Krásný, klidný advent a požehnané Vánoce přejí žáci základní školy v Lázních Toušeni

Věnce vyrobily pod vedením paní učitelky Mrg. Ludmily Černé děti ze základní školy v Lázních Toušeni
foto Mgr. Martin Černý, ředitel Základní školy a Mateřské školy Lázně Toušeň a Daniela Vostřáková

Z úřadu městyse

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zúčastnilo v Lázních Toušeni 68,84 % voličů
(celostátní průměr volební účasti byl 65,43 %).
Jednotlivá volební uskupení v pořadí podle počtu hlasů odevzdaných v našem městysi (za lomítkem / je hodnota % v celé České republice):
Spolu [ODS + Křesťansko-demokratická unie – Česká strana lidová + TOP09]: 249 (34,35 % / 27,79 %), ANO 2011: 166 (22,83 % / 27,12 %),
PirSTAN [Piráti + Starostové a Nezávislí]: 130 (18,70 % / 15,62%), SPD [Svoboda a přímá demokracie]: 66 (9,07 % / 9,56 %), Přísaha
[Přísaha Roberta Šlachty]: 31 (4,26 % / 4,68 %), ČSSD [Česká strana sociálně demokratická]: 23 (3,16 % / 4,65 %), Trikolora [Trikolora +
Svobodní + Soukromníci]: 23 (3,16 % / 2,76 %), KSČM [Komunistická strana Čech a Moravy]: 15 (2,06 % / 3,60 %), Volný blok: 5 (0,68 % /
1,33 %), Zelení [Strana zelených]: 3 (0,41 % / 0,99 %), Prameny [Hnutí Prameny]: 2 (0,27 % / 0,15 %), Monarchisté [Koruna Česká]: 2
(0,27 % / 0,16 %), OtČe [Otevřeme ČR normálnímu životu]: 2 (0,27 % / 0,40 %), Senioři 21: 1 (0,13 % / 0,06 %), Nevolte [Urza.cz: Nechceme
vaše hlasy]: 1 (0,13 % / 0,12 %). ■
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Další nové chodníky

Značky v Káranské ulici

Nové herní prvky

Zprávy z úřadu městyse
Nové dopravní značení
Téma dopravního značení v části obce, která je postižena masivním
parkováním cizích aut v letní sezoně a nyní již v podstatě v průběhu
celého roku, se konečně dostává do fáze realizace [Florián 2021/78/2, 2021/9-10/2]. Po delším procesu projektování a schvalování byly
postupně během listopadu nainstalovány značky do dotčených ulic.
Ty umožňují parkovat jen obyvatelům městyse Lázně Toušeň, a to na
povolení úřadu městyse. Auta, která nebudou mít toto povolení,
mohou parkovat na odstavném parkovišti v ulici Na Pruhu nebo na
Floriánském náměstí. Případně na dalších místech určených a označených pro parkování. Toto omezení se prozatím týká ulic Káranská, Na
Chmelnici, Na Hradisku, Příčná, Na Stráni, Na Vinici, Zahradní,
V Ovčárně, Na Skalce a Na Krétě.
Prosíme obyvatele těchto ulic, kteří mají zájem o residenční kartu,
která je opravňuje k parkování v ulici v této zóně, aby si tuto kartu
vyzvedli během prosince nebo kdykoliv později během roku na
úřadu městyse.
Na každé jedno popisné číslo připadá jedna residenční karta, další
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vozy residentů bez karty by měly parkovat na pozemku residentů.
Pokud by někdo potřeboval ještě další kartu k povolení parkování, je
možné si ji přikoupit za Kč 200,- za rok. Karta je přenosná. Je možné ji
tedy půjčit například návštěvě, která přijede vozem a bude potřebovat zaparkovat. Specifické situace, jako je například jednorázové
parkování více aut, budeme řešit individuálně.
Toto opatření vzniká z důvodu přeplněnosti auty návštěvníků a nemožnosti residentů zaparkovat či vjet na vlastní pozemek a z důvodu
špatného průjezdu jak osobních vozů tak především vozů složek bezpečnostního systému. Záměrem není omezit život respondentů,
přestože k určitým omezením toto opatření nezbytně povede, ale
především jde o vylepšení průjezdnosti ulic, a tím i vylepšení podmínek pro bydlení residentů. Systém bude v provozu od ledna 2022.
Vzhledem k nárůstu aut a možnosti přesunutí aut turistů do okolních
ulic, uvažujeme do budoucna o rozšíření tohoto systému po celém
městysi.
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Dokončování plotu a brány v PPP
Park prof. Procházky prošel v minulých měsících revitalizací zeleně.
Byla zde instalována nová závlaha a také vodní prvek v horní části
parku. Tuto celkovou rekonstrukci zakončila oprava a výstavba nové
kamenné zdi podél zadní části parku. V místě, kde se park potkává
s cyklostezkou a umožňuje krásný výhled na Labe, je vystavěna nízká
podezdívka, kterou doplní kovaný plot a brána ([Florián 2021/910/2], čtěte též na stranách 5 a 9). Nová brána bude již vybavena
automatickým otevíráním a uzavíráním. Podobný způsob otevírání
bude nainstalován i na horní rohovou bránu u ulice Mlýnská. Realizace plotu byla již poslední plánovanou rekonstrukcí v parku.

