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FLORIÁN
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň

V

ážení spoluobčané,
dostává se Vám do schránek první číslo časopisu Florián v
roce 2018 v jubilejním roce pro naši republiku a v roce,
který pro nás bude investičně velmi hektickým. O získání
dotace na nákup nakladače a bagru jsme již psali. Stroj již
máme v garáži a pracovníkům technických služeb je velmi
nápomocen. Před týdnem jsme vysoutěžili dodavatele na
stavbu chodníků v ulici Hlavní a Nehvizdská. Celková cena
stavebních prací je 3,6 mil. Kč. Na Nehvizdské vzniknou
nově i parkovací zálivy pro větší komfort rodičů,
parkujících před školkou. Také budou osazeny nové lampy
veřejného osvětlení. Připravujeme výběrové řízení na
dodavatele stavby učeben v podkroví základní školy.
Projektová dokumentace je zcela hotová, máme i
stavební povolení a v současné době revidujeme rozpočet
a tvoříme zadávací dokumentaci. Dokončují se i změnové
práce na projektu stezky Na Nábřeží. Rok 2018 tak bude
pro občany opět trochu "rozestavěný", mějte s námi tedy
trpělivost. Výsledek dozajista bude stát zato.
Váš
Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta městyse

Pobočka pošty Partner v Lázních Toušeni
Jak jsme již informovali v minulém čísle časopisu Florián, provoz pošty Partner
bude probíhat v prostorách prodejny Krmiva u Alenky, Za Školou 2. Služby,
které poskytovala stávající pobočka společnosti Česká pošta, zůstávají
nezměněny. Jejich rozsah, tedy i výplaty důchodů i jiné peněžní a ostatní
služby, zůstává zachován. Samozřejmostí je i nadále doručování pohledů,
dopisů či balíků do domácností. Z technických důvodů nebude možné provádět
jakékoli úkony na poště Partner mimo otevírací dobu. Provozní doba pošty je
rozšířena a podrobně o ní informujeme na straně 15 tohoto čísla.
red

Rekonstrukce podkroví budovy základní školy
V současné době je připravován položkový rozpočet projektové dokumentace a
předpokládáme, že v únoru bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele
půdní vestavby. Jakmile budeme vědět cokoli dalšího o časovém
harmonogramu plánované rekonstrukce, budeme Vás informovat. Informace
pro rodiče dětí ze základní školy: termín školy v přírodě zůstává nezměněný.
Tedy od neděle 17. 6. 2018 do pátku 22. 6. 2018.
Mgr. Martin Černý, ředitel školy

Generál Sedláček
Ke 100. výročí narození armádního generála v. v. Ing. Tomáše Sedláčka (1918-2012), významného činovníka České obce sokolské a čestného
předsedy Československé obce legionářské, veterána z obou front druhé světové války a politického vězně, se u jeho hrobu na hřbitově v
Lázních Toušeni sešli jako zástupci Armády České republiky z posádkového velitelství Praha pplk. Mikuláš Šándor a čestná stráž, delegace
České obce sokolské vedená vzdělavatelem doc. RNDr. Zdeňkem Mičkou, CSc., se sokoly v krojích a čestnou stráží s praporem, dále starosta
městyse Lázně Toušeň Ing. Luboš Valehrach, MBA, ředitel základní školy Lázně Toušeň Mgr. Martin Černý, ředitelé oblastních a městských
muzeí Mgr. Hana Bílková a Mgr. David Eisner, místostarosta Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi Mgr. Petr Kváča, vedoucí odboru kultury,
sportu a cestovního ruchu Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi PhDr. Zdenka Tichá, místní sokolové v čele se svou starostkou Mgr. Janou
Freudlovou a místní baráčníci v čele s rychtářem Jiřím Kučerou, členové rozvětvené rodiny a četní další občané a hosté. Položení květin
provázely tři osobní vzpomínky, které proslovili za armádu pplk. Mgr. Lubomír Adamus, za městys RNDr. Jan Králík, CSc., a za rodinu
Klementina Vilímová. Ti všichni vzpomněli na armádního generála Ing. Tomáše Sedláčka jako na člověka, který vlastenectví považoval za
hrdost a za svou povinnost považoval připomínat, že svoboda není zadarmo, stála velké oběti, a proto je potřeba o ní stále mluvit a také
připomínat, aby se za minulostí nedělaly tlusté čáry. Čtěte též na straně 11.
text a foto Hana Němečková, předsedkyně kulturní komise
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Souhrn usnesení přijatých zastupitelstvem městyse Lázně Toušeň dne 14. prosince 2017
Usnesení č. 2017/4.1.
Zastupitelstvo městyse schvaluje program zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 2017/4.2.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň souhlasí s prodejem pozemku
parc.č. 635/2 (o výměře 61 m2) a parc.č. 635/4 (o výměře 54 m2),
druh pozemku zahrada, k.ú. Lázně Toušeň manželům Kronovetrovým
za cenu 2000 Kč/1m2.
Usnesení č. 2017/4.3.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru.
Usnesení č. 2017/4.4.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru.

Usnesení č. 2017/4.5.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň pověřuje radu městyse k provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2017.
Usnesení č. 2017/4.6.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň schvaluje rozpočet na rok 2018.
Usnesení č. 2017/4.7.
Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň pověřuje starostu k sepsání a
podpisu memoranda o koupi pozemků parc.č. St. 503, 166/3, 166/4 a
části pozemků parc.č. 166/1, 166/5 a 1251 v k.ú. Lázně Toušeň mezi
městysem Lázně Toušeň a Nemocnicí na Bulovce.
Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta městyse Lázně Toušeň

Rozpočet městyse Lázně Toušeň na rok 2018
schválený Usnesením č. 2017/4.6. zastupitelstva městyse dne 14. prosince 2017

Příjmy

Výdaje

kapitola

tisíc Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY

17 084

Daňové příjmy – příjmy ze státního rozpočtu
Daňové příjmy – místní a správní
poplatky
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

15 920

23

Vodní hospodářství

900

2321

900

3314

Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly 900
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Činnosti knihovnické

3399

Ostatní záležitosti kultury

20

36
3612

Bydlení, komunální
územní rozvoj
Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

481

3632

Pohřebnictví

1

3639

100

37

Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené
Ochrana životního prostředí

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

5

3725

115

6171

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň
Státní moc, státní správa, územní
samospráva a politické strany
Činnost místní správy

63

Finanční operace

5

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

5

Bydlení, komunální
územní rozvoj
Bytové hospodářství

0

33

3745
61

36
3612
4112

4216

služby

a

1 164
2 414

22
2
1 332
750

služby

a

125

5
30
30

0

0

DOTACE

13 845

Neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu v rámci transferového vztahu
Investiční dotace

270

PŘÍJMY CELKEM

33 343

13 575

kapitola
22
2212
2219
2221
23
2321
31
3113
33
3311
3314
3319
3322
3399
34
3429
36
3612
3613
3631
3632
3639
37
3721
3722
3725
3745
43
4359
53
5311
55
5512
61
6112
6171
63
6310
6320

BĚŽNÉ VÝDAJE
Doprava
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Vodní hospodářství
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Vzdělávání a školské služby
Základní školy
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Divadelní činnost
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Tělovýchova a zájmová činnost
Zájmová činnost a rekreace jinde neuvedené
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Ochrana životního prostředí
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Požární ochrana - dobrovolná část
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Finanční operace
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ

tisíc Kč
33 475
16 150
20
16 070
60
146
146
840
840
260
15
52
20
38
135
147
147
2 518
655
490
535
11
827
2 815
20
1 055
220
1 520
10
10
380
380
20
20
9 904
1 094
8 810
285
165
120
33 475
-132

LEDEN - ÚNOR 2018

FLORIÁN

3

Z úřadu městyse
Poplatek za odpad

Poplatek za psa

Poplatek za svoz, zneškodňování a likvidaci komunálního odpadu pro
rok 2018 se nemění a je stanoven na částku 700 Kč za občana a rok.
Poplatek je zpravidla vybírán dohromady za všechny členy domácnosti.
Povinnost hradit poplatek v městysi Lázně Toušeň mají všichni občané,
kteří zde mají trvalý pobyt (jsou zde trvale hlášeni) a cizinci s
dlouhodobým pobytem. Platit poplatek musí také vlastníci staveb pro
individuální rekreaci, bytů a domů, kde není nikdo trvale hlášen (platí
1000 Kč). Od poplatku je osvobozeno třetí a další neplnoleté dítě v
rodině. Poplatek musí být uhrazen do 31. 3. 2018. Do té doby budou
odpady vyváženy také s vylepenou loňskou nálepkou. V případě, že
úhrada poplatku nebude připsána v termínu 31. 3. 2018, může se stát,
že nálepku na první dubnový svoz neobdržíte včas!
Opět preferujeme platbu poplatku bankovním převodem. Po zaplacení
poplatku na bankovní účet městyse Vám úřad doručí kontrolní nálepku
o zaplacení poplatku poštou do Vaší domovní schránky. Odpadá tak
nutnost návštěvy úřadu. Nálepky na popelnice budou distribuovány
vždy koncem měsíce (nikoli ihned po úhradě). Pokud budou občané
chtít, mohou si samozřejmě kontrolní nálepku po úhradě vyzvednout na
úřadu.
Platbu poukažte na účet číslo: 2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.)
Konstantní symbol: 1318
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (je NUTNÉ vyplnit!!!, bez tohoto
údaje Vám nebude platba připsána a neobdržíte nálepku!!!, platbu
bude nutno následně doložit a nálepku si vyzvednout v kanceláři
úřadu městyse)
Specifický symbol: 2018077
Informace (text) pro příjemce: uveďte příjmení jednoho člena
domácnosti (vlastníka domu, správce). Je-li pod č.p. více domácností
(bytů) platících odděleně, uveďte i číslo bytu či jinou identifikaci
plátce. Zvláště důležité je přesně identifikovat plátce tam, kde pod
jedním číslem popisným bydlí více samostatných rodin, zvláště
stejného příjmení.
Částka: odpovídá násobku 700 Kč a počtu členů domácnosti.
Poplatek lze hradit výjimečně také v hotovosti na úřadě městyse v
úředních hodinách pokladny (středa 8 – 9 hodin). Tento způsob platby
je určen pro občany bez bankovního účtu.
ÚM

