nyní.
Lidé tolik nespěchali a nehonili se za
materiálními požitky. Společnost nebyla
poznamenána konzumem, staré a méně
potřebné věci se nevyhazovaly v takové
míře jako dnes. A protože už tři
předměty, které se sejdou ze stejného
oboru, tvoří základ sbírky (tres faciu nt
collegiu m ),
sběratelství jen kvetlo.
Sbíraly se nálepky z krabiček od zápalek,

dívky. Nehrály si hry na počítačích,
tabletech a mobilních telefonech, ale
sbíraly. Tyto „malé děti“ sbírají dodnes,
ale už to nejsou děti, spíše lidé často
úctyhodného stáří, kteří se svým
sbírkám věnují celý život a v dů
chodovém věku to naopak „rozjeli na
plno“. A tak jejich sbírky dnes tvoří zají
mavý pohled do historie a mohou být
i přínosem do celkového národního kul
turního dědictví.
V dnešní době se už sběratelé téměř
nerodí. Mladí nesbírají, výjimečně
převezmou sbírku po zemřelém sběra
teli v rodině. Daleko více se setkáváme
s tím, že se v lepším případě snaží
sbírku nabídnout nějakému muzeu
v rámci daného oboru, v horším přípa
dě zpeněžit, což znamená její úplné roz
tříštění. Mladých, od nuly začínajících
sběratelů je opravdu velmi, velmi málo.
au togramy slavných osobností, pohlednice,
O tom svědčí i ubývající členská základ
známky, nálepky od ovoce, papírové u brou s 
na pražského Klubu sběratelů kuriozit.
ky,
pivní tácky,
etikety
od
alkoholických
A kdo je vlastně sběratel? Člověk,
i
nealkoholických
nápojů ,
žvýkačkové
který shromažďuje předměty s určitým
a čokoládové obaly, sýrové etikety, obaly od
zájmem o daný obor, třídí je, eviduje,
žiletek, modely au tíček, kapesní kalendáříč
pátrá po jejich historii, ale má zájem
ky, účtenky a mnoho dalších předmětů
i o jejich současnost, hledá kontakty na
z nejrůznějších oborů.
Samozřejmě, že většina sběratel další osoby, s nimiž si vyměňuje nejen
ských oborů přetrvává dodnes. Některé přebytky, ale i zkušenosti.
zanikají (např. nálepku z krabičky od
zápalek už nikdo nesundá, účtenky
z termo tiskáren nepřežijí) a mnoho té
mat ve sbírkách se objevilo zcela
nových nebo se hodně rozšířily, např.
reklamní předměty firem, balené sáč
kové cukry, figurky z Kinder vajíček. Co
se však nerozšiřuje, je okruh sběratelů.
Nenarůstá jejich počet, ale rychle narůs
tá jejich věk. V době socialismu sbíralo
něco téměř každé malé dítě, specielně
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Kolik má městys Lázně Toušeň sběrate
lů? Jaké obory se zde vyskytují? Ráda
bych toto téma zmapovala…
Ku ltu rní

komise

zve

na

setkání

všech

sběratelů městyse Lázně Toušeň do S kleněné
vily 31 . října. Přijďte se pochlu bit se svými
sbírkami,

vyměnit

nebo se prostě jen

si

předměty

navzájem,

jako sběratelé představit,

popovídat si o svých sbírkách a zjistit,
nemáte v blízkosti člověka,

zda

▪

který se zajímá

o totéž, a vy o tom vlastně vů bec nevíte…

Mgr. Alena Šedová, odborný garant
Klubu sběratelů kuriozit Praha
syndik Obce baráčníků Lázně Toušeň
alena. sedova@volny. cz