Chodník u pomníku
Rekonstrukce prostoru kolem pomníku padlých na ulici Hlavní je už
téměř u konce. V jarních a letních měsících zde proběhla revitalizace
zeleně a v říjnu byla opravena celá plocha chodníku podél silnice i u
pomníku. Položení věnce k uctěni památky padlých 28. října sice
díky rekonstrukci proběhlo komorně, ale již v novém důstojném
prostředí (čtěte též na stranách 4 a 9).

Záměry do dalšího období
Tomovy parky a nová pyramida
Prostor Tomových parků na Zárybničí a jeho herních prvků se rozrostl o lanovou pyramidu o výšce 5,5 metru. Je certifikována a navrhována tak, aby i v této výšce byla bezpečným herním prvkem pro
děti. Doporučeným věkem k užívání pyramidy je 3 až 15 let, její
nosnost je dokonce až 5900 kg ([Florián 221/5-6/3], čtěte též na
straně 4). Podle řádu parku za děti zodpovídají jejich rodiče či jiná
odpovědná osoba.
Celý prostor Tomových parků je určen dětem a jejich rodičům. Samozřejmě je to místo vhodné i jen tak na procházku či relaxaci. Bohužel někdy je to za cenu znečišťování prostoru odpadky nebo ničení herních prvků. Dále je zde, stejně jako po celém městysi, zákaz
volného pobíhání psů. Prosíme dodržujte tato pravidla a udržujte
zde pořádek. V případě, že uvidíte někoho, kdo je nedodržuje, informujte úřad městyse nebo Městskou policii Čelákovice.

Vývaziště
Po téměř desetiměsíčním zpoždění, které bylo zapříčiněno celosvětovým problémem v dopravě, bylo nainstalováno nové vývaziště pro
malá plavidla [Florián 2021/7-8/2]. Vývaziště je umístěno na břehu
Labe v prostoru pod bývalým cukrovarem (nyní prostor 1. Toušeňské s.r.o.). Kotvit zde mohou malá plavidla. Dle wikipedie se malým
plavidlem rozumí loď, jejíž délka nepřesahuje 20 m a která není
určena nebo používána k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel, ani k přepravě více než 12
osob a která není převozní lodí. Pokud však plavidlo nesplňuje některé základní charakteristiky lodi, pak do kategorie malých plavidel
nepatří, ale může se jednat o tzv. jiné ovladatelné plovoucí těleso
(tam patří například vor), případně plovoucí zařízení nebo plovoucí
stroj.
Podrobnější popis je na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_plavidlo .
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Aktuálně je v městysi stále řada rozpracovaných projektů a plánů,
jejichž realizace je v různé fázi procesu. Některé byly zpomaleny díky
různým nepříznivým vlivům. Tím zásadním je situace kolem pandemie covid-19, která způsobila, že se neuvěřitelně zpožďují dodávky
některých materiálů. To se týkalo nejen vývaziště, které je již konečně nainstalováno, ale také plánovaného skate parku v prostoru ulice
U Hřiště. Mezi těmi velkými projekty, které by měly být realizovány
v příštím roce, patří krom zmiňovaného skate parku především rekonstrukce některých z posledních nezrekonstruovaných ulic, započetí rekonstrukce úřadu, snad i budovy bývalé samoobsluhy.