Preferována je platba bankovním převodem, platba v hotovosti je
možná jen výjimečně. Poplatek je splatný ve lhůtě do 31. 3. 2018,
pokud činí poplatek více než 600 Kč, lze hradit i ve splátkách,
polovinu do 31. 3. 2018 a druhou polovinu do 30. 6. 2018.
Poplatek se platí ve výši:
a) standardní plátce: za prvního psa 300 Kč, za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč,
b) důchodce, jehož jediným příjmem je starobní, invalidní,
vdovský, nebo vdovecký důchod, popřípadě poživatel
sirotčího důchodu: za prvního psa 120 Kč, za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč,
c) pokud slouží pes k podnikání, nebo k samostatné
výdělečné činnosti: poplatek činí 700 Kč.
Platbu poukažte na účet číslo:
2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.)
Konstantní symbol: 1318
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (je NUTNÉ vyplnit!!!, viz
instrukce výše)
Specifický symbol: 2018088 (standardní plátce)
2018089 (důchodce)
2018087 (podnikatel)
Informace (text) pro příjemce: uveďte jméno držitele psa a
bydliště držitele, počet psů.
Správně a úplně vyplněné údaje umožňují rychlou a řádnou
identifikaci. Proto prosíme o pečlivé doplňování údajů.
Platby za odpady a psa pečlivě rozdělujte! Vyhnete se tak
nutnosti uvádět věci na pravou míru poté, co budete vyzváni k
hrazení nezaplaceného poplatku. Pokud bude platba obou
poplatků provedena najednou, bude částka vnímána jako
přeplatek toho kterého poplatku, pod jehož specifickým symbolem
bude platba provedena. Na druhém poplatku zůstane nedoplatek.
ÚM

Prezidentské volby 2018
1. kolo

LT % LT % ČR

Jméno
1 Ing. Mirek Topolánek

41

6,57

4,3

2 Mgr. Michal Horáček, Ph.D.

64 10,26

9,18

3 Mgr. Pavel Fischer

60

9,62

10,23

4 RNDr. Jiří Hynek

9

1,44

1,23

5 Mgr. Petr Hannig

4

0,64

0,56

6 Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c.

3

0,48

0,47

188 30,13

38,56

7 Ing. Miloš Zeman
8 MUDr. Marek Hilšer, Ph.D.

50

8,01

8,83

9 prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dr.h.c. 205 32,85

26,6

1 Ing. Mirek Topolánek
2 Mgr. Michal Horáček, Ph.D.
3 Mgr. Pavel Fischer
4 RNDr. Jiří Hynek

% v ČR

5 Mgr. Petr Hannig
% v LT

6 Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c.
7 Ing. Miloš Zeman
8 MUDr. Marek Hilšer, Ph.D.
9 prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.
0

20

40

60

624

2. kolo

Jméno

LT

% LT

% ČR

prof. Ing Jiří Drahoš, DrSc.

413

57,68

48,64

Ing. Miloš Zeman

303
716

42,32

51,36

Ing. Miloš Zeman

% ČR

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.

% LT
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Stalo se…
Během prosince
se konalo několik akcí: charitativní koncert kapely Antikvariát, setkání seniorů ve Slatinných lázních Toušeň, průvod světel – sv. Lucie, předvánoční koupání otužilců na Malých Malvínách, setkání občanů se starostou ve Skleněné vile, divadelní představení Mort v sokolovně. Děti
z hudebního kroužku – zpěv, klavír, klávesy – pořádaného v Myšákovi ve spolupráci s učitelkami z brandýské základní umělecké školy již třetím rokem opět ukázaly na besídce konané v lázních své dovednosti. O všech těchto událostech si můžete přečíst na stránkách 6 a 7.

Dámský klub – decoupage
V dámském klubu ve Skleněné vile jsme se už mnohému naučily. Nezahálely
jsme ani 16. listopadu 2017, kdy nás Mgr. Alena Šedová seznámila
s ubrouskovou technikou decoupage. Stačilo přinést si předmět, který jsme si
chtěly ozdobit, vše ostatní nám lektorka poskytla ze svých sbírek a výtvarných
potřeb. Nejvíce se osvědčily obrázky s tematikou květin či rostlin. A tak skleničky, lahve, hrníčky, krabičky, tácky, prkénka či květináče se během večera
změnily k nepoznání. Některým členkám klubu se to povedlo dokonce tak, že
vytvořily milý dárek pro své blízké k Vánocům. Důležité také je, že víme, jak na
to, a pokud některá z nás bude mít zájem, může se už zdokonalovat sama.
Podobně zajímavý večer připravila v rámci dámského klubu Mgr. Šedová i
v prosinci, když členky klubu seznámila s technikou výroby vánočních ozdob z
papírových proužků. Také zde vznikly velmi pěkné výrobky, které určitě ozdobily domácnosti členek dámského klubu během vánočních svátků.

Pasování na čtenáře
Pátek 24. listopadu 2017 byl pro prvňáčky mimořádným
dnem. V 8 hodin zaplnili třídu nejen oni, ale dostavili se také
rodiče i prarodiče, aby byli svědky milé události. Žáci 1. třídy
byli totiž „ pasováni na rytíře řádu čtenářského“. Po příchodu
do učebny dostal každý žák od paní učitelky Mgr. Ludmily
Černé papírek s textem, jehož přečtením se pochlubil, jak se
už naučil za pár týdnů číst. Celé významné chvíle se zúčastnil
také ředitel školy Mgr. Martin Černý a chybět nesměla paní
učitelka Mgr. Lenka Svobodová, která přivedla své páťáky. Ti
byli totiž velmi důležití. Poté, když všichni prvňáčci přečetli
svoji větičku, byli vyzváni, aby povstali a složili slavnostní slib:
„Slibuji ve jménu všech krásných knížek – pohádek, příběhů a
básniček, že se budu vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského,
budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, budu je mít
rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou. Tak slibuji!“
Všem zářila radostně očička a bylo vidět, že jsou šťastní. Pak
jednotlivě podle abecedy přistupovali k chlapcům, poklekli, a
mečem, třebaže dřevěným, tak jak se patří, byli pasováni na
rytíře řádu čtenářského. Od děvčat pak dostali diplom, medaili a slabikář. Pan ředitel všem poblahopřál a poděkoval.
Všichni si pak ještě pořídili společnou fotografii před tabulí,
teď už se slabikáři. Ať se vám daří, malí čtenáři!

Bluesbadger
Vyhlášenou akci festival Bluesbadger, která je známa nejen u nás,
nejen v širokém okolí, ale také v zahraničí, není snad již potřeba představovat. Milovníci dobré hudby se na nový ročník těší, sotva skončí
ten starý. Kvalitní festival s kvalitními kapelami, který přiláká plnou
sokolovnu natěšených posluchačů, se letos 25. listopadu 2017 konal
posedmé a zájem byl obrovský. Toušeňská kapela The Kingsize Boogiemen za podpory Divadelního spolku při T. J. Sokol Lázně Toušeň,
městyse Lázně Toušeň a Slatinných lázní Toušeň měla i tentokrát dobrou ruku při výběru hostujících kapel: The Lettners z Rakouska, českoanglickou skupinu The Amplified Acoustic Band, Hot Lips z Polska,
velkým lákadlem byl Vladimír Mišík se skupinou ETC a samozřejmě
zahrála domácí pořadatelská kapela. Pět hodin výborné zábavy probíhalo k naprosté spokojenosti všech zúčastněných hudebníků, posluchačů a později i tanečníků, ale i organizátorů. Jen v samém závěru ji
narušili svým příchodem místní opilí mladíci. Škoda! Pokusíme se pro
příště učinit opatření, aby se podobná věc neopakovala, protože tak
skvělá akce, jakou Bluesbadger je, si zaslouží udržet dobrou úroveň.
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Cestování – Rusko
Už jsme si zvykli, že jednou měsíčně, vždy ve čtvrtek, se sejdeme ve spolkové místnosti ve Skleněné vile na cestovatelskou besedu. V té 30.
listopadu nám manželé Šedovi představili cestu až za polární kruh v Rusku. Navštívili jsme s nimi ale nejen Murmansk, měli jsme možnost
poznat také Petrohrad s jeho zajímavostmi včetně Jantarové komnaty, Aurory, Zimního paláce, obdivovali jsme nedaleký nádherný Petrodvorec, ale viděli i čilý ruch na železničních stanicích, chudé vesničky podél trati, krásnou přírodu. Celou cestu totiž cestovatelé absolvovali vlakem a určitě bylo po celou dobu na co se dívat. Zastavili jsme se s nimi na chvíli i v Litvě a poznali města Trakai a Vilnius. Dobře připravená
beseda, včetně občerstvení od Mirky Kořínkové, rozhodně stála za návštěvu.