Ilustrace

Výběr z 36dílné série zápalkových ná
lepek od architekta A lberta Jon áše,
čestného občana Lázní Toušeně.
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Velký svátek baráčníků
Oslavy založení v jižních Čechách
Do jihočeské Soběslavi přijelo le
tos v poslední květnovou sobotu
na tisíc sousedů a tetiček, desítky
folklorních souborů a čestných
hostů, aby společně oslavili za
ložení
prvního
baráčnického
spolku. Ten sice vznikl před 145
lety v kolínském šenku, kterému
říkali Baráček, ale celodenní
slavnost na pozvání starosty
a jihočeské hejtmanky proběhla
právě v tomto půvabném městě.
Čelo dlouhého průvodu tvořilo
šest desítek praporečníků s histo
rickými prapory, nechyběl ani ten
náš toušeňský. Celou plochu
velkého náměstí, obklopeného
stovkami diváků, zaplnilo deset
kolon tanečníků, kteří bezchybně
předvedli Českou besedu. Zatím
co na náměstí pokračoval od
polední program vystoupením
písňových a tanečních souborů až
do podvečerních hodin, ve velkém
sále kulturního domu probíhalo
slavnostní zasedání s udílením

čestných
členům.

uznání

zasloužilým

„ S oběs lav dn es patří baráčn íků m,

prohlásil pan
starosta a paní hejtmanka dodala:
js em tomu velmi rád, “

„Všechn o to krás n é, n árodn í a lidové
přen ášejí z min u losti do dn ešn ích dn ů
a

zas lou ží

si

n aše

u zn án í

a

podě

kován í. “

Mezi stovkami nadšených
účastníků této celodenní slavnosti
se neztratili ani naši Toušeňští.
Soused Jos ef Kon opka zatroubením
otevřel odpolední jednání, náš
rychtář Jiří Ku čera byl pozván do
čestného předsednictva a práce
dlouholetého
člena
souseda
Ing. Miloše Pu lkrábka byla oceněna,
bohužel už – in memoriam –
Čestným uznáním Veleobce.

Z baráčnické slavnos v Soběslavi- nástup praporů

▪

Ing. Mária Němečková
panímaminka OB Lázně Toušeň
foto: archiv Veleobce baráčníků

Z baráčnické slavnos v Soběslavi – průvod

Divadelní spolek do
třetice v České televizi
Během léta se objevily ve vysílání
ČT zprávy o dvou dalších inscena
cích toušeňského divadelního
spolku (po Ein stein ovi, vysílaném
1. června 2019 na ČT SPORT): 20.
července 2019 na ČR ART doplnilo
reportáž ze zahájení festivalu
amatérských divadel na scénách
pražského Studia DVA celkem tři
náct dlouhých záběrů z toušeň
ského pohostinského představení
Popras ku n a lagu n ě; 2. srpna 2019
na ČT 1 v upoutávce na 89. ročník
Jiráskova Hronova posloužily
v opakovaných kulturních zprá
vách k ilustraci také čtyři krátké
záběry z loňského (2018) toušeň
ského hostování s inscenací fanta
sy komedie Mort. Trojnásobné po
zornosti ze strany České televize
se témuž amatérskému souboru
obvykle nedostává… Blahopře
jeme k významné reprezentaci
našeho lázeňského městyse!

▪ red
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Poprask na
laguně
v Praze: zleva
Věra Hlavatá,
Dana
Hlaváčková,
Matyáš
Hadrbolec
a Anna
Kocábková
(ČT Art) ▶

Mort
v Hronově:
zprava
Vojtěch Zíta
(Smrť)
a Dušan
Müller (Lešek)
(ČT 1) ▶
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VÝROČÍ