Novoroční přání
S přicházejícím koncem roku mi dovolte popřát nám všem především
hodně zdraví a síly, jak fyzické, tak i té morální. Rok 2021 pro naši
společnost a nás všechny patřil k těm spíše náročnějším. Nicméně i
v těch náročných časech se dá říct, že jsme hledali a nacházeli světlo.
Někteří lidé říkají, že konečně zjistili, co je pro ně důležité, jiní začali
více chodit do přírody, na výlety a tak podobně. Každý má z tohoto
roku jistě spoustu zážitků a vzpomínek, a věřím, že nejen těch nepříjemných. Většina z nás si také ověřila, jak moc je pro nás důležitá
rodina a lidé blízcí, přátelé, se kterými rádi trávíme svůj čas a se kterými je nám dobře. Přeji tedy vedle zdraví a síly též dostatek radosti
s rodinou, přáteli a blízkými, krásné prožití Vánočních svátků a ať je
ten nový rok o něco lepší! ■

Mgr. Jana Hadrbolcová, místostarostka městyse
foto Hana Němečková

Milostivé léto
Pokud dlužíte obci, kraji, státu, zdravotní pojišťovně, dopravnímu
podniku, ČEZ, Českému rozhlasu, České televizi či jiné podobné veřejnoprávní instituci a dluh je po Vás vymáhán exekučně, můžete využít
institut tzv. Milostivého léta: pokud v období mezi 28. 10. 2021 až
28. 1. 2022 uhradíte celou jistinu bez příslušenství plus 908 Kč exekutorovi jako náklady, Váš dluh bude splněn a zcela zanikne, neplatíte
žádné úroky, smluvní pokuty, poplatky, advokátní náklady, penále
ani jiné příslušenství.
Milostivého léta mohou využít všichni občané, musí však být sami
aktivní. Exekutorovi stačí oznámit, že využívají „Milostivého léta“, a
exekuce po úhradě výše uvedeného (jistiny a poplatku) bude zastavena. ■
LV
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Jednadvacet uvítaných občánků

U pomníku padlým
Vzpomínkový akt u pomníku padlým, konaný letošního roku
již 27. října, proběhl poprvé v nově upraveném okolí. Stavební práce, které zde během října probíhaly, byly dokončeny včas, a to včetně nového chodníku, a zcela nově vydlážděn je i prostor před samotným pomníkem. Bohužel také tentokrát se ale akce musela
konat bez účasti veřejnosti. Představitelé městyse starosta Ing.
Luboš Valehrach, MBA, spolu s místostarostkou Mgr. Janou Hadrbolcovou připomněli Den vzniku samostatného československého
státu a při krátkém vzpomínkovém aktu uctili položením věnce
památku obětem 1. světové války. Vzpomínky se též zúčastnili rychtář Obce baráčníků Lázně Toušeň Jiří Kučera s kronikářkou tetičkou
Mgr. Evou Kučerovou, kteří památku uctili položením kyticí rudých
růži. Přítomni byli též radní a kronikář obce RNDr. Jan Králík, CSc., a
za kulturní komisi její předsedkyně Hana Němečková.

Nejen na webových stránkách městyse Lázně Toušeň https://
mestyslaznetousen.cz/, ale také v minulém čísle Floriána [2021/910/2] pozval Úřad městyse rodiče s dětmi na slavnostní akci Vítání
občánků, konanou 23. října 2021 ve Skleněné vile. Tak jako mnoho
jiných pravidelných akcí, ani toto milé setkání se nemohlo
v posledním období vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci
několikrát konat. Poslední vítání malých občánků se uskutečnilo
18. května 2019, a není proto divu, že toho letošního se mohlo zúčastnit hned na čtyři desítky nových malých obyvatel našeho městyse. Do stanoveného data se jich přihlásila polovina, byli tedy rozděleni do dvou skupin.
První slavnostní vítání se v obřadní síni Skleněné vily konalo s deseti
dětmi od devíti hodin, druhá (větší) polovina s jedenácti dětmi se
pak zúčastnila od hodiny desáté. Všechny přítomné tentokrát poprvé přivítala místostarostka městyse Mgr. Jana Hadrbolcová, poté ke
všem promluvil starosta Ing. Luboš Valehrach, MBA, který jmenovitě
všechny malé občánky také oslovil. Nechyběly ani básničky v podání
žákyň naší základní školy, malým občánkům je zarecitovaly pod vedením paní učitelky Ivany Studničkové. Starosta pak postupně vyzval