Mikuláš
Letos vyšla mikulášská nadílka na sobotu 3. prosince 2017, kdy v sokolovně na děti
čekalo pět nádherných andělů, pět strašidelných čertů a samozřejmě Mikuláš. Poté,
když se děti pohodlně usadily, na podium přišli andělé, jeden z nich zahrál na housličky
koledu a spolu si všichni zazpívali. Pak ale vlétli na podium čerti a to už se pár dětí začalo trochu bát. Zvláště, když začala čertovská honička. Andělé tomu ale brzy učinili
přítrž a rychle spolu s dětmi zavolali Mikuláše, který na sebe nenechal dlouho čekat.
Ten hned čerty uklidnil a poslal je pro nůše a koše plných nadílky, která byla pro netrpělivé děti připravená. Je třeba čerty pochválit, že vše ochotně a rychle nanosili a rozdávání mohlo začít. Ne však zadarmo, nejprve musel každý říct Mikulášovi básničku,
nebo zazpívat písničku. Začal čert Matyáš a i on obdržel nadílku. Některé děti překvapily krásným vystoupením, jiné se asi trochu bály a moc toho nepředvedly. Nadílky
bylo ale dost pro všechny, samozřejmě se dostalo na každého z více než 40 dětí, které
si nenechaly nadílku v sokolovně ujít. Přestože členové Divadelního spolku měli ten
den v Praze velice důležitou akci – přípravu na představení Naši furianti, tak i ti, kteří
zůstali, se výborně o vše postarali a patří jim velký dík.

Advent
Jak se stalo v posledních letech tradicí, z Mikulášské nadílky se honem přesuneme na Floriánské náměstí! Bude se rozsvěcet stromeček! A
letos 3. prosince 2017 se nás sešlo opravdu hodně, snad nejvíce, co nás kdy na tuto slavnostní a milou akci přišlo. Hezké tradice je vždy dobré
zachovávat, a tak ani letos nechyběl ponocný pan Josef Konopka, který zatroubením
na svou ponocárnu celou akci zahájil. Ani bez dětí z naší základní školy by se tato
akce neobešla. Pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Černé zazpívaly tak dobře,
jak to jen umějí. Doprovázela je kapela Antikvariát a všichni jsme byli na toušeňské
děti pyšní. A konečně rozsvěcení! S panem ředitelem školy Mgr. Martinem Černým
děti odpočítaly poslední vteřinky a pro jistou ještě jednou, aby pak stromeček vydržel svítit až do Tří králů. Po školním vystoupení všechny příjemně překvapila Zuzka
Šmejkalová, která za kytarového doprovodu Petra Keřtofa nádherně zazpívala a pak
se všichni mohli rozprchnout po náměstí osvětleném nejen svítícími ozdobami, ale i
posledním úplňkem v tomto roce a barevnými okny kostela sv. Floriána. Kdo chtěl,
měl možnost se občerstvit sladkostmi, cukrovím, koláčky, chlebem se sádlem a cibulí nebo se škvarky, zahřát se čajem, grogem, svařákem. A samozřejmě opékání buřtů
nad ohýnkem, to také nesmí chybět. U stánku byla možnost koupit si publikace o
Toušeni, vánoční pohlednice či vánoční ozdobičky. Nechyběl ani bazárek se vším
možným; výtěžek z prodeje půjde na opravu kříže na hřbitově. Děti se jako vždy také
radovaly z živých zvířátek a letos i ze dvou kolotočů, které provozovala rodina Fialova. Bohužel se letos nemohli zúčastnit divadelníci, aby
přichystali betlém, s nimi přišli andělé a možná bychom se dočkali scénky… Přesto bylo příjemné se sejít a pomalu se připravovat na blížící se
Vánoce… A na závěr se sluší poděkovat všem, kteří se na akci podíleli: Úřadu městyse, ZŠ, kapele Antikvariát a Zuzce se svým kytaristou, Technickým službám městyse, členům Obce baráčníků Lázně Toušeň, členům kulturní a volnočasové komise i občanům, kteří ochotně pomohli.

Vernisáž výstavy Vánoce ve vile
Mezi pěkné tradice v období adventu patří i vánoční výstavy. Po několika letech byla opět
možnost v našem městysi jednu takovou navštívit, tentokrát s názvem Vánoce ve vile. Při
vernisáži výstavy, která se konala v krásném prostředí oranžerie Skleněné vily v neděli 10.
prosince 2017, přivítala Mgr. Eva Kučerová ve vánočně vyzdobené obřadní síni asi dvě
desítky návštěvníků; Jiří Kučera, rychtář Obce baráčníků Lázně Toušeň, která byla hlavním
organizátorem výstavy, zapálil svíci na nádherném adventním věnci a odpoledne pokračovalo hudebním vystoupením. Přítomní měli opět možnost vyslechnout si písně v podání
Zuzky Šmejkalové za doprovodu Petra Keřtofa. Vhodně vybraný repertoár ve velmi zdařilém podání návštěvníky zaujal a líbil se jim. Pro všechny bylo připraveno dostatek občerstvení, sladkého i slaného pečiva a po slavnostním přípitku si všichni mohli výstavu prohlédnout. Kdo přišel, jistě nelitoval. (Více o výstavě v příspěvku Obce baráčníků na str. 8).

Novoroční setkání a pozdravení
Starý rok 2017 končí, ať žije ten nový 2018! Na Floriánské náměstí ho přišly o půlnoci přivítat tři desítky občanů, kteří zažili velkolepý ohňostroj, kdy ze všech stran osvítily náměstí barevné gejzíry světel. Poté každý popřál každému vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a samozřejmě,
aby se nám rok 2018 vydařil.
text a foto Hana Němečková, předsedkyně kulturní komise
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Antikvariát pro Motol
Hudební skupina Antikvariát za pomoci mnoha obětavých dobrovolníků uspořádala v sokolovně v Lázních Toušeni v pátek 8. prosince 2017
svůj první charitativní koncert. Společně se podařilo získat pro malé pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
částku 42.200,- Kč. Ještě před začátkem charitativního koncertu se k pomyslné cílové pásce rozběhly finanční dary firem Isotherm, Casido,
Besta a pořádající kapely Antikvariát, v průběhu koncertu se ke sponzorům
přidali starosta městyse Lázně Toušeň Ing. Luboš Valehrach, MBA a právě v den
své svatby soukromý zemědělec Jan Králík. Během celého večera se pokladna
plnila dalšími příspěvky všech, kteří přišli podpořit tento projekt. Ke konečné
částce přispělo i více než 160 diváků. Ti nejen pomáhali, ale též se výborně bavili,
poslouchali, tančili a zpívali. Chtěli bychom jménem kapely Antikvariát znovu
poděkovat všem dárcům. Stejně tak patří dík spolupořádajícím organizacím – ZŠ a
MŠ Lázně Toušeň, městysi Lázně Toušeň a Divadelnímu spolku při T.J. Sokol Lázně
Toušeň. O mediální podporu koncertu se postaraly brandýské Městské listy a
zpravodaj městyse Lázně Toušeň Florián.
Je pro nás velkou ctí, že jsme se na celé akci podíleli a přispěli k dobré věci nejen
kulturním zážitkem. Už dnes máme slíbenou podporu většiny spolupořádajících
subjektů pro následující rok. Všichni tak můžeme dál pomáhat dětem, s nimiž si
osud tak nepěkně zahrál.
Mgr. Ludmila Černá /foto Hana Němečková/

Hodina kódu i na ZŠ LázněToušeň
Možná jste již slyšeli či četli o informatickém myšlení. Je to schopnost efektivně a kreativně řešit složité úlohy. Informatik je schopen si na
začátku zmapovat problém, komplikované zadání rozložit na menší, snáze řešitelné části, zvolit logické pořadí a způsob řešení jednotlivých
podúkolů, a nakonec se i s obtížnou úlohou vypořádá. Vůbec nevadí, že se s daným problémem nikdy předtím nesetkal a neexistuje šablona,
podle které by se mělo postupovat. Jelikož se hledá efektivní postup, často se využije k řešení počítač. K tomu, aby se počítač dal ovládat,
potřebujeme umět programovat. Programování není cíl, pouze nástroj. Člověk s těmito schopnostmi dokáže posouvat hranice jakéhokoli
oboru, ve kterém se rozhodne uplatnit. Proto by se mělo informatické myšlení podporovat, proto si každý školák zaslouží seznámit se s programováním, i když jednou programátorem třeba nebude.
Hodina kódu je celosvětová akce (Hour of Code), které se účastní desítky milionů žáků z více než 180 zemí světa. Cílem je ukázat dětem v
rámci jedné symbolické hodiny, že počítač není jen prostředek k zabíjení času, ale že se může stát nástrojem k rozvíjení logického a informatického myšlení, a to dokonce tak, že je to zábava.
Výuka informatického myšlení se v českých školách objevuje zatím jen velmi pozvolna,
stejně tak i Hodiny kódu jsou vzácné. Toušeňská základní škola se tak 11. prosince
2017 se svou Hodinou kódu zařadila mezi těch několik moderních škol, kterým není
digitální gramotnost dětí lhostejná. V čase předvánočním si 12 dětí ze školní družiny
vyzkoušelo, jaké to je informaticky myslet. Na začátku si krátce vyslechly od lektorky
Ing. Ivy Javorkové, k čemu se takové programování v životě hodí. Nejprve si děti zahrály na roboty a při hře řešily první jednoduché logické úlohy. Postupně začaly úlohy
řešit na počítačích a nakonec si ozkoužely i programování robotků jezdících po nakreslené čáře.
Toušeňská Hodina kódu trvala nakonec dvě hodiny, děti se s úkoly bravurně vypořádaly a ani se jim nechtělo končit. Děkujeme tímto paní Daniele Vostřákové za pomoc s
organizací a panu řediteli Mgr. Martinu Černému za kladný přístup k Hodině kódu.
text a foto Ing. Martin Javorek