Střípky z toušeňské kroniky
roku 1989

xe, Engelse, Lenina a Gottwalda vyšel
od křížku pod Hradištkem ke kapličce
svatého Floriana a zpět na náměstí, kde
z tribuny promluvil i sovětský plu
kovník Ju rij Polajov. Následovalo polo
Lámání ledů od ledna do října před třice lety
žení květin k pomníku padlých (5. květ
na) a dvoje politické školení.
Předehry
a další, kde na rubu stálo: »Realizujeme
V lázeňské jídelně hrálo Panochovo
I po masopustu 1989 zůstávala na Labi programy NF a XVII. sjezdu KSČ« kvarteto pod rouškou „Haydnových
zraněná labuť. V lázeňské jídelně zpíva a »Přátelství se Sovětským svazem – zá kvartetů“ Haydnových »Sedm slov Vy
li sólisté opery Národního divadla ruka bezpečnosti a míru«.
kupitelových na kříži«. Divadelní ochot
Lu děk
Vele
»Pomluva je jako vánek«
Dřevěná budova kabin bývalých níci nastudovali pohádku »Šíleně pro
a Eva Děpoltová »Český národ neskoná«. říčních lázní lehla popelem a skončily lhaná princezna«. Teplé počasí přineslo
V lázeňské slatině se léčila operetní diva pracovní soboty. Na den velikonočního nadměrnou úrodu jahod a způsobilo
Nelly Gaierová. Člen toušeňské KSČ Mi
Vzkříšení naplánoval Milos lav Kaplan přemnožení mšic a sluníček dvojtečných.
los lav Kaplan odmítl, aby do brožury
otevření výstavy z dějin sportu v Tou Pracovníci Drobné provozovny opravili
o sportu v Toušeni přispěl Emil Zátopek. šeni. Divadelní soubor uvedl literární fasády domů čp. 33 a čp. 56 v lázeňských
Brožura nevyšla.
pásmo o Karlu Čapkovi.
barvách žluté a bílé a budovu radnice
Pracovníci Drobné provozovny zbo
opevnili železnými mřížemi.
řili a znovu postavili dům čp. 13, Májové kontrasty
opravili čp. 22, do kterého naboural Pionýrská organizace završila oslavy Lázeňský pohár
kamion, položili kanalizaci přes Hlavní svého čtyřicetiletí 30. dubna lampio Uprostřed prázdninového víkendu
ulici do Káranské a osadili poutače s ná novým průvodem a zapálením vatry 5. a 6. srpna pořádali místní příznivci
pisy »Projíždíte lázněmi Toušeň« v areálu Jachtingu. Prvomájový průvod fotbalu XII. ročník turnaje v kopané
a »Přejeme Vám příjemnou cestu« s rudými prapory a podobiznami Mar o putovní Lázeňský pohár. Předsedou
organizačního výboru byl Miloslav Kap
lan , členy Jaroslav B arták, Jiří Čech , Karel
Hellinger, Zdeněk Jánský, Josef Kubeš, Josef
Lazák, Marcela Lazáková a Rudolf Truhla
řík. O dostavbu kabin se spoluzasloužil
bývalý Toušeňan, posléze námořník na
světových oceánech a ředitel Středního
odborného učiliště při BSS v Brandýse
Jaroslav
Jeřábek.
Turnaje se zúčastnila
mužstva z Janských Lázní, Konstanti
nových Lázní, Lázní Bělohradu, Třebo
ně, Velichovek, Velkých Losin a Železni
ce. Do zkrácených utkání nastoupili
Toušeňští v nových modrobílých dre
sech v sestavě Janoušek a Kašička (v bran
ce), Čech, Čejkovský, Král, Jiří a Josef Lejč
kové,

Jiří

a

Milan

Štefan, Tůma

Mráčkovi,

Šulc,

Šulce,

a Zeman .

Nástup mužstev se Zátopkem
5. srpna 1989 – Při zahájení Turnaje o Lázeňský pohár promluvil Miloslav Kaplan

5. 8. 1989 – E. Zátopek předává diplom Josefu Peštovi (foto zapůjčila K. Šedivá)
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Při slavnostním nástupu vítal hosty Mi
Kaplan , ale diplomy zasloužilým