všechny rodiče k podpisu do pamětní knihy a s kytičkou pro maminku všem popřál šťastný život v našem městysi, místostarostka
s přáním všeho nejlepšího předala dětem pamětní list a paní Jana
Bláhová za sociální komisi jim tradičně předala Hajánka z dílny Atelieru Kučera.
Po krátké přestávce se vše podobně opakovalo i s druhou polovinou
přihlášených malých občánků. Nechybělo společné focení, jiné to
bylo tentokrát jen s pořízením obrázku v obecní kolébce: ta musela
být vzhledem k většímu počtu přítomných umístěna v oranžerii Skleněné vily, kde si mohli rodiče v klidu vše vyfotit. Všichni jsme rádi, že
přes zhoršující se pandemickou situaci se mohli malí občánci zúčastnit jedné ze svých prvních společenských akcí. Přejeme jim hodně
zdraví a aby se nejen jim, ale i jejich rodičům v našem městysi dobře
a spokojeně žilo!
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Dušičky
Památka všech zemřelých, lidově zvaná Dušičky, připadá na 2.
listopad. V tento den podle křesťanské tradice vzpomínají lidé na
své zemřelé příbuzné a přátele, a většina z nás si nedovede představit, že by nenavštívili jejich hroby a nepřišli uctít jejich památku. Pozůstalí hroby upravují, zdobí je věnci, květinami a zapalují
na nich svíčky. Nejinak je tomu i na našem místním hřbitově, kde
ozdobené hroby se rozzáří záplavou květin a nejkrásnější atmosféra je po setmění, kdy téměř na všech hrobech svítí svíčky. Podle
statistik je přijde rozsvítit devadesát procent osob. Na Dušičky se
také hřbitovy stávají místem setkání příbuzných, přátel, známých.
Mnoho lidí ale přijde na hřbitov dříve, hrob připravit, aby na Dušičky byl již uklizený a ozdobený.
Bohužel ne všichni navštíví hřbitov kvůli památce zesnulých. Je až
neuvěřitelné, že se najdou jedinci, kteří se neštítí z hrobu ukrást
věnce či květiny, a smůlu mají nejvíce ti, kteří si předem vše připraví, aby právě na Dušičky bylo vše tak, jak má. Nemile bylo překvapeno několik našich občanů, kterým se z hrobu ještě před 2.
listopadem ztratily velké věnce i květiny. Všichni zaregistrovaní
vzápětí dostali z Úřadu městyse SMS: Upozornění: výzdobu hrobů
na Dušičky doporučujeme dávat na poslední chvíli. Na hřbitově se
začalo krást. ÚM… Co k tomu lze dodat?
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Svoz odpadu
Obvyklý podzimní svoz odpadu se letos konal opět nadvakrát. Pro
nebezpečný odpad byla možnost v sobotu 16. října na Floriánském
náměstí od 8:45 do 9:15, na svoz velkoobjemového odpadu pak měli
všichni celé dopoledne o týden později v sobotu 23. října od 8:00 do
12:00. Za příjemného podzimního počasí byly naplněny čtyři kontejnery a v pravé poledne již měli členové Technických služeb náměstí
opět vzorně uklizeno.

přivítaly novou lanovou pyramidu, projít ulicí Na Pruhu, kterou
zdobí nové keře a květiny, stejně jako park na Floriánském náměstí, před kapličkou sv. Floriána ke květinám a keřům přibyla
lavička a malá fontánka. Zcela jinou, svěží podobu má nyní prostor před hřbitovem, který ještě čeká na novou dlážděnou cestu.
Koncem října byla dokončena úprava okolí pomníku padlým a
cestou do Parku profesora Procházky si všimneme nově umístěné informační cedule hned vlevo za branou. Cestou přes park až
dolů k Labi se kocháme krásou podzimu, kdy má snad každý
strom jinou barvu listů. Je jich nepřeberná škála, která zvláště
vynikne za slunečných dní. Novotou září kamenná zídka vedoucí