Dva dětské koncerty v lázních
V třetím adventním týdnu 11. prosince 2017 se v lázeňské jídelně opět sešli zpěváčci a klavíristé z okruhu RC Myšák k veřejnému vystoupení
pro rodiče, prarodiče, sourozence a hosty. Nejprve se představili žáci paní učitelky Květoslavy Prokopiusové – zpěvačky (v abecedním pořadí): Markéta Černá, Emma Chramostová, Kateřina Rychtaříková, Anna Kubešová a
Lucie Zatloukalová, zpěváčci a klavíristé Julie Agressová, Ondřej Bača, Adéla Kronovetrová, Sára Lysická, Liliana Richterová a Julie Zahradníková a klavíristé Vratislav Kotek,
Matyáš Kuncl a Růžena Pecková. Zněly lidové písně, koledy, ale i Beethoven a Kabalevskij a dokonce vlastní klavírní skladba. V druhé části podvečera vystoupili klavírní (a
„klávesoví“) žáci paní učitelky Jiřiny Lukešové (v abecedním pořadí) Evelína Alešová,
Tomáš Csapek, Lukáš Javorek, Stela Javorková, Tereza Mašková, Michal Mík, Alena
Potočiarová a Eliška Potočiarová. Opět se hrály koledy a klasikové (Bayer, Czerny), ale
největší úspěch měly rock´n´roll a boogie-woogie sourozenců Stely a Lukáše. Zvláštní
pochvalu zaslouží také Lucie za zpěv a Michal za hru na klavír. Zatímco loňská veřejná
vystoupení zpěváčků a klavíristů bezvýhradně okouzlovala průkopnickou objevností,
po čase už krystalizují talenty zřetelněji a rýsují se rozdíly mezi snadno vycvičenou
schopností a téměř živelnou radostí z hudebního projevu. Ti nejlepší by už dnes dokázali ještě víc. Možná jednou uslyšíme i Chopina a Smetanu? Ale i kdyby toho nebylo,
Klavíristé: vzadu zleva Tomáš Csapek, Michal Mík,
živé setkání s hudbou v jakékoli podobě je a zůstane pro děti velkým obohacením.
paní učitelka Jiřina Lukešová a Alena Potočiarová,
vpředu zleva Evelína Alešová, Eliška Potočiarová,
kronikář /foto Ing. Martin Javorek/
Tereza Mašková, Stela Javorková a Lukáš Javorek
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Senioři v lázních
Tradiční setkání seniorů v jídelně Slatinných lázní v úterý 12. prosince
2017 zahájil krátkým proslovem elegantně oděný starosta městyse
Ing. Luboš Valehrach: všechny srdečně přivítal, pozval k malému občerstvení připravenému na stolech, k poslechu a tanci a popřál bohaté
Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2018. První vystoupení připravili vděčnému publiku žáci místní základní školy: nejprve nonetem
zobcových fléten, poté sborovou recitací „na příchodnou“ v podání
všech žáků druhé třídy (s převahou chlapců) a nakonec si všichni i
s flétnami zahráli a zazpívali za kytarového doprovodu paní učitelky
Mgr. Ludmily Černé. Hlavní hudební program v druhé části odpoledne
obstaral ve tříčlenné sestavě známý čelákovicko-toušeňský zpěvák a
hráč na bicí nástroje Ladislav Weyrostek. Jeho instrumentální trio
hrálo a zpívalo k poslechu, ke společnému zpěvu s publikem a později i k tanci. Nejdůležitější součástí setkání seniorů je ovšem skutečné setkání seniorů, tedy příležitost v příjemném prostředí si posedět, vidět se se známými, příbuznými i s neznámými, setkat se, pohovořit, probrat
novinky, události i plány a ze srdce si popřát co nejpevnější zdraví jako základ šťastných let v každém věku, tím spíše ve věku pokročilém.
Nezapomnělo se proto ani na nadcházející jednadevadesátiny přítomného Ing. Miloše Pulkrábka, neúnavného kameramana televizního studia LáTo. Dobré nálady není nikdy dost.
kronikář

Lucie – svátek světel
Svátek svaté Lucie 13. prosince 2017 vyšel na hezký den, kdy nepršelo, ani nebyla
velká zima. Čtyři Lucie se sešly u Skleněné vily a vyhlížely malé Lucie. Bohužel, žádné
malé nedorazily, ale zato dorazili dva Luciáši – chlapci. Oba dostali malé dárky za
odvahu. Děti přicházely s lampiony a lampičkami a společně s rodiči se pak všichni
vydali setmělým Parkem profesora Procházky alejí 44 světel na nábřeží k Labi. Tam
nám měly plout naproti osvětlené lodičky, ale svíčky nechtěly moc hořet a lodičky se
držely břehu. Když jsme dorazili k přívozu, využili jsme času a alespoň tady jsme
pouštěli světýlka po vodě. Svíček bylo dost a děti se tím náramně bavily. A to už začal
na lávce ohňostroj, který letos připravili Káranští. Všichni jsme se rádi podívali! Bylo
nás jistě nejmíň osmdesát! A pak už jsme se rozloučili a slíbili si, že se sejdeme zase za
rok. Možná už budou opravdu mezi námi i malé Lucie?
Bc. Miroslava Kořínková, předsedkyně volnočasové komise

Setkání se starostou
I v roce 2017 si v předvánočním čase několik občanů našlo čas a přijalo pozvání pana starosty na Setkání se starostou, které se v minulém roce
konalo 21. prosince od 16:00 hodin. Na hosty čekalo občerstvení, vánoční hudba a hlavně příjemná atmosféra. Jako vždy mezi hlavními
tématy nechybělo zhodnocení chodu obce a jiné toušeňské otázky, ale při pokročení času si návštěvníci začali povídat i o rodinných trápeních
a radostech. Byl to hezký odpočinek od předvánočního shonu. Těšíme se na příští rok.
Mgr. Věra Vrbíková, zastupitelka

Dvě pražské výstavy s toušeňskými stopami
Až do 11. března 2018 vystavuje Muzeum hlavního města Prahy v budově
Na Florenci z vlastních sbírek výběr osmi desítek českých filmových plakátů
z let 1931-1948. Výtvarníci většiny z nich jsou neznámí, ale autora plakátu
k prvnímu zvukovému filmu o speleologii z roku 1942 Tajemství Macochy –
Alberta Jonáše (1893-1974) – jsme dobře znali jako čestného občana Lázní
Toušeně. Architekt Jonáš vytvořil ve své době mimo mnohé jiné i několik
stovek filmových a divadelních plakátů. Jednou z jeho posledních prací
v oboru propagační grafiky bylo logo Slatinných lázní Toušeň. Jonášův
plakát k Tajemství Macochy byl poprvé připomenut v odborném časopise
Acta Musei Moraviae (v prosinci 2016) a u příležitosti výstavy je dvakrát
zmíněn také v knize Jindřicha Čeladína Český filmový plakát 1931-1948 (na
stranách 12 a 132). Další dva Jonášovy plakáty jsou zde na straně 13.
Již jen do 25. února 2018 bude otevřena v Praze ve Valdštejnské jízdárně Na
Klárově výstava věnovaná arcivévodovi Ferdinandu II. Tyrolskému (15291595), druhému synu císaře a krále Ferdinanda I. a Anny Jagellonské (jejíž
babička byla pravnučkou Karla IV.). Renesanční vladař a mecenáš Ferdinand
II. Tyrolský jako místodržící v Čechách věrně zastupoval zájmy svého otce
v letech 1547-1567 (vlevo na portrétu po roce 1557). Rád sbíral předměty
uměleckého řemesla a budoval okrasné zahrady a obory. Podle jeho návrhu
byl postaven u Prahy letohrádek Hvězda, osobně dohlížel na přestavbu
zámku v Brandýse nad Labem a právě za jeho místodržitelství byly v Toušeni v letech 1561-1562 vybudovány
mosty přes Labe. Výstavu pořádají Národní galerie v Praze a Uměleckohistorické muzeum ve Vídni.
jvk
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Spolky
Baráčníci
Vánoční výstava
Krása a tradice vánočních zvyků, kouzlo betlémů, které patří určitě k největším symbolům Vánoc a mnoho dalších předmětů, patřících k těmto svátkům, bylo možno si prohlédnout od 10. prosince 2017 do 6. ledna na výstavě Vánoce ve vile. Otevřeno bylo každý den od 14 do 17 hodin, kromě Štědrého dne a Silvestra. Hlavní část výstavy byla umístěna v oranžerii, návštěvníky však vánoční atmosféra přivítala již při vstupu, kde bylo možno si
prohlédnout ozdobené vánoční stromky, vánoční ozdobičky z korálků i
háčkované a také vánoční pohlednice Toušeně. Toto vše bylo možné si
zakoupit, stejně jako publikace o našem městysi. Pak už jen pár schůdků a mohla začít hlavní prohlídka. Bylo připraveno 20 betlémů jako
ukázka rozmanitosti a různorodosti materiálů: ze šustí, z papíru, betlémy Josefa Lady, Marie Fišerové-Kvěchové, Mikoláše Alše, Vojtěcha
Kubašty, Gustava Šedy, z lidové tvořivosti východních Čech, betlém
jako kniha, nebo betlém vyrobený podle staroněmeckého vzoru z roku
1880. Nechyběly ani betlémy keramické – ať už nádherné figurky či
forma na bábovku, betlém ze sádry, vyřezávaný ze dřeva nebo z voňavého pardubického perníku. Určitě zaujal betlém vytvořený výtvarnou
technikou decoupage autorky Mgr. Aleny Šedové, která výstavu vhodně doplnila ubrousky s vánoční tématikou ze své sbírky. Bylo možné si
prohlédnout také staré vánoční pohlednice a PF, stařičké vánoční ozdoby, ale také staročeské ozdoby slaměné a háčkované. Výstava přivítala návštěvníky každý den, někdy méně, jindy několik desítek. Podle
zápisů v knize návštěv a ohlasů můžeme soudit, že výstava se povedla
a byla milým zpestřením období adventu i v čase ještě povánočním. Všem, kteří se podíleli při realizaci a měli dozor po celou dobu výstavy,
tedy zvláště členům Obce baráčníků Lázně Toušeň v čele s manželi Kučerovými, jimž pomáhali členové kulturní a volnočasové komise, patří
velký dík. Ten patří i všem, kteří výstavu navštívili.
text a foto Hana Němečková, předsedkyně kulturní komise