loslav

5. srpna 1989 – Na tribuně zasedl i Emil Zátopek (druhý zprava)
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VÝROČÍ
toušeňským fotbalistům předával – Emil
Zátopek (právě pobýval v lázních). Poli
tické jiskření zaniklo ve slavnostní nála
dě fandících a mávajících vlajkonošů,
psovodů z kynologického kroužku
a místních sokolníků, kteří procházeli
mezi publikem s živými rarohy. »Non
stop« se točilo pivo Gambrinus a limo
nády a na roštu nad dřevěným uhlím se
opékaly párky. V obci samé zajišťovaly
stravování lázně, oba hostince, vinárna
a nově otevřený bufet v právě dokon
čené novostavbě čp. 13: zde chlebíčky,
guláš, hovězí na paprice, grilované klo
básy a několik druhů nápojů alko i ne
alko. Sladké pochoutky nabízela v cuk
rárně neumdlévající paní Vostřáková.
Na pohostinnost zle doplatili favori
té – z Janských Lázní. Nočním občer
stvováním podlomeni, prohráli s Tou
šení 2:5. Tolik gólů nepadlo v žádném
jiném zápase a toušeňští hráči snad ještě
nikdy v turnaji tak vysoko nad nikým
nezvítězili. Domácí mužstvo si tím za
jistilo sedmé místo. Barevný Lázeňský
pohár ze skláren Bohemia putoval do
Lázní Bělohradu.

Slavnostní sedění baráčníků

V neděli 6. srpna v 10:00 udeřil rychtář
toušeňské Obce baráčnické Jan Zahrádka
třikrát rychtářským právem, aby v soko
lovně, plné hostů v baráčnických a čes
kých krojích, pod průčelím ozdobeným
přebohatě vyšívanými prapory, zahájil
slavnostní sedění. Po jeho levici usedli
rychtář první župy Pavla Stránského ze
zápské Stránky, pantatínek Rejhon , paní
maminka Rychtaříková a tetička Válková,
po pravici předseda MNV Bílý, předse
da místní NF Kučera, kronikář Králík
a soused Forejt. Tetička vzdělavatelka
Dolejšová vzpomněla zemřelých a pře
četla řeč o českých spisovatelích a básní
cích, připravenou před 25 lety v rýmech
tetičkou Pýchovou . Rychtář pronesl
dojemnou řeč a zástupci patnácti

6. srpna 1989 – Průvod baráčníků přichází k pomníku padlých

sesterských obcí nešetřili vzletnými
pozdravy z Brandýsa, Brázdimi, Čelá
kovic, Chrástu, Kostelce nad Labem,
pražské obce Krakonoš, Křenku, Lysé
nad Labem, Mratína, Ovčár, Sluh, Staré
Boleslavi, Úval, Vrábí a I. župy. Dva
číšníci a dvě servírky roznášeli ke kolá
čům a preclíkům kávu a minerálku, ne
bo guláš a z výčepu pivo.

Předzvěsti

Bez ohledu na tvrdé zásahy proti praž
ské demonstraci k výročí 21. srpna po
Průvod v krojích
zvala Osvětová beseda do zasedací síně
Odpoledne seřadili baráčníci Na Krétě MNV k besedě herečku Milenu
velkolepý krojovaný průvod a vykročili Dvorskou , třebaže patřila mezi politicky
provázeni dechovou hudbou směrem pronásledované. Místní zahrádkáři
k pomníku padlých a dál k Hradištku, uspořádali v domě čp. 14 »U Bedřichů«
kde se otočili a vpochodovali na náměstí XII. výstavu moderních mečíků. V říjnu
před lipovou alej. Zde rozestavili čtyři se třikrát mihl v Čs. televizi Tomáš Sedlá
májky a třináct praporů. Z tribuny ček, nikoli jako politický vězeň, ale jako
promluvil nejprve rychtář, po něm pamětník historické vojenské zástavy
předseda MNV a krátce syndik I. župy. Čs. vojenské roty, vzniklé za II. světové
Když se pak ostatní uchýlili do stínu lip války na území Francie.
či k Lípě, taneční kroužky mladých ba
Ledy se lámaly dál. O tom, jak Tou
ráčníků ze Sluh a z Brázdimi předvedly šeň prožívala vlastní předvoj a průběh
v jedné koloně Moravskou a ve čtyřech sametové revoluce, už čtenáři Floriána
kolonách Českou besedu . Na odtančenou vědí [Florián 2014, 1112, s. 14].
opět hrála živá hudba. Téměř půldruha
kronikář
hodinový program uzavřel pěvecký

6. srpna 1989 – Baráčníci vzdávají poctu obětem světových válek
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kroužek z Čelákovic pásmem chod
ských lidových písní, doprovázených
akordeonem. Pod pražícím sluncem
končil baráčnický program kolem čtvrté,
právě když se rozjížděly autobusy se
znavenými fotbalisty.