Podzimní procházka
Na protějším jasanu se houfují hluční špačci a chystají se na dlouhou
cestu na jih. Podzimní nálada utkaná ze stříbrných vláken babího léta
a vadnoucí zeleň se často ztrácejí v jemné mlze. Chmurné a ospalé
dny si ale můžeme osvěžit nedávnými vzpomínkami na září i říjen, kdy
jsme mohli využít krásných podzimních dnů, procházet se okolní přírodou, ještě pozorovat v trávě květy sedmikrásek, pampelišek, jetele,
či v zahradách květy afrikánů, břečťanů, růží, podzimních aster, v té
době stále ještě plné hmyzu. Často však bylo počasí jako na houpačce,
a zatímco na horách bylo krásně slunečno, Polabí se schovalo
do závoje mlhy, až se nechtělo věřit, že obloha zase bude modrá a
slunce svítit. Ale takové jsou podzimní dny.

až dolů k cyklostezce, stejně jako podezdívka, která bude doplněna ozdobným plotem a vchod novou branou. Sejdeme až k Labi a
nemůžeme se nabažit pohledu na soutok, který je úchvatný
v každém ročním období. U cyklostezky nedaleko restaurace
Odechoff je možno si zacvičit na novém nářadí.
Kdo se chce vydat dál do přírody, lesíkem či strání dojde třeba až
k Malvínám nebo přes lávku na špičku soutoku Labe s Jizerou,
anebo s kolem po cyklostezce ještě mnohem dál. Každá procházka má mít cíl, je jen na nás, jaký si vybereme. V plánu byly společné vycházky městysem se zastavením u pěti pamětních desek
připomínajících významné občany našeho městyse, stejně jako
společná prohlídka hřbitova se vzpomínkou u hrobů význačných
Toušeňanů, ale bohužel to vše bylo nutno z důvodů covidové
epidemie odložit na jaro. Věříme, že se obě procházky uskuteční.
Do té doby nás čeká ještě zima, tak ať Vás klesající teplota od
příjemných procházek neodradí! U nás je vždy kam se vydat! ■
Listí stromů se postupně zbarvilo do pestré palety barev a krása a klid
podzimních dní často vybízely k procházkám. Ať už do přírody v okolí,
nebo se s chutí projít jen tak po městysi a všímat si, jak se i v maličkostech mění. Radovat se spolu s dětmi, které v lesoparku Zárybničí
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Výlety

Týden v Kynžvartu
Do lázní jsme vyrazili velkým autobusem, protože zájemců bylo hodně. Víc, než se mi povedlo sehnat míst. Jeli jsme bez zastávek, protože
hned po příjezdu byl oběd a čekali nás lékaři, kteří nám udělali všem prohlídku. Bohužel a i naštěstí, jen ten jediný den nám mírně pršelo. Tak
náš příjezd do lázeňského městečka nebyl dokonalý.
Ubytováni jsme byli v lázeňském domě Šárka přímo v areálu lázní a v penzionu Nad halou. Ten byl bohužel dál a ještě k tomu pod kopcem.
První den to bylo trochu rozčarování, ale během 2-3 dnů lidi chodili v pohodě na jídla i procedury. Abychom lidem z penzionu vyrovnali bydlení, dojížděli jsme pro ně autobusem: kdo nechtěl chodit pěšky, jezdil nahoru s námi.
Procedury nám dávali až po dětech, které se tu dlouhodobě léčí, tak jsme se museli přizpůsobit i s výlety. V pátek po snídani jsme jeli do Chebu, prošli si náměstí, prohlédli Špalíček, nakoupili belgickou čokoládu, dali si oběd
v Mléčném baru a udělali jim tam nevídanou zácpu. Odpoledne na nás čekali procedury a ochutnávky lázní.
V sobotu jsme měli procedury naopak dopoledne a po obědě jsme šli procházkou
na zámek Kynžvart. A mimo jiné se dozvěděli, že Kynžvart byl v 60. letech
nejnavštěvovanější zámek v ČR. Navštívili jsme již naši známou zámeckou kavárnu a
zpět do lázní nás většinu odvezl autobus rovnou k večeři. Po večeři jsme někteří jeli
na večerní fontánu do Mariánských lázní.
Na neděli jsem naplánovala celodenní výlet do Františkových lázní. Už byla zima,
tak ani trhy nebyly. Udělali jsme si společnou procházku lázněmi, vyfotili se u Františka, odvážní ochutnali prameny, někteří šli na domluvené masáže a pak šli skoro
všichni na oběd do penzionu Josef. Nemohli jsme vynechat ani blízký soukromý
hrad Vildštejn ve Skalné. Komentovaná prohlídka se všem moc líbila, dali jsme si
občerstvení a všichni svorně nadávali na neochotnou servírku.
V pondělí jsme po snídani jeli na výlet do Německa. Nejeli jsme moc daleko. První
zastávka byla u Waldsassenu (Valdsasů) na kopci u tříbokého poutního kostela
Nejsvětější Trojice. Do Waldssasenu se nám díky velkému autobusu a dopravním
omezením ve městě nepovedlo zajet, ale aspoň máme důvod se vrátit jindy. Dojeli jsme tedy do Marktredwitz (Trhové Ředvice). Někdo si
prohlédl město, kde jsou vidět zbytky hradeb, zajímavá radnice atd. a další navštívili nákupní středisko.
V úterý jsme udělali dopoledne malou návštěvu Mariánských lázní, viděli fontánu ve dne, prošli se městem a po návratu do Kynžvartu a absolvování posledních procedur měli volné odpoledne. Několik večerů jsme spolu strávili společně v LD Šárka, kde jsme se spolu zabavili při společných oslavách narozenin, tvořením hraček z kaštanů pro děti, při hrách a povídání.
Týden nám velmi rychle utekl. Bohužel, došlo i na nemoce a dokonce musel někdo odjet domů dříve. Cestou domů jsme jeli přes klášter Teplá
nádhernou podzimní krajinou prozářenou sluníčkem. ■