Myslivecké sdružení Vysoká mez
V důsledku vysokého výskytu dravců a predátorů, dále vzhledem k vlivu nepříznivých dopadů dnešního zemědělství, kdy celoplošně po České
republice rapidně ubývá drobné zvěře, byl náš spolek Vysoká mez Toušeň donucen zrušit některé hony na bažanty a zajíce. I přes veškeré
myslivosti škodící aspekty jsme splnili plán odlovu, který nám byl stanoven. Dne 15. prosince 2017 jsme uspořádali náš hlavní hon na zajíce,
který již tradičně spojujeme s účastí studentů Střední zemědělské školy Brandýs nad Labem, mladými adepty české myslivosti.
Slavnostní poslední leč proběhla v místní sokolovně a byla obohacena ceremoniálem pasováním na myslivce (Ondra Koníček), lovce jelena
siky (David Schwägerl a Vojtěch Schwägerl) a lovce daňka skvrnitého (Jan Schwägerl ml.). Jako každoročně byla sezóna ukončena již 42.
mysliveckým plesem, který se konal 13. ledna 2018 taktéž v prostorách místní sokolovny. K poslechu a tanci hrála skupina TOX Jardy Trnky z
Poděbrad. Občerstvení zajistila firma Popelka. Nechyběla ani náležitě bohatá tombola, ze které se radovala celá dobře bavící se společnost.
Za myslivecký spolek Vysoká Mez Toušeň
Vojtěch Schwägerl

Rodinné centrum MYŠÁK
NÁBOR DĚTÍ DO KROUŽKŮ
Hledáme nové zájemce od 3 let do kroužků pořádaných v rodinném centru Myšák – odpolední hodiny,
po dohodě možnost vyzvednutí dětí ze školky či družiny.
pondělí a úterý – klavír a zpěv
středa – výuka AJ hravou formou s rodilou mluvčí
Příměstský letní tábor 30.7. až 10.8. – týdenní či 14denní, dopolední či celodenní!

Více informací Ing. Kateřina Bačová – tel. 604 118 076, e-mail: rc.mysak@centrum.cz
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Divadlo
Poslední operní Popelky
V sobotu 9. prosince 2017 se toušeňský Divadelní spolek podílel na 37. a 38.
repríze vlastní inscenace opery-melodramu Zdeňka Zahradníka Popelka. Obě
představení se hrála v pražském divadle U Valšů. Premiéra byla 6. listopadu
2011 v pražském divadle Na prádle. V režii Ing. Dušana, Mgr. Anny a Filipa
Müllerových, v kostýmech MgA. Josefa Jelínka a v hudebním nastudování
skladatele prof. Zdeňka Zahradníka (člena T.J. Sokol Lázně Toušeň) se Popelka dávala také opakovaně v Lázních Toušeni (3x) v Chotěboři, Kadani, Semilech, Lomnici nad Popelkou, v pražských divadlech Švandově a Miriam,
v Benátkách nad Jizerou a v Příbrami. V rolích Popelky, Prince, Královny a
Hofmistra se střídali různí hosté, ale jako Agáta, Šašek a Háta excelovali pokaždé toušeňští herci Ing. Dana Hlaváčková, Ing. Luboš Jakub a Mgr. Jana
Freudlová (na fotu zleva). Jejich vystoupení celou pohádku vždy rozhýbalo a
rozdovádělo. Hlavním koordinátorkou všech představení byla Mgr. Daniela
Bělohradská, manažerka Společnosti českých skladatelů. Premiéru finančně
podpořilo Ministerstvo kultury, reprízy umožňovala nadace Život umělce.
DSLT

Furianti jsou také naši
Pro XVI. všesokolský slet v jubilejním roce republiky 2018 připravily tři umělecké soubory
České obce sokolské vlastní nastudování dramatické komedie Ladislava Stroupežnického Naši
furianti. V režii Bohumila Gondíka na inscenaci spolupracují Divadlo pod Petřínem, Divadelní
spolek Lázně Toušeň a muzika Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka. Premiéra se uskutečnila
s bouřlivě příznivým ohlasem v divadle Mana v Praze-Vršovicích 4. prosince 2017 za účasti
sedmi toušeňských herců: Anny Kocábkové (půvabná Verunka na fotu vpravo), Ing. Luboše
Jakuba (karbaník Šumbal), Věry Hlavaté (hubatá Šumbalka), Lenky Francové (naivní Kristýnka),
Mgr. Vojtěcha Zíty (humpolácký Četník), Matyáše Hadrbolce (ukřičený Martin) a Jany
Hadrbolcové (namyšlená Sousedka). Technicky vypomáhal Josef Hašek. Premiérové
představení mělo spád a napětí, překvapovalo řadou nápadů a strhujícími výkony hlavních
představitelů, zejména Jaroslava Slánského (vznětlivý Bušek), Pavla Urbana (tvrdohlavý
Dubský), Lukáše Homoly (čestný Bláha), Milana Špaleho (dojemný Výměnkář), Tomáše
Bartáčka (zagroškudla Fiala) a Filipa Sychry (moudrý Habršperk). Nejbližší reprízy budou
následovat v Benešově, Valašském Meziříčí, Lounech, Horních Počernicích a v Praze jednak
v Salesiánském divadle, jednak 1. července přímo na prknech Národního divadla. Inscenace je
rozvržena pro velká jeviště, takže můžeme jen litovat, že se do toušeňské sokolovny nevejde.
Ale třeba jednou…
DSLT

Předsilvestrovské divadlo
Inscenaci fantasy-komedie Mort Terryho Prachetta v režii Filipa
Müllera hrál Divadelní spolek Lázně Toušeň poprvé 24. dubna
2015 na IX. národní přehlídce sokolských divadel a letos touže
inscenací – neoficiálně – uzavíral X. národní přehlídku sokolských
divadel. Samozřejmě na domácí scéně. Mezitím se Mort hrál
v Horních Počernicích, Říčanech, Příbrami, Rakovníku, Volyni,
Poděbradech, Klášterci nad Ohří a čtyřikrát v Praze: jednou U
hasičů a třikrát v Žižkovském divadle. V toušeňské sokolovně se
po premiéře objevil ještě pětkrát (!) – vždy před plným sálem.
Zatím poslední, předsilvestrovské představení 30. prosince 2017
přilákalo hosty z Prahy, Pyšel i Liberce, a ovšem z Brandýsa a
Čelákovic a místní diváky, kteří buď tuto hru ještě neviděli, nebo
si naopak přišli vychutnat stovky vtipných režijních a hereckých
detailů. Svými výkony doslova zazářili Ondřej Menoušek, Vojtěch
Zíta, Ing. Dušan Müller, Jana Hadrbolcová a Pavel Wieser, výtečně své role podali Luboš Jakub, Alice Kofláková, Anna Kocábková, Petr Rydval a Věra Hlavatá. Všichni byli zvědavi na novou
proměnu Matyáše Hadrbolce – a dlužno říci, že se ve svých 15
letech popasoval s nesnadnou úlohou mága Dobrořeza se ctí, jistotou a okouzlující dávkou smyslu pro nadsázku. Jeho tři předchozí role suverénně zastal Ondřej Kohoutek. Na fotu režisér Filip Müller při zkoušce s Pavlem Wieserem, vzadu Matyáš Hadrbolec.
DSLT
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Sport
Mistři a mistryně ČR
Tradice klubu vodáků v Čelákovicích sahá do 70. let minulého století,
kdy mladí nadšenci pro plavbu po řekách silou vlastních rukou začali
fungovat pod Svazarmem. Součástí činnosti vodáků je i vodácký
víceboj. Soutěží se ve slalomu, sjezdu, rychlosti, plavání a střelbě ze

Čelákovické posádky žáků a juniorek s názvy Bílí tygři a KrindyPindy
dosáhly na titul mistrů České republiky! Několik členů posádek je
z Lázní Toušeně. Žákovskou posádku tvoří Adam Chyba, Michael
Charvát, Tadeáš Hrdina, Petr Špitálský a Jakub Folwarzný, juniorskou
posádku tvoří Maruška Kořínková, Aneta Himmelová, Jana a Eliška
Hellingerovy, Karolína Drvotová a Bára Ziková. Závodníkům
gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy!
Bc. Miroslava Kořínková

vzduchovky. Posádka pramice je pětičlenná: dva vlevo, dva napravo a
vzadu kormidelník. V loňském roce byly závody na Labi v Sanberku,
na Divoké Orlici v Žamberku, na Berounce v Řevnicích, na Labi a
Jizeře v Čelákovicích, na Labi v Lovosicích a na Orlici v Pardubicích.