▪

6. srpna 1989 – Na náměs tančila mladá baráčnická chasa Českou besedu
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Toušeň secesní
Šes dílný seriál o stavebních slozích v Lázních Toušeni pro zpravodaj Florián připravují
Ing. arch. Ivan Vaňousek a RNDr. Jan Králík, CSc, spolupracuje Mgr. Milan Němeček, Ph.D.
provedl v roce 1907 čelákovický
stavitel Konstantin Sax podle
projektu Josefa Zemana pro re
Koncem 19. a počátkem 20. století
konvalescenty Spolkové pojiš
ťovny nemocenské „ku podpoře
vznikaly v Evropě a USA nové
dělníků a úředníků v továrnách
dekorativní styly. Osvobodit
strojnických v Praze a okolí“ –
architekturu od historických předloh
odtud emblém SPN na západní
se podařilo hned zpočátku secesi, a to
fasádě ze strany původního
použitím oceli, skla a keramiky
vchodu. Přestože budova do
a výměnou tradičních ozdob za
znala několika proměn (v ne
mocnici a v bytový dům) a ztra
rostlinný a figurální ornament.
tila štítové ozdoby i velkorysý
Nejvýznamnější česká díla toho období
rohový výhled v patře na seve
(v Praze Café Corso, Hlavní nádraží,
rozápad, secesní zdobnost zů
Obecní dům) jsou dílem architektů
stává na tvaru a členění oken,
Friedricha Ohmanna, Josefa Fanty,
zaoblení šambrán a vyhrocení
Antonína Balšánka a Osvalda Polívky.
nadokenních říms i na zdobení
okenních rámů, na oble vystu
architekt
pujícím
náznaku
arkýře
v jižním patře a na zdobných
vlnovkových detailech fasád.
Lázeňská secese
Dochovala se také část kovaných
První secesní linie pronikly do Lázní plotových mříží.
Toušeně s velkou lázeňskou budovou
číslo 20 již v její původní jednopatrové, Lázeňský dům Výsluní
kratší podobě [Florián 2018, 56, s. 14] Nedlouho poté – roku 1910 – byl v areá
a postupně i do celého interiéru a vyba lu lázní na místě zbořené stodoly vy
vení. Projekt fasádních arkád – ještě stavěn ubytovací dům zvaný Výsluní
novorenesančních, ale již se secesními číslo 132. Také tato stavba je dílem stavi
výplněmi – vypracoval pražský archi tele Konstantina Saxe. Fasádu zdobí
tekt Václav Kubr. Jinde je na starých fo prvky geometrické secese: vlnovky
tografiích z lázní zachyceno ozdobení a elegantní okenní šambrány. Starší fo
interiérů secesními výmalbami, stínidly tografie zde dokládají také balkonek
lamp i užitím secesních linek na příbo [Florián 2016, 12, s. 13] a secesní dekor
rech a nádobí. Nápadné znaky secese skleněných výplní dveří. Stejně jako na
nesly i dobové propagační tisky a řada budově lázní jde o kombinaci staršího
toušeňských pohlednic jak uspořá neorenesančního schématu a nových se
dáním fotografií, tak dokreslením orna cesních forem.
mentů a písma.

