TOUŠEŇSKÝ ZPRAVODAJ
jaro 2009

Zpravodaj městyse Lázně Toušeň – jaro 2009

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí
městyse Lázně Toušeň
BŘEZEN
21. března 2009

Všespolkový ples
pořádají toušeňské spolky
místní sokolovna od 20,00 hodin

22. března 2009

14. kolo A3A1404 Brázdim B - Toušeň
fotbalové utkání IV.tř. A na hřišti soupeře od 15,00 hodin

25. března 2009

Zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň
od 19,00 hodin - zasedací síň Úřadu městyse Lázně Toušeň

29. března 2009

15. kolo A3A1505 Toušeň - Vodochody
fotbalové utkání IV. tř. A na domácím hřišti od 16,00 hodin

DUBEN
5.dubna 2009

Velikonoční výtvarná dílna pro děti i rodiče
pořádá RC Toušeňský Myšák o.s. ve svém centru v Domě seniorů U
Byšických od 14 -18 hod.
informace u pí. Novákové tel. 777 577 887

5. dubna 2009

16. kolo A3A1603 Záluží B - Toušeň
fotbalové utkání IV. tř.A na hřišti soupeře od 16,30 hodin

12. dubna 2009

10. kolo G1A1003 Brandýs - Toušeň
fotbalové utkání přípravka A na hřišti soupeře od 10,00 hodin

12. dubna 2009

10. kolo E2A1004 Škvorec - Toušeň
fotbalové utkání žáků A na hřišti soupeře od 10,15 hodin

12. dubna 2009

10. kolo C1A1002 Radošovice - Toušeň
fotbalové utkání dorostu A na hřišti soupeře od 10,15 hodin

12. dubna 2009

17. kolo A3A1706 Toušeň - Líbezníce B
fotbalové utkání IV.tř. A na domácím hřišti od 16,30 hodin

18.dubna 2009

Sběr nebezpečného odpadu
pořádá ÚM ve spolupráci s firmou AVE CZ
od 10,00 hodin na náměstí sv. Floriána
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18. dubna 2009

11. kolo C1A1105 Toušeň - Klíčany
fotbalové utkání dorostu A na domácím hřišti od 10,15 hodin

18. dubna 2009

11. kolo G1A1104 Toušeň - Boleslav
fotbalové utkání přípravka A na domácím hřišti od 15,00 hodin

19. dubna 2009

11.kolo E2A1103 Toušeň - Padov
fotbalové utkání žáků A na domácím hřišti od 10,15 hodin

19. dubna 2009

18. kolo A3A1802 Bášť - Toušeň
fotbalové utkání IV.tř.A na hřišti soupeře od 17,00 hodin

19. dubna 2009

Lázeňský běh
3. ročník Lázeňského běhu se uskuteční od 14 hodin na hřišti v Toušeni.

25. - 26. dubna

VI. Národní přehlídka sokolských ochotnických souborů 2009
Přehlídka bude tradičně rozdělena do dvou částí - moravské a české.
Česká část (Lázně Toušeň) první přehlídkový víkend

so
ne

25. 4.
25. 4.
25. 4.
26. 4.
26. 4.

10.30 – 11.30
14.00 – 15.00
19.00 – 21.10
10.30 – 11.15
15.00 – 16.10

Rokycany (Začarovaný les)
Slatiňany (Commedia finita)
Choceň (Prokletí rodu Baskervillů)
Benátky n/J (Jak to bylo s Rusalkou a Norbertem)
Česká Skalice (Ženich pro čertici)

26. dubna 2009

12. kolo C1A1201 Škvorec - Toušeň
fotbalové utkání dorostu A na hřišti soupeře od 10,15 hodin

26. dubna 2009

12. kolo E2A1203 Babice - Toušeň
fotbalové utkání žáků A na hřišti soupeře od 11,00 hodin

26. dubna 2009

19. kolo A3A1907 Toušeň - Měšice B
fotbalové utkání IV.tř. A na domácím hřišti od 17,00 hodin

30. dubna 2009

Tradiční pálení čarodějnic
pořádá FK Slavoj Toušeň v areálu fotbal. hřiště od 18,00 hodin
Pro malé čarodějnice a čarodějníky bude připraveno malé občerstvení

KVĚTEN
3. května 2009

13. kolo E2A1304 Toušeň - Klíčany
fotbalové utkání žáků A na domácím hřišti od 10,15 hodin

3. května 2009

13. kolo C1A1305 Klecany - Toušeň
fotbalové utkání dorostu A na hřišti soupeře od 10,15 hodin
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3. května 2009

13. kolo G1A1305 Toušeň - Zápy
fotbalové utkání přípravka A na domácím hřišti od 15,00 hodin

3. května 2009

Položení květin k pomníku padlých
pořádá Úřad městyse od 16,00 hodin

3. května 2009

20. kolo A3A2001 Řež - Toušeň
fotbalové utkání IV.tř.A na hřišti soupeře od 17,00 hodin

8. - 24. května 2009 Výstava kresby a malby na hedvábí - ing. Lucie Holasová
pořádá RC Toušeňský Myšák
9. - 10. května 2009 158. Toušeňská pouť
9. května 2009