Sokol
Gymnastika – první krůčky
Pod záštitou RC Myšák a TJ. Sokol mají děti možnost navštěvovat id září 2017 gymnastiku i u nás v Lázních Toušeni. Pohybové průpravě a
základům akrobacie se věnuje 12 dívek pod vedením zkušené lektorky Pavlíny Štěrbové. Tréninky probíhají každý čtvrteční podvečer
v zrcadlovém sále v prostoru sokolovny. Vznik kroužku umožnila vstřícná pomoc T. J. Sokol a pořízení speciálního gymnastického koberce.
Z kurzovného bylo možné za první půlkrok dokoupit lavičku a další drobné vybavení pro moderní gymnastiku budeme pořizovat. Věříme, že
kroužek nabídne příjemné rozšíření volnočasových aktivit.
Ing. Eva Potočiarová

Otužilci
„Otužilecké koupání se konalo 16.
prosince 2017 zase na Malých
Malvínách, odkud je skoro vidět
na lávku. Bylo nás méně, ale bylo
to super!“ – napsala šéfredaktorce
Floriána jedna z pravidelných
účastnic předvánočního koupání
Ivana Štefanová. Dalšími otužilci
na unikátním fotu jsou zleva: Hana Prokešová, Ivana Štefanová,
dole dítě Kryštof Sýkora a vpravo Ing. Jaroslav Sýkora s druhým
synem. Teplota neklesla pod bod
mrazu, v pošmourném předvánočním dopoledni bylo docela příjemně. Příště určitě přijďte i Vy
(párkrát si zatrénujte předem,
chladná voda Vás vždycky příjemné osvěží, na vzduchu se Vám
rozproudí krev – a všichni Vás
budou obdivovat!).
hn
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Toušeňské vyznání
armádního generála v. v. Ing. Tomáše Sedláčka
proslov při udělení čestného občanství Lázní Toušeně v sokolovně 29. října 2003
(tehdy v hodnosti generálporučíka v. v.)
Vážení přátelé,
dovolte mi mé toušeňské vyznání. Já jsem v této sokolovně začal jako čtyřletý klouček
cvičit v Sokole. Tehdy byla moje maminka náčelnicí. Tady na těchto toušeňských
prknech, která znamenají svět, jsem dvakrát hrál trpaslíka. Moc si na to nepamatuji,
jenom vím, že když mi lepili vousy pod nos, že jsem strašně brečel, a tak jsem byl asi
jediný trpaslík, který měl jenom tu bradku a vousy pod nosem neměl. Druhé
vystoupení skončilo tak, že jsem jako trpaslík v první řadě nějak kutal se svými
partnery, a najednou jsem viděl, že obecenstvo na mě mává. A já jsem si myslel, že to
tak dobře hraju. Jenže oni na mě mávali proto, že už šla opona dolů a padala na mě.
Tady v Toušeni mě maminka vedla do školy do první třídy, a pokud se pamatuji, zase
jsem strašně řval. Jako bych si uvědomil, že budu do těch různých škol chodit ještě
téměř dvacet let. V Toušeni jsem se také topil. Když jsem se jednou vracel ze školy, šel
jsem se klouznout na rybníku, ale nevěděl jsem, že Chvátlinovi ledovali, tak jsem tam
zahučel. A Jarka Choděra mě vytáhnul. Tady jsem prožil své krásné mládí,
bezstarostné, a sem jsem se vracel vždycky o dovolených. To mě drželo ve chmurných
chvílích mého života.
Moje maminka nechodila ke kartářkám a na skleněné koule moc nevěřila, ale jednou ji nějaká známá vzala ke kartářce, a když se maminka
vrátila, tak nám říkala, že já se ztratím, a že až mě zase najdou, že budu stavět mosty. A moji starší bratři si ze mě dělali legraci a říkali mi,
Tomáši, až se ztratíš, tak nám piš. Ale já jsem se skutečně ztratil.
Nejprve na pět let za hranice. Vrátil jsem se až po více než pěti letech zpátky. Konec války mne zastihl v Kežmaroku a pak se náš útvar
přesunul do Banské Bystrice. Až 18. května jsem dostal džíp, abych se mohl podívat domů. Za těch pět let jsem nevěděl vůbec nic, takže to
vracení bylo velice napínavé. My jsme před válkou bydleli na Vinohradech a stále jsme měli i domek v Toušeni, a já jsem – když jsem jel cestou
do Prahy – přemýšlel, kam se mám vlastně podívat nejdřív. A řekl jsem si, kdybych zajel na ty Vinohrady, tak by se mohlo stát, že tam naši
nebudou bydlet a já budu těžko shánět, kde jsou.
Tak jsem se rozhodl, že pojedu do Toušeně, kde
jsem měl příbuzné a známé.
Džíp zastavil před naší zahradou, já jsem vystoupil
ven, otevřel jsem branku, šel jsem přes naši
zahradu, obešel jsem ten domek, protože vchod
máme z druhé strany, a nikde nikdo. Nikdo se
neukázal. Tam jsem trošku zatrnul, protože tam
bylo něco, co jsem neznal, bylo tam přistaveno
závětří. Tak jsem zůstal stát. Ale najednou se
otevřely dveře a vyšla maminka. Tak jsme se
objali. Dověděl jsem se, že všecko je v pořádku, že
o mně už věděli z telefonátu jednoho mého
spolužáka, který se po mně ptal, když byly defilírky
v Praze, jestli jsem na živu. Ale sám jsem do
poslední chvíle nevěděl vůbec nic. To byl můj první
návrat.
Druhý návrat už byl trošku složitější a méně slavný, protože za každý rok mého života v zahraniční armádě jsem byl odměněn téměř dvěma
lety kriminálu. Vracel jsem se po devíti letech a neměl jsem vlastně kam. Domov už jsem tenkrát neměl, a tak jsem byl dirigován na adresu,
která mi jediná zbyla, a to byla Toušeň a maminka. Bohužel, otec se už toho mého návratu nedočkal, a tak jsem se vrátil k mamince. Ta už
také věděla, že se vrátím. A tak mě maminka vzala a šli jsme na hřbitov a maminka tam prohlásila: Tak tady ti ho, tatínku, konečně vedu. To
byl můj druhý návrat.
S tím stavěním mostů to nevyšlo, ale ke stavařině jsem se přece jen dostal, protože jsem si udělal na stará kolena stavební průmyslovku, a
kolem toho stavění a stavební činnosti jsem pár let zůstal.
Praha má Hradčany a Toušeň má soutok Labe s Jizerou. My tam s manželkou chodíme téměř každý den, je tam krásně. Ale když vyjdete na
cestu u Itálie a podíváte se na Toušeň, tak uvidíte krásnou obec ve spoustě zeleně od Hradiska, Václavíkovy vily, až někam k Hadáčkovům a
mezi tím spoustu zeleně a spoustu červených střech. A není vidět, jestli tam je nějaká díra někde v chodníku, o kterou já škobrtám. Je to
opravdu hezký pohled. Když vyjdete o něco výš, a máte trošku štěstí, uvidíte Bezdězy a Říp. A když vyjdete na Toušeňský kopec ještě výše a
ještě dále a máte štěstí na nějaký podzimní den, kdy je krásně vidět, uvidíte naše pohraniční hory od Orlických hor přes Krkonoše po Jizerské
hory, a před nimi uvidíte Zvičinu, Kozákov, před Kozákovem Mužský, Ještěd, ty Bezdězy, dále uvidíte
Mělník a Litoměřice s Radobýlem, potom Středohoří s Milešovkou a znovu Říp. To všecko, když
máte štěstí, uvidíte, a zjistíte, jak krásná je ta naše země, jak je dobré tady bydlet a sem se vracet.