Secese

Secesní výzdoba v novorenesaní arkádě
Sla nných lázní čp. 20

147, 142, 143, 168, 135 a číslo 149 s dvěma
severními arkýři). Vila číslo 168 vy
kazuje hmotové členění v duchu geomet
rické secese. Proti jižnímu ústí Příčné uli
ce se zachoval secesní dvojdomek s čísly
154 a 158 (dnes Zlata, původně Alice).
Rysy obytného secesního domu s pů
vodním zdobením si až do nedávné
přestavby a dostavby zachovala vilka
Ema číslo 126 při horním rohu Nádražní
ulice, projektovaná čelákovickým stavi
telem Kučerou. Lázeňský rozvoj městy
se vedl často majitele starších domů
k doplňování módních secesních ozdob.
Stopy secese však v novější době zase za
nikaly při další modernizaci. Z množ
ství secesních ozdob tak zbyly jen ná
hodné zlomky, jaké najdeme například
na Hlavní ulici na štítu původní stodoly
u čísla 27, na patrovém domě číslo 14
nebo na přízemním domku číslo 145.

Penzion na Hlavní ulici

Secesní vilky a úpravy

Počátkem dvacátého století bylo posta Geometrické secesní linky a prvky kubis
veno také několik secesních vil zejména mu se – byť méně nápadně, ale přece –
v oblasti ulic Zahradní a Příčné (čísla sešly při stavbě sokolovny v letech 1919

Geometrická secese

Šest pohledů z Toušeně na secesní pohlednici

Secesní vila se dvěma arkýři čp. 149
v Zahradní ulici, foto Tomáš Kudrna

Secesní penzion čp. 33 z roku 1907

Čistě secesní stavbou je při Hlavní ulici
nápadný patrový dům číslo 33 . Stavbu

16
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STAVEBNÍ SLOHY V LÁZNÍCH TOUŠENI
Rondokubistická vila

Postsecesní
národní
, nazývaný rondoku
vila čp. 265
bismus (obloukový ku
●
Sla nné lázně ● ●
bismus), známý v téměř
● ● ● vila čp. 168
čisté podobě z děl Josefa
Výsluní čp. 132
vily čp. 135, 149 ● ●
Gočára , pronikl do Láz
●
● vily čp. 142, 143, 147
ní Toušeně v letech
vilka Ema čp. 126
19221923 stavbou vily
●
číslo 17 na dolním rohu
čp. 154 a 158
Nádražní a Hlavní ulice
[Florián
2014,
910,
●
s. 18]. Polokruhová zdo
sokolovna
hřbitov
bení masivních oken
ních šambrán, prolamo
●
vání říms, slepou kartu
ši, portálový vjezd
Toušeň secesní, mapa: openstreetmap.org, infograﬁka mj
i zvláštní písmo projek
toval toušeňský stavitel
1920, a to v její původní výzdobě, na zá a stavebník v téže osobě Ing. Vincenc
rubních a výplních dveří a na jižní fa Došek ml. Odlesk národního slohu se pak
sádě. V původní podobě se zde uplatni objevil ještě ve třicátých letech, byť jen
ly i starší neorenesanční detaily. v náznaku, například v Poštovní ulici
Zmíněné novější linie naopak již ukazu v zaklenutí oken podstřešního patra na
jí směrem k moderně. Secesně geometri vile 265, kterou v roce 1931 projektoval
zujících úprav došly v téže době také stavitel Josef Douša z Horních Počernic
hospodářské budovy u čísel 38 (1916) pro Ing. Josefa Michálka .
a 40 (1919) a ve své době i některé
domky v Káranské ulici.
Pomník padlých
Nápadně silnou stopu zanechalo období
secese v Lázních Toušeni roce 1927 na
Hřbitov
Čistou secesní podobu nese v pravé části pojetí, ztvárnění a umístění pomníku
hřbitova výtvarné řešení i provedení ná padlých. Návrh pozdně secesní postavy
hrobku rodiny Lafkových s reliéfem Kris pojmenované Český vzdor vytvořil so
tovy hlavy. Podobně výjimečné je secesní chař Václav Suchomel. Provedení z ho
řického pískovce je dílem Františka Bílka
písmo na hrobě rodiny Sádeckých. Symbo
(jmenovce známého symbolisty). Umís
listní motiv je vzácně k vidění v průčelí
hrobky rodiny Rozsívkovy na kamenné tění a původní úpravu okolí pomníku
váze z dílny Františka Bílka vlevo od navrhl věhlasný sochař Bohumil Kafka .
ústřední kaple. Náhrobek Jana Tonara
z roku 1916 navozuje dojem geometrické
kronikář
foto archív autora
secese: nápis zde není vytesán, ale je od
tesáno jeho řádkové pozadí; vrchol ná
hrobku zdobí trojitý řecký kříž.
vila čp. 17
pomník padlých