14. kolo G1A1401 Klecany - Toušeň
fotbalové utkání přípravka A na hřišti soupeře od 10,15 hodin

9. května 2009

14. kolo E2A1402 Řež - Toušeň
fotbalové utkání žáků A na hřišti soupeře od 10,15 hodin

9. května 2009

Pouťová zábava
pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň
místní sokolovna od 20,00 hodin

10. května 2009

Dětské rybářské závody
šestá tůň od 7,00 - 11,00 hodin
pořádají toušeňští rybáři (p. Šulc)
účast možná i pro nerybáře

10. května 2009

21. kolo A3A2107 Bořanovice - Toušeň
fotbalové utkání IV. tř. A na hřišti v Líbeznících od 17,00 hodin

17. května 2009

15. kolo E2A1505 Toušeň - Hovorčovice
fotbalové utkání žáků A na domácím hřišti od 10,15 hodin

17. května 2009

15. kolo C1A1504 Kojetice - Toušeň
fotbalové utkání dorostu A na hřišti soupeře od 10,15 hodin

17. května 2009

22. kolo A3A2202 Toušeň - Klíčeny
fotbalové utkání IV. tř. A na domácím hřišti od 17,00 hodin

23. května 2009

16. kolo C1A1603 Toušeň - Nehvizdy
fotbalové utkání dorostu A na domácím hřišti od 10,15 hodin

23. května 2009

23. kolo A3A2306 Mochov B - Toušeň
fotbalové utkání IV. tř. A na hřišti soupeře od 14,30 hodin
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23. - 24. května
so
ne

Druhý víkend VI. Národní přehlídky sokolských ochotnických souborů
23. 5.
23. 5.
23. 5.
24. 5.
24. 5.

10.00 – 11.45
14.00 – 15.00
19.00 – 21.20
10.30 – 11.20
15.00 – 16.15

Lázně Toušeň (Král jelenem)
Lány (S úsměvem jde všechno líp)
Pyšely (Náměstíčko)
Chrast u Chrudimi (O statečné princezně Máně)
Předměřice n/L (Poněkud ztracená princezna)

24. května 2009

16. kolo E2A1601 Měšice - Toušeň
fotbalové utkání žáků A na hřišti soupeře od 10,15 hodin

24. května 2009

16. kolo G1A1602 Toušeň - Zeleneč
fotbalové utkání přípravka A na domácím hřišti od 15,00 hodin

31. května 2009

17. kolo C1A1703 Úvaly - Toušeň
fotbalové utkání dorostu A na hřišti soupeře od 10,15 hodin

31. května 2009

17. kolo G1A1704 Hovorčovice - Toušeň
fotbalové utkání přípravka A na hřišti soupeře od 13,00 hodin

31. května 2009

24. kolo A3A2403 Toušeň - Sluhy
fotbalové utkání IV.tř. A na domácím hřišti od 17,00 hodin

ČERVEN
1. června 2009

Dětský den pro předškoláky
pořádá RC Toušeňský Myšák o.s.
místo a čas bude upřesněn na letácích

5. - 6. červan 2009

Volby do Evropského parlamentu
volební místnost v zasedací síni úřadu městyse Lázně Toušeň
pátek 5.6.2009 od 14 - 22,00 hodin
sobota 6.6.2009 od 8 - 14,00 hodin

6. června 2009

18. kolo C1A1804 Toušeň - Březí
fotbalové utkání dorostu A na domácím hřišti od 10,15 hodin

7. června 2009

18. kolo E2A1802 Toušeň - Veleň
fotbalové utkání žáků A na domácím hřišti od 10,15 hodin

7. června 2009

18. kolo G1A1803 Toušeň - Veltěž
fotbalové utkání přípravka A na domácím hřišti od 15,00 hodin

7. června 2009

25. kolo A3A2505 Mratín - Toušeň
fotbalové utkání IV.tř. A na hřišti soupeře od 17,00 hodin
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14. června 2009

26. kolo A3A2604 Toušeň -Předboj
fotbalové utkání IV.tř.A na domácím hřišti od 17,00 hodin

20. - 21. června 2009 Lázeňské letní slavnosti
pořádá Úřad městyse Lázně Toušeň ve spolupráci s toušeňskými spolky
Celodenní program bude upřesněn
24. června 2009

Zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň
zasedací síň úřadu městyse Lázně Toušeň od 19,00 hodin

Toušeňský Myšák o.s.
Pravidelně se opakují akce:
Angličtina pro děti od 3 let s rodilým mluvčím
Každou středu od 12,40 - 16 hodin
informace u paní Trafinové na tel. 605 490 035
Cvičeníčko a říkadla pro děti od 1 roku
Každý čtvrtek od 10,00 hodin
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3. ročník Lázeňského běhu
3. ročník Lázeňského běhu se uskuteční 19. dubna 2009 od 14 hodin na hřišti v Toušeni.
Závod je určen nejen pro trénované atlety, ale i pro širokou veřejnost. Z tohoto důvodu nejsou
tratě příliš dlouhé a náročné, aby vše zvládli i rekreační běžci.
Běží se přírodou mezi Labem a přilehlými vodními plochami (Malvíny), lesem, přes louky,
vše terénem. Výjimku tvoří dva krátké úseky v kategorii mužů, kde se nedalo vyhnout panelové
cestě.
Startuje se z místního fotbalového hřiště, kam se také dobíhá. Pouze předškoláci mají tu
čest běžet celou svou trasu na hřišti před očima diváků.
Startuje se v těchto kategoriích:
Předškolačky
Předškoláci
Školačky
Školáci
Mladší žákyně
Mladší žáci
Starší žákyně
Starší žáci
Dorostenky
Dorostenci
Muži
Ženy
Veteráni