Podzimní prázdniny v Krkonoších
Ve středu ráno 27. října jsme postupně nastoupili do malého autobusu a vyrazili směr Krkonoše. Byl nás proměnlivý počet kolem 19 lidí.
Naše první zastavení bylo v ZOO ve Dvoře Králové. Sice nebylo možné projet safari autobusem, ale nás pobavila mimo jiné i halloweenská
ukázka krmení slonů a zajímavý výklad k tomu. Viděli jsme žirafy, hrochy, slony, opice a další zvířata. Druhou malou zastávku jsme udělali u
hráze přehrady Les Království. Vyfotili jsme se, prohlídli hráz a pokračovali do Hostinného na náměstí. Tam jsme se podívali na velmi zajímavou radniční věž, v místní cukrárně nakoupili dobroty a jeli do Temného dolu. Celou cestu byla mlha, ale ta se 1 km před naším cílem rozplynula a nás přivítalo naše ubytování v krásném podzimním slunci.
Ve čtvrtek jsme se jeli vykoupat do hotelu Golebiewski, kde je mimo bazény, 4 tobogany, sauny a ledaria ještě 8 vířivých bazénů s bylinami
s výhledem na Sněžku. Někteří bazény vynechali a šli rovnou na lanovku a vydali se na procházku do Horní Malé Úpy. Ostatní šli až po bazénu. Pár nás jelo na prohlídku japonské zahrady Siruwia a
pak jsme všechny nabrali na Pomezních boudách. Jedny
boty túru nezvládly a jedna paní nám došla v troskách
bot zabalených v igelitu a ubrouscích.
Dohodli jsme se, že další den bude klidnější a jeli jsme
do Špindlerova Mlýna. Obešli jsme Labskou přehradu a
dál šli podle přání. Někdo na Dívčí lávky, někdo do Svatého Petra, jak kdo chtěl. Tento den byl klidný a odpočinkový.
V sobotu jsme jeli do Jánských lázní, vysadili většinu lidí
u lanovky na Černou horu a dovezli zbytek ke Stezce
v oblacích. Ti z lanovky pokračovali pěšky přes Černou
horu do Pece. Ty ze stezky v oblacích jsme pak nabrali
do autobusu a dojeli s nimi do Pece pod Sněžkou, kde
jsme se sešli s pěší skupinou na oběd a vydali se na procházku městečkem.
V neděli ráno jsme si zabalili naše věci, nakoupili chleby a pečivo z místní pekárny a vyrazili domů přes Kuks. Každý si dal prohlídku na jakou
měl chuť, prošli jsme se po zahradě, dali si podle chuti pivo nebo kávu ve venkovní restauraci a jeli domů.
Tento výlet byl velmi pohodový. Měli jsme s sebou 5 malých kluků (promiň, Martine) s prarodiči. Kluci udělali dobrou partu a byli fajn. Mimořádné díky patří Ing. Miloši Radovi, který i se svým banjem s námi trávil večery v kavárně, která nám byla plně k dispozici. Další velký dík patří
Pavlovi Wieserovi, že nás tak pohodově vozí a uklízí po nás nepořádek v autobuse. Bydleli jsme v penzionu Pod svatou Annou a Union, starala
se o nás paní kuchařka, která plnila naše přání na 1.
Domluvili jsme se, že hory se nám moc líbily a chtělo by to v pobytu zde pokračovat. S touhle partou ráda pojedu zase. ■
Bc. Miroslava Kořínková, cestovatelský klub
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Stane se...