penzion čp. 33

sloh

Secesní náhrobek rodiny La ových na
hřbitově

▪

Secesní pomník padlých od
Václava Suchomela z roku
1927
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Skleněná výplň s vyleptanými
secesními mo vy z původních
dvěří na Výsĺuní

Rondokubis cký dům čp. 17
na rohu Hlavní a Nádražní
ulice

Geometrická secese vily čp. 168 v Zahradní
ulici, foto Tomáš Kudrna

Původní západní fasáda secesní vilky Ema
čp. 126 v Nádražní ulici
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Oslava k 50. výročí založení
Jachtklubu Lázně Toušeň
Toušeňský jachtklub má za sebou půl
století aktivní činnosti. Během tohoto
času vychoval několik mistrů republiky
a dokonce i mistryni světa, když letos
v srpnu zvítězila Sára Tkadlecová v ka
tegorii žen na mistrovství světa na
Lipně. O úspěších toušeňského
jachtklubu se v městysi mnoho neví,
a tak úspěšný klub skromně a tiše chrlí
Toušeni jednoho mistra za druhým.
Samotný jachtklub byl založen už
1. dubna 1969, ale vzhledem k závodní
vytíženosti jachtařů byla oslava výročí
naplánována místo jara až na první zá
řijový čtvrtek. Na loděnici v Toušeni se
v prostorách Oddechoffu sešli současní
i bývalí členové s rodinami, zástupci
spřátelených klubů (YC Neratovice,
ČYK) i městyse Lázně Toušeň, aby si
buď připomněli nebo se dozvěděli, co
stálo za vznikem toušeňského jachtklu
bu, a oslavili jeho úspěšné setrvání na
jachtařském poli už po celé půlstoletí.
Příjemný večer, který jen na malou
chvíli poznamenal déšť, přinesl vyzna
menání zakládajících členů jachtklubu,
jmenovitě: Františka Beneše, Pavla Beneše,
Jana Dolejše, Přemysla Drábka , Josefa Sedl
maiera a Václava Tatíčka (in memoriam,
zastoupen syny). Nebýt jejich nadšení
a dřiny, nebyl by jachtklub v Toušeni

Vyznamenaní zakladatelé toušeňského jach ngu – zleva Fran šek Beneš, Pavel Beneš,
Přemysl Drábek, Jan Dolejš, Josef Sedlmaier, foto Zdeněk Parůžek

vůbec vznikl a nemohl by za ta léta po z evropských a světových šampionátů.
sbírat takové množství mistrovských Za to jim patří obrovský dík!
titulů a dalších ocenění na domácí scé
Jiří Parůžek, Jana Hadrbolcová
ně, jak mezi dospělými, tak v mládeži,
ani tu rozrůstající se sbírku medailí

Kopaná
Rozpis podzimní čás soutěže
2019/2020 – IV. třída –
FK Slavoj Lázně Toušeň

Všechna domácí utkání se hrají na hřišti Slavoje Lázně Tou
šeň Na Polabí.
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▪

Mladší tenisté s bronzem
V sobotu a neděli 28. a 29. zá
ří. 2019 se v Čelákovicích ko
nal tenisový turnaj mladšího
žactva, kde se na krásném
3. místě jako závodní dvojice
v deblu umístili žáci naší ZŠ
Matyáš Kodera a Filip Vomastek
(5. třída). Hráli spolu poprvé

a nebylo jasné, jak to kluci
proti nabité konkurenci spolu
zvládnou. Nakonec uspěli,
sehráli výborné zápasy a
odnesli si s sebou cenou
trofej.

