ZPRAVODAJ
Podzim 2009

Městys Lázně Toušeň

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí
městyse Lázně Toušeň
ZÁŘÍ
18. září - pátek

Divadelní představení LOĎ
V zahradě skleněné vily pořádá Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně
Toušeň

19. září – sobota

Vystoupení regionálních kapel - jazz a beat
V zahradě skleněné vily pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň

19. září – sobota

Vítání nových toušeňských občánků do života
1. část od 9.30 hodin
2. část od 11.00 hodin
Pořádá úřad městyse v zasedací síni

20. září – neděle

Pohádka „Tučňákův výlet“
O tučňákovi Tučíkovi a jeho dobrodružství při plavbě do teplých
krajin, pro děti od 3 let, vstupné dobrovolné
Pořádá Divadelní soubor v místní sokolovně od 15.00 hodin

23. září – středa

Zasedání zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň
Úřad městyse - zasedací síň, od 19.00 hodin

ŘÍJEN
10. října – sobota

Houslová show Ilony Stryové
V jídelně Slatinných lázní od 18.30 hodin, info na
www.ilonastryova.cz
Pořádá úřad městyse a komise pro společenský život

17. října – sobota

DEKAMERON
Pořádá pí. Repáňová v místní sokolovně od 20.00 hodin

18. října – neděle

Pohádka „O rohaté princezně“
Autor Vladimír Klapka na motivy nezbedných pohádek Josefa Lady v
podání Divadelního souboru Tyl Čelákovice
Pro děti od 3 let, vstupné dobrovolné

24. října – sobota

Sběr nebezpečného odpadu
Zajišťuje úřad městyse na náměstí sv. Floriána od 8.00 - 12.00 hodin

28. října – středa

Položení věnce u pomníku padlých v 16.00 hodin
U příležitosti vzniku samostatného Československa 28. října 1918

LISTOPAD
7. listopadu – sobota

Martinská posvícenská zábava
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň v místní sokolovně od 20.00 hodin
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21. listopadu - sobota

Výroční valné sedění Obce baráčníků
Od 14.00 hodin v místní sokolovně Lázně Toušeň

29. listopadu - neděle

Rodinné centrum U Myšáka – Adventní výtvarná dílna
Pro děti a jejich rodiče (malování vánočních přáníček, ozdob, výroba
lampionů)
Od 9.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin
Po 16. hodině lampiónkový průvod k vánočnímu stromu na náměstí sv.
Floriána

29. listopadu – neděle

ADVENT
Pořádá úřad městyse a toušeňské spolky, téma - historické postavy
adventu
Náměstí sv. Floriána, od 16.00 hodin

PROSINEC
5. prosince – sobota

Petrof trio (housle, klavír, violoncello)
Pořádá úřad městyse a Komise pro společenský život
Kostel sv. Floriána

5. prosince – sobota

Mikulášská nadílka
Pořádá Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň
Místní sokolovna od 14.00 hodin, vstupné dobrovolné

16. prosince - středa

Zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň
Zasedací síň ÚM od 19.00 hodin

17 . prosince – čtvrtek Předvánoční posezení dříve narozených
s vystoupením žáků Základní školy Lázně Toušeň
Ve 14.00 hodin v Domě seniorů u Byšických
Pořádá úřad městyse, komise pro společenský život

Šťastný Nový Rok 2010
LEDEN
9. ledna 2010 - sobota

Myslivecký ples
Pořádá myslivecké sdružení Vysoká mez
Místní sokolovna od 20.00 hodin

10. ledna – neděle

Tříkrálové charitativní odpoledne v místní sokolovně
Od 14.00 hodin, program bude upřesněn
Pořádá úřad městyse

23. ledna – sobota

Fotbalový ples
Pořádá FK Slavoj Toušeň
Místní sokolovna od 20.00 hodin
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ÚNOR
19. února- pátek

Divadelní karneval na téma „CIRKUS“
Pořádá Divadelní soubor při TJ Sokol v místní sokolovně od 20.00
hod., vstupné 160,- Kč

20. února - sobota

Dětský karneval
Veselé disko-skotačení v maskách
Pořádá Divadelní soubor, TJ Sokol Lázně Toušeň a RC Myšák
v místní sokolovně, a to od 10.00 do 12.00 pro předškoláky a od 14.00
do 16.00 hodin pro děti školní a starší

20. února – sobota

Sokolský karneval na téma „CIRKUS“
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň v místní sokolovně od 20.00 hodin

BŘEZEN
20. března - sobota

Spolkový ples
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň ve spolupráci s ostatními spolky
v místní sokolovně od 20.00 hodin
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Pracoviště Czech POINT na Úřadu městyse Lázně Toušeň již od
listopadu
1.

Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z RT lze vydat osobě, které se výpis týká, nebo zmocněnci na základě plné moci s
ověřeným podpisem. Výpis z RT se vydává na žádost, kterou klient obdrží již vyplněnou k
podpisu předtím, než mu je výpis z RT vydán. Klient se musí prokázat platným dokladem
totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis z RT je zpoplatněn částkou 50,- Kč,
kolky se nevylepují.

2.

Výpis z Živnostenského rejstříku
K výpisu z ŽR musí klient znát IČ obchodní organizace. Vydání první strany výpisu je
zpoplatněno částkou 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,- Kč.

3.

Výpis z Obchodního rejstříku
K výpisu z OR musí klient znát IČ obchodní organizace. Vydání první strany výpisu je
zpoplatněno částkou 100,-Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou 50,-Kč.

4.

Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z KN lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo seznamu nemovitostí. Pokud
klient žádá na základě listu vlastnictví, musí znát číslo listu vlastnictví a katastrální území.
Pokud klient žádá na základě seznamu nemovitostí, musí znát katastrální území a dále buď
parcelní číslo pozemku nebo číslo popisné budovy.
První strana výpisu je zpoplatněna částkou 100,- Kč, každá další strana výpisu je
zpoplatněna částkou 50,- Kč.

5.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským
úřadům podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. Jde o
* ohlášení živnosti
* ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
* žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

6.

Výpis bodového hodnocení osoby
Na základě této novely zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) lze zažádat o
Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního
místa Czech POINT. Výpis je zpoplatněn částkou 100,- Kč.
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7.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Dále lze zažádat i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému
o veřejných zakázkách. Výpis je zpoplatněn částkou 100,- Kč.

8.

Registr účastníků provozu MA ISOH
Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které
žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém
Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly. Tuto činnost
budou od 1.1. provádět kontaktní místa provozovaná samosprávními subjekty, kontaktní
místa provozovaná ostatními provozovateli budou následovat v průběhu měsíce ledna.
Zpoplatněno částkou 100,- Kč.
Podání lze provést jedním z následujících postupů:
 Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn
příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů
systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit
jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte
údaje z klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na
zvolený Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář
vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na Živnostenský úřad. Správní poplatek
vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za
přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další
poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na
který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání
elektronicky vyplněného formuláře.
 Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář
ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu
Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a
odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech
POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních
kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech
POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

Pracoviště Czech POINT na Úřadu městyse Lázně Toušeň
O výpisy můžete žádat v úředních hodinách:
Pondělí, Středa:

8,00 – 12,00 13,00 – 16,00

Případné dotazy na telefonu 326 991 592.
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Přehled utkání toušeňských fotbalových týmů
na domácím hřišti v podzimním kole
1/ okresní přebor žáků
19. 9.
3. 10.
17. 10.

sobota od 10,15 hod.
sobota od 10,15 hod.
sobota od 10,15 hod.

ŠKVOREC
VELTĚŽ
MĚŠICE

2/okresní přebor dorostu
27. 9.
11. 10.
25. 10.

neděle od 10,15 hod.
neděle od 10,15 hod.
neděle od 10,15 hod.

ÚVALY
ŘEŽ
RADOŠOVICE

3/ IV. Třída muži
19. 9.
3. 10.
10. 10.
24. 10.
7. 11.

sobota od 16,30 hod.
sobota od 16,00 hod.
sobota od 16,00 hod.
sobota od 14,30 hod.
sobota od 14,00 hod.

BÁŠŤ
VODOCHODY
KLÍČANY
BRÁZDIM B
MOCHOV B
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Rodinné centrum U Myšáka

HERNA PRO DĚTI
KAVÁRNIČKA PRO RODIČE
Najdete nás v přízemí Domu seniorů U Byšických,
Za školou 414 (náměstí) Lázně Toušeň.
Tel. 777 577 887 ,
b.u@centrum.cz, rc.mysak@centrum.cz
www.volny.cz/tousenskymysak/

Program na září – prosinec 2009
10. 00 12. 00

16. 00 18. 00
výtvarka pro
děti od 2 let
herna a
kavárnička

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK

herna a
kavárnička
cvičeníčko od
18 měs.
12. 40 17. 10
Angličtina pro
masáže dětí
děti

připravujeme
STŘEDA

17. 30

18. 30

cvičení
těhotných

povídání o
porodech

Pro zajištění chodu Rodinného centra hledáme aktivní rodiče.
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