12

FLORIÁN

LEDEN - ÚNOR 2018

Zasutá historie
Stálé kino v Toušeni
Těžko říci, zda zásluhu na založení kina v Toušeni měl či neměl sám legendární Viktor Ponrepo, v roce
1907 zakladatel prvního stálého biografu v Praze. Právě tehdy jezdíval se svou paní do toušeňských
lázní na léto, ale představoval se zde spíše jako salonní kouzelník Dismas Šlambor. Úplně prvním známým počinem promítání v Toušeni byl na
jaře
1910
v sále
lázeňské
jídelny
»skioptikonový« večírek: „mládeži a četně
shromážděným rodičům předvedena za příležitosti té zejména dlouhá řada skvostných pohledů z Českého ráje. K nádherným světelným obrazům promítaným panem
učitelem Jaroslavem Pošem ze Záp příslušný slovní doprovod přednesl podepsaný
správce školy.“ Ferdinand Holinka. Ale obrázky se ještě nehýbaly a v sále i v laterně
magice se svítilo acetylénovými lampami. Pamětníci pak matně vzpomínali na jakési
pojízdné kino a na jeho ještě předprvoválečné promítání němých filmů pod širým
nebem. Čím a jak se svítilo, nikdo nepamatuje. Kluci se dívali na natažené prostěradlo zadarmo z druhé strany, jen museli luštit titulky pozpátku, jako v zrcadle.
Na kryté kino mysleli Toušeňané hned po velké válce při stavbě sokolovny vybudováním promítací místnosti za balkonem, pouze bylo třeba vyčkat, než bude v témže
roce 1920 do obce zaveden elektrický proud. Střídavý. Přesné datum prvních představení nelze dohledat, ale jisté je, že obratný kinopodnikatel Miroslav Ferkl zřídil
v toušeňské sokolovně již na podzim 1921 pobočku svých pěti pražských biografů,
takže místní i přespolní publikum vidělo všechna historická premiérová představení
současně s Prahou. Synové Jiří a Slávek Ferklovi si prý proto pořídili letní chatu co
nejblíž u sokolovny v ulici V Zátiší. Němé filmy byly doprovázeny živou hrou na klavír, pročež kino mělo nejméně čtyři zaměstnance: promítače, pokladní, uvaděčku a
klavíristu. Promítali správci sokolovny Václav Kouba a Josef Voborník. Klikou promítačky ručně točíval i Josef Bureš. Předprodej vstupenek byl v obchodě paní Šimůnkové („v neděli pouze do 12. h. polední“), ale kdo byl v pokladně a kdo vstupenky
(lístky, lupeny) trhal, se už neví. V létě býval při promítání klavírním přeborníkem
mladíček Adolf Branald, první český dětský herec ve filmu Venoušek a Stázička. Odstavec v jeho memoárech Valčík z Lohengrina se hodí i na Toušeň:
„Každou sobotu a neděli odpoledne byl promítán němý a ušlechtilý film, Lešetínský kovář, Královna včel, Filosofka Mája. Filmy jsem doprovázel hrou na
piano. Šlo o práci namáhavou a nevděčnou, byl jsem odjakživa spíše listař než
memorista a spotřeboval jsem při každém představení spoustu not, než jsem
objevil Griega. V Griegovi je všechno. Jedna Peer Gynt suita stačí na deset
filmů, a já měl dvě. K milostné scéně Solvejgina píseň, k hoři a bolu Únos nevěsty, k lupičským scénám V síni krále hor, k umírání Aasina smrt. K přírodním
snímkům jsem hrával směs. Jenom honičku tam nemá Grieg žádnou, hrával
jsem tedy prestissimo tu Síň, nebo jsem vložil do suity Lehkou kavalérii.“
Většinou ale k němým filmům hrávala sokolská náčelnice Marie Sedláčková, matka
našeho generála. Jen výjimečně plakáty hlásily: „Při představení hudba orchestru.
Sál příjemně vytopen.“ Promítalo se V opojení vášně, V omámení karnevalu, V rukou
policie, klasika Rosita s Mary Pickfordovou, On – jako Valerinka s Harrym Loydem,
Lidé a masky („sensační dobrodružný film“), Přemožení démonové, Frigo jako Sherlock Holmes, Bludiště lásky, Sváteční střelci, Nebezpečná nevěsta, Bílá sestra, Nepravý emir, Běsi dle Dostojevského, Cyrano de Bergerac dle Rostanda, Rose Marie
(„drama o 8 dílech dle stejnojmenné operety těšící se v Praze velké oblibě“), němé
honičky Hotel v prerii, Boj o diamantová pole, Černý pirát, Přepadení
expressu, Hrůzy podzemní Paříže,
snímky z cest Kolotoč v Prátru, Dalekarlie, Engelberg ve Švýcarsku, Daleko za Nilem a ke každému představení i dokument: Převrat v Rusku, Děcko v poštovním balíku, V americké
škole, Zápas Sparty se Slavií…
Zvukový film se začal šířit až za prahem třicátých let. Toušeňskému publiku zato přinesl druhé velké filmové hody. Slavné a úspěšné příběhy zásadně rozšiřovaly obzor divákům i divadelníkům: místní herci konečně i slyšeli
své nedostižné vzory. Dokonce naživo: do Toušeně jezdívala legendární herečka Marie Hübnerová, v roce 1935 se přijel do lázní léčit filmový herec a operní pěvec Valentin Šindler (hrál
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v šesti filmech), mihl se operní idol
Pavel Ludikar (hrál v Tatranské romanci a v Písni lásky), po něm zde
často pobývaly herecké sestry Máňa
Buddeusová (hrála v devíti filmech) a
Ella Bartlová (hrála v padesáti filmech). Na letní byt přijížděl s rodiči i
ve své slavné éře autor stovek filmových plakátů Albert Jonáš (jeden jeho
plakát je toušeňský: s portrétem
Marie Vášové k filmové Siréně, jejíž
scény v roce 1947 natáčel režisér
Karel Steklý na haldách písku u Toušeně) (Jonášův plakát ke speleologickému filmu Tajemství Macochy z roku 1942 je na straně 7 a další Jonášův plakát –
k legionářskému filmu Jízdní hlídka z roku 1936 – je zde.)
Samostatnou kapitolu dějin
místního kina tvořily reklamy promítané o přestávkách ze skleněných diapozitivů. Mnoho se jich rozbilo a
plakáty zetlely, ale pár jich
zachránili nadšenci.
V nejtučnějších letech kina
promítali vedle Josefa Voborníka také Karel Chvojka
a Václav Králík. Filmy (35
mm) na velkých kotoučích
se dopravovaly vlakem
v kovových
krabicích
(zelené plastové přišly mnohem později). Hlavní uvaděčky byly Růžena Pýchová,
Květuše Kruchinová a Jiřina
Kaplanová. Před první řadou dětského publika korzoval pan řídící Václav Zeman, aby byl klid. Pokud se ve filmu schylovalo k polibku, obraz se na chvíli zatměl.
Za rok 1961 se prodalo na 208 představení kina 19 773 vstupenek. Dovětkem z obecní
kroniky: „Přes soustavnou oficiální kritiku, doporučující filmy sovětské produkce, návštěvnost těchto filmů je u nás nejmenší, kdežto filmy západních produkcí, kritikou haněné, mají návštěvnost největší.“ Dávaly se filmy jako Pruhovaná plavba, Ameriko,
Ameriko, Deník komorné, Ženich na inzerát, Romulus a Remus a české Souhvězdí panny, Šerif za mřížemi, Perlový náhrdelník, Císařův pekař.
Naprostý rekord návštěvnosti zaznamenala 25. a 26. června 1964 mayovka s Vinnetouem
Poklad na stříbrném jezeře. Dvakrát za sebou bylo zcela vyprodáno.
V období sílící normalizace zájem slábl. Hrály se filmy sovětské (Cesta nezištné lásky, My se
vrátíme), bulharské (Ukradený vlak), polské (Je jaro, pane seržante), mexické
(Poznamenaná). Během celého listopadu 1977 se ani jednou nesešel dostatečný počet
diváků – předpis jich požadoval alespoň 15. Na červen 1978 proto připravil vedoucí kina
Václav Urbánek festival nejúspěšnějších premiér. Zavedl letáčky, obměňoval vývěsní skříňku na budově Slatinných lázní – a uspěl. Podobně po něm uspěla jako vedoucí kina i Jarmila Cibulková: v roce 1980 dokonce kino překročilo „plán tržeb“. Zájmu o filmy pomohly
také lázeňské pobyty Zity Kabátové, Ivanky Deváté, Libuše Havelkové a Stelly Zázvorkové.
Jenže celoroční rekonstrukce lázní v roce 1987 a tím odliv pacientských diváků vedly
Ústřední půjčovnu filmů k rozhodnutí toušeňské kino nenávratně zrušit. Střízlivým odhadem po nejméně sedmi – ne-li deseti – tisícovkách představení.
Stálé kino v Lázních Toušeni promítalo 67 let. Mělo a má své odlesky: ve skromnější podobě bylo na čas obnoveno pro pacienty ve Slatinných lázních (16 mm) a nejnověji pro všechny letním kinem ve Skleněné vile (digi). Kino zcela nezaniklo ani věcně: v roce uzavření
1987 převzal jeho kulturní štafetu obnovený divadelní soubor, a ten pak přinesl zbylým
sklápěcím sedadlům z toušeňského kina doslova kontinentální věhlas: tři krátké řady vozil
s sebou na představení pohybové grotesky nazvané příznačně Kino i do Německa, Francie
a Švýcar a pro další hostování byly dokonce vyrobeny repliky sedadel z toušeňského kina
až v Číně – v Šanghaji, právě v době světové výstavy Expo 2010.
pamětníci a kronikář
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K jubilejní lázeňské sezoně
Přírodní zdroje
Základem léčivého lázeňství v Toušeni jsou přírodní zdroje – pramen a slatina. Obojí je mnohem
starší, než lázně samy. Zatímco počátky místní lázeňské péče dosáhnou letos 150 let, o prvním
jejich zdroji železnatém prameni věděli naši předkové nejméně již před 750 lety: do druhé půle
13. století datovali archeologové železité usazeniny na kamenném ostění vodní nádrže, odkryté
v prostoru toušeňského gotického hrádku (na fotu vpravo). Pramen vyvěral ze skály nad hrádkem
v mírném severním svahu. Vodní zdroj pocházel z artéských hloubek a procházel geologickými
vrstvami, z nichž přijímal a vynášel různé minerály. Silné zastoupení měly ionty dvojmocného
železa. Proto voda železnatá. Dvojmocné železo je ale méně stabilní a reakcí s okolím – i se vzduchem – se samovolně oxiduje na stabilnější trojmocné železo, jehož hydratované oxidy jsou známé například v podobě rezavých šupinek. Usazeniny jsou tedy železité.
Podobných pramenů bývalo v Toušeni a v okolí víc. Ty méně silné zanikaly a jinde prorážely na
povrch posíleny a zředěny povrchovými zdroji. Pamětníci tak vzpomínali na stálé potoky, které
napájely rybník (dnes východní část Floriánského náměstí) a protékaly horním dvorem (dnes Ve
Dvoře). Již v popisu Toušeně z roku 1370 se výslovně uvádí, že k Toušeni náleží „řeky a jejich přítoky“, tedy nejen část Labe a Jizery, ale i potoky v množném čísle.
Železnatý pramen zde měl zvláštní
význam. Z roku 1536 (a také z let 1584
a 1651) se dochovaly písemné záznamy, že v Toušeni byla na živém prameni pětice rybářských sádek (haltýřů), a níže za
hospodářským dvorem pod štěpnicí jich bylo dalších pět. Místo, kde pramen vyvěral, proto zůstalo i při rozvoji městečka dlouho volné. Změna nastala až rozhodnutím brandýské správy panství České královské komory v souvislosti se stavbou
mostů (1561-1562), kdy bylo v Toušeni k roku 1563 poprvé zpoplatněno jedenáct
nově vysazených „živností“ (malých usedlostí, gruntů), mezi nimi právě i v místech
s pramenem založené „purkrechtní“ číslo 35,
dnes 19. Do konce 16. století obhospodařovali pozemek s pramenem Vavřinec Kejř, Jan Záruba a Jíra Králíček. Za třicetileté války ale nové usedlosti zůstaly bez hospodářů a zpustly. Zdroj vody byl přesto chráněn dál, jak naznačuje zpráva z roku 1689
o klenuté studánce s hojným pramenem, sváděným do haltýře.
Využití místních vodních zdrojů bylo přirozené i v okolí, nejblíže v Zápech, kde vedle sebe vyvěraly a
dodnes vyvěrají tři prameny – čistý, sirnoželezitý a sirnouhličitý – a spolu s dalšími zdroji se spojují
v potok Sum, na kterém se vyplatilo již v 16. století založit mlýn Kabelín. V Toušeni byl mlýn již dříve,
mnohem starší (a větší) na Labi, a ještě v 19. století se uvažovalo i o stavbě dalšího mlýna na vodě protékající rybníkem.
Železnatý pramen v Toušeni nabýval zvláštního významu v časech, kdy se krajem šířily nemoci. V živé
paměti našich předků zůstával zejména z let epidemií cholery 1830 a 1850, protože „kdo vodu
z pramene toho pil, cholerou neonemocněl“. V roce 1843 koupili prostranství s pramenem od Jana a
Alžběty Bernatových manželé Antonín a Alžběta Králíkovi pro svého druhého syna Jana jako třetí rodinný grunt. Slovy historika prof. Dr. Justina Václava Práška: „V zahradě gruntu tohoto vyvěral živý pramen
vody silně železité, který napájel sádky před hradem a soudíc dle zbytků rour, v zemi objevených, sváděn
býval do hradu. Pověst o jeho léčivosti rozšířila se a lidé přijížděli z okolí se sudy, v nichž si domů vodu
odváželi.“ Z pamětníků vzpomínala Alžběta Bešťáková - Rybková: „My jako děti se tam chodili dívat na krásně čistou vodu a v ní se stále vařící
písek.“ A vzpomínala také RNDr. Marie Krakešová - Došková: „Pramen byl tak mocný,
že mne to jako dítě udivovalo, jak vydatně ta voda tekla, a přitom byla moc lahodná.
My jsme pro ni chodívali čistě jako pro vodu na pití k obědu.“ Podle prvního chemického rozboru, provedeného profesorem chemické technologie a enzymologie Františkem Štolbou z pražské České školy technické v roce 1891, pramen obsahoval ionty
železa, manganu, hliníku, vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku, dále sloučeniny síry, uhličitany, sírany, chloridy, dusičnan sodný, fosforečnan vápenatý a stopy lithia, stroncia,
bóru a fluoru. Bylo jen otázkou času, kdy dojde na založení malých železitých lázní –
1868 – a k pokusu plnit „původní železitou kyselku“ do lahví – 1918.
Výrazně mladší než pramen je přírodní slatina. Ta se začala utvářet až po posledních
bezděčných proměnách labských řečišť východně pod toušeňským Hradištkem, když
nové a nové povodně oddalovaly hlavní tok Labe od geologického zlomu a pod strání
nazývanou Čelákov začalo vznikat slepé rameno. V jednom místě sem z hlubin pronikaly sirnoželezité prameny, které dříve unášela řeka, ale ve stojaté vodě, v tůni a
v houstnoucí hmotě zetlelých rákosů, trav a dřevin začaly vytvářet slatinu. Zrála po řadu desetiletí a její léčivé účinky dlouho nikdo netušil.
Podle rozboru z roku 1899 toušeňská slatina obsahuje především nerozpustné huminy, rozpustné huminové kyseliny, oxidy síry, hliníku, železa a křemíku, ionty sodné, draselné a hořečnaté a také kyseliny křemičitou, fosforečnou a mravenčí – a slovy Dr. B. Krafta a PhMr. Jar. Starého z roku 1909: „jest tudíž mezi známými slatinami jedna z nejznamenitějších a dle poznatků pp. dr. prof. Aug. Bělohoubka a prof. Fr. Štolby
nejvhodnějším materialem pro upotřebení k lázním léčebným.“ Slatiniště je mnohem mladší, než pramen, ale jeho lázeňské využití zdaleka
tolik nečekalo. Proti pramenu se „opozdilo“ o pouhá tři desetiletí – do roku 1899.
RNDr. Jan Králík, CSc., kronikář městyse
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Úřední hodiny úřadu městyse