2003 a mladší
2003 a mladší
2001-2002
2001-2002
1998-2000
1998-2000
1995-1997
1995-1997
1992-1994
1992-1994
1991-1965
1991 a starší
1964 a starší

80 m
80 m
300 m
300 m
600 m
600 m
1200 m
1200 m
1600 m
3200 m
4200 m
4200 m
4200m

Délka tratí je tedy uzpůsobena rekreačním běžcům a také blížící se sezoně, kdy atleti
tratě již zkracují. Ti nejmenší soutěží v běhu na 80 m, kdy kluci i holky běží zvlášť. Tato kategorie
bývá nejpočetněji obsazena a těm nejmladším mohou pomoci v běhu rodiče.
Prezentace je od 14:00 do 14:30. První kategorie – předškolačky - startuje ve 14:35.
Ostatní kategorie vždy po doběhu té předchozí. Hlavní závod na 4200m startuje v 16:30. Muži,
ženy a Veteráni se mohou prezentovat kdykoliv během závodu, nejpozději však 20‘ před
startem.
V cíli čekají ty nejlepší medaile, diplomy a sladké či jiné drobné ceny.
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Trochu povídání o baráčnících
To, že baráčníci k Lázním Toušeni patří a že jsou vidět při každé důležitější události v
našem městysi, ví asi každý. Že jejich kořeny sahají až do předminulého století - vždyť loni si
slavností a výstavou připomněli již 110. výročí – je také dobře známo. A co že dělají a čím se
zabývají v poslední době? Právě o tom je dnešní krátké povídání.
Hodnotící valné sedění toušeňských baráčníků, které uzavřelo a zhodnotilo minulé roční
období, se konalo už v listopadu. Zajímavé odpoledne v sálku U Byšických uvedly svým
půvabným vystoupením děti z místní základní školy. Velice milé byly tanečky a povídání
nejmenších žáčků ze Školky nanečisto p. Valesové a překvapení vzbudilo hudební vystoupení
sourozenců Braunových. Pořad jednání, který po dlouhá léta nedoznal změn a je pečlivě
dodržován, obsahoval zprávy činovníků, přijímání nových členů a také promluvu paní starostky.
Zasedání, kterého se tentokrát účastnilo celé představenstvo I. župy, pokračovalo zábavným
programem. Poprvé byl udělován naším ponocným sousedem J. Konopkou Řád zlaté
halapartny, lidové a populární skladby hrála hudba pana Hradeckého, nechyběla ani
pozoruhodná tombola. No a od té doby zajíždíme zase my do okolí k dalším baráčnickým Obcím
na jejich valná sedění. Tak jsme už byli v Brandýse n.L., na Vrábí, ve Staré Boleslavi, v Lysé n.L., v
Křenku a v Úvalech. V únoru se rozjedeme do Kostelce n.L., do Mratína a do Libiše, naši zástupci
byli i v Kolíně a Nové Vsi u Bakova. Jsme totiž tak trochu zvědavi, jak se jinde baráčníkům daří, co
se jim povedlo udělat a které zkušenosti bychom mohli použít. Všude nás čeká milé přivítání,
české písničky s harmonikou, kulturní program a nikdy nechybí čerstvě napečené koláče a další
pohoštění. Každé takové zasedání je jiné, zajímavé a jak to u baráčníků bývá, vždy velmi
srdečné.Valným zasedáním I. župy, které bude na konci února, období.
Rekapitulace a hodnocení končí. Začnou se připravovat jarní výlety, besedy, oslavy v
Obcích, která si budou připomínat významná jubilea, prázdninové pobyty v baráčnické
zotavovně a společné návštěvy důležitých a vzpomínkových akcí. Ale to už bude zase další
kapitola v životě našeho spolku.
Jiří Kučera, rychtář OB L. Toušeň
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Biologický odpad
Upozorňujeme občany na opětovnou možnost likvidace biologického odpadu pomocí
speciálních nádob o objemu 120 litrů nebo 240 litrů.
koupí.

Nádoby lze zajistit prostřednictvím úřadu městyse Lázně Toušeň, buď pronájmem nebo
Odvoz bude prováděn 1x za 14 dní, a to v úterý, prostřednictvím firmy AVE CZ.

Cena nádoby:
nádoba 120 l
nádoba 240 l

pronájem
220,- Kč
260,- Kč

odvoz
320,- Kč/sezónu= duben - listopad
560,- Kč/sezónu=duben - listopad
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