▪

Text a foto Richard Vomastek

Zleva Matyáš
Kodera a Filip
Vomastek
s diplomy –
29. září 2019 ▶
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INFORMACE
Prak cký lékař

Úřední hodiny úřadu městyse

MUDr. Jiří Ranc, Dům seniorů, Za Školou 414, 1. patro

Hlavní 56
pondělí

úřední hodiny: 8:00 – 12:00
starosta:
9:30 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 17:30

úřední hodiny: 9:00 – 12:00
pokladna:
8:00 – 9:00
telefony: 326 992 302, 326 991 592

13:00 – 17:00

středa

Knihovna
Skleněná vila, V Ovčárně 87
úterý

15:00 – 17:00

Pošta Partner a prodejna krmiv
Za Školou 2
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
telefony:

8:00 – 10:00
8:00 – 12:00
13:30 – 16:00
8:00 – 12:00
13:30 – 17:00
8:00 – 12:00
13:30 – 16:00
8:00 – 12:00
13:30 – 16:00
9:00 – 11:00 vydávání balíků a listovních zásilek
604 100 302, 737 946 186

Česká daňová kancelář, s. r. o.

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
telefon: 326 992 361

Veterinární praxe
MVDr. Jitka Myslivečková, Hlavní 39
dopoledne
odpoledne
pondělí
objednaní pacien + operace 15:00 – 19:00
úterý
objednaní pacien + operace
středa
10:00 – 12:00
15:00 – 19:00
čtvrtek
10:00 – 12:00
15:00 – 19:00
pátek
objednaní pacien + operace 15:00 – 19:00
soboty, neděle a pohotovost po telefonické domluvě
telefon: 326 992 912, 602 641 294

Advokátní kancelář
Mgr. Stanislav Beran, Dům seniorů, Za Školou 414, 1. patro
telefon: 606 494 811
email: beran-advokat@seznam.cz

Ing. Luboš Valehrach, MBA, Na Požárech 425

Večerka u Honzíka

daňové poradenství, vedení účetnictví
telefon: 603 876 540

Thao Leová Thanh a Ngoc Nguyen Duc, Hlavní 13

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

Kosme cký salon
Ivana Jedličková, Za Školou 414
kosme ka, vizážis cké služby a prodej kosme ky Alcina
telefon: 606 802 320

SALON LINDA - Stříhání pejsků
Eva Pencová, Na Ostrůvku 292
telefon: 773 079 428

Rehabilitace – masáže
Ivana Drobílková, Dům seniorů, Za Školou 414
LTV cvičení – elektroléčba – mobilizace páteře, reﬂexní terapie

potraviny – drogerie
pondělí – pátek 6:30 – 20:00
sobota – neděle 6:30 – 18:30

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

Dámské kadeřnictví
Hlavní 35
pouze na objednávku
telefon: 723 679 943

Atelier Kučera
Za Školou 56
krejčovské práce, opravy oděvů
úterý – pátek
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
sobota
9:00 – 11:00
Mgr. Eva Valsová, telefon: 736 536 574

Infozprávy

Casido, s. r. o.
Floriánské náměs 413

Služba Infozprávy je určena všem občanům městyse a je
zcela zdarma.

Prodej jednostranných a oboustranných lepících pásek, technických, stavebních a elektrikářských pásek, plastových sáčků,
pytlů, strečových fólií, plastového obalového materiálu za
velkoobchodní ceny.

Registrace je možná
a) osobně na úřadě v úřední hodiny
b) přes internet www.infozpravy.cz
c) mobilním telefonem.

pondělí – pátek 8:30 – 15:00
telefony: 737 242 375-6, www.casido.cz

Registraci telefonem provedete zasláním SMS
LT mezera číslo popisné na telefonní číslo 735 166 666
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Elektronickou podobu kalendáře akcí naleznete na h p://ﬂorian.ma.zausima.cz, změny vyhrazeny.
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