Ordinační hodiny praktického lékaře

Hlavní 56, Lázně Toušeň
PONDĚLÍ
Úřední hodiny:
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Starosta:
9.30 – 12.00 13.00 – 17.30
STŘEDA
Úřední hodiny:
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Pokladna:
8.00 – 9.00
Telefony: 326 992 302, 326 991 592

MUDr. Jiří Ranc, Za Školou 414, Lázně Toušeň
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

Otevírací doba pošty Partner
Za Školou 2, Lázně Toušeň

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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
Telefony: 604 100 302, 737 946 186

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

Provozní doba knihovny
Skleněná vila, V Ovčárně 87
Úterý
14.30 - 17.00
Knihovna uzavřena od 13.2. - 27.2.2018
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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

Rehabilitace - masáže
LTV cvičení – elektroléčba - mobilizace páteře
reflexní terapie
Ivana Drobílková, Dům seniorů, Za školou 414
Pracovní doba:
pondělí - pátek dle objednání
objednávky na tel. 603 254 220

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

Prodejna krmiv, hnojiv, PB a drogerie
Jan Králík - Za Školou 2, Lázně Toušeň
úterý – pátek 9:00-12:00 13:30-16:00
sobota
9:00-11:00
telefon: 737 946 186

Dámské kadeřnictví (pouze na objednávku)
Hlavní 35, Lázně Toušeň
objednávky na telefonním čísle 723679943.

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

Přijmeme servírku na výpomoc v době obědů a na akce.

Vhodné pro studentky, nebo maminky,
které si chtějí pouze přivydělat.
Služba infozprávy.cz je určena všem občanům městyse a je
zcela zdarma.
Nástup možný ihned.
Registrace je možná
Praxe není nutná, zaučíme. V případě
a) osobně na úřadě v úřední hodiny
zájmu nás kontaktujte na tel. 602 131 117
b) přes internet http://www.infozpravy.cz
nebo e-mailu restaurace.pohoda@atlas.cz
c) mobilním telefonem.
Registraci telefonem provedete zasláním SMS
Uzávěrka příspěvků pro následující číslo Floriána: 15. března 2018.
LT mezera číslopopisné na telefonní číslo 735 166 666
Florián vychází vždy počátkem sudého měsíce

Infozprávy
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Kalendář akcí 2018
změny vyhrazeny
den

čas

místo

akce

únor 2018
sobota 10. února

10:00

sokolovna

dětský karneval pro předškoláky (T. J. Sokol + DSLT)

sobota 10. února

14:00

sokolovna

dětský karneval pro školáky (T. J. Sokol + DSLT)

sobota 10. února

20:00

sokolovna

karneval v rázu HORRROR – hraje Klasickej postup

čtvrtek 15. února

19:00

Skleněná vila

cestovatelská beseda – evropské karnevaly (A. a P. Šedovi)

středa 28. února

19:00

Skleněná vila

koncert na kladívkový klavír Petra Matějová (kk)

březen 2018
čtvrtek 1. března

16:00

Skleněná vila

dámský klub - knoflíkování (volnočasová komise)

neděle 4. března

15:00

Skleněná vila

první gulášobraní a pečení chleba (volnočasová komise)

čtvrtek 15. března

19:00

Skleněná vila

cestovatelská beseda – Izrael (K. a P. Herrmannovi)

čtvrtek 29. března

16:00

Skleněná vila

dámský klub - zdobení velikonočních vajíček (volnočasová komise)

duben 2018
čtvrtek 12. dubna

19:00

Skleněná vila

sobota 14. dubna

7:30

Floriánské náměstí

neděle 22. dubna

12:30

hřiště

čtvrtek 26. dubna

16:00

Skleněná vila

pondělí 30. dubna

17:00

cestovatelská beseda – řecké ostrovy (A. a P. Šedovi)
výlet – Zákupy, sklárny, Nový Bor, Kamenický Šenov (včk)
XII. ročník Lázeňského běhu (Sport LaV, ZŠ Toušeň)
dámský klub (volnočasová komise)

Skleněná vila + hřiště pálení čarodějnic (kulturní a volnočasová komise)

květen 2018
čtvrtek 3. května

16:00

pomník padlých

položení květin – vzpomínka na oběti válek (ÚM)

sobota 5. května

8-18

Floriánské náměstí

167. Floriánská pouť

neděle 6. května

10:30

kostel sv. Floriána

poutní mše – nedělní bohoslužba

neděle 6. května

8-18

Floriánské náměstí

167. Floriánská pouť

čtvrtek 10. května

19:00

Skleněná vila

sobota 19. května

10:00

Floriánské náměstí

cestovatelská beseda – do nitra Afriky (Mgr. V. Michalec)
3. toušeňský bleší trh (volnočasová a kulturní komise)

červen 2018
sobota 23. června

Skleněná vila

vítání Lázeňského léta (volnočasová a kulturní komise)
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