Program v křišťálových koulích
Redakce Floriána by se ráda stala věštírnou dat valného sedění baráčníků, adventního rozsvěcení vánočního stromu na Floriánském náměstí,
mikulášské nadílky, připomínky svátku světel, setkávání miminek i seniorů a budoucích muzikantů, odvážných otužilců, betlémských světlušek, divadelních představení či novoročních ohňostrojů. Ale všecko je covidově znejistěno nejen v našem městysi a v mlhách opatrnosti není
vidět dál než na pár krůčků. Protože nechceme čtenáře marně lákat, alespoň vzpomínáme a těšíme se na čas, kdy už nebude třeba křišťálových koulí. Sledujte, prosím, vývěsky a SMS (pokyny pro přihlášení Vašeho mobilu k INFOZPRÁVÁM jsou na straně 16 vpravo dole). ■
text redakce, foto archív a Hana Němečková
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Spolky

Malé valné zasedání
„Budete vždy dobročinné a vlastenecké poslání českého baráčnictva na zřeteli míti a pro tento úkol pracovati?“
– tato, možná pro vás podivná otázka, je jednou z pěti podobných, na které musí hlasitým „ano“ odpovědět
každý nový člen, který je mezi baráčníky přijímán. Nejen to, slavnostní slib, při kterém dávají svůj souhlas také
panímaminka za tetičky a pantatínek za sousedy, trvá téměř čtvrt hodiny a jsou při něm vyjmenována všechna
nabytá práva a povinnosti. Nakonec při rozsvícených svících trojím úderem rychtářského práva potvrdí rychtář
právoplatnost slibu a přivítá nové členy v baráčnické obci.
Bylo tomu tak i 13. listopadu 2021 na valném volebním zasedání toušeňské
Obce baráčníků, které probíhalo od čtrnácti hodin netradičně na rychtě. Dlouhá desetiletí bývala svědkem těchto jednání místní sokolovna, zaplněná hosty
a veřejností. Ovšem sílící coronavirová epidemie nás přinutila k nouzovému
řešení. Řada členů se omluvila, někteří se zcela oprávněně obávali přijít do
větší společnosti a také hosté z okolních obcí odříkali účast.
V průčelí místnosti byl umístěn spolkový prapor, na stolech květiny a koláče,
tentokrát ty pravé posvícenské, největší parádou však byly bílé halenky tetiček
a košile sousedů vyšívané v národních barvách. Slavnostnímu okamžiku zahájení samozřejmě předcházelo zatroubení ponocného, státní hymna, kterou
jsme si všichni zazpívali, a tichá vzpomínka na ty, kteří nás opustili.
„Děkuji vám za práci, ke které zodpovědně přistupujete, je to vidět i na pečlivě
připravených zprávách,“ hodnotil práci odstupujícího konšelstva župní rychtář
soused Jaroslav Proček.
A jaké že byly ty zprávy, to vám rád vysvětlím. Vzdělavatelská zpráva připomněla dvousté výročí narození Karla Havlíčka Borovského, tetička kronikářka
hovořila o konkrétní práci obce ztížené protivirovými opatřeními, teta berní
(pokladní) předložila závěrečné vyúčtování. V jiném vystoupení zmínil místorychtář vrchního slídila (kontrolora), že zapomněl na svůj úkol, a truhlice
(pokladna) málem nebyla včas zkontrolována, a dráb si stěžoval, že náročnou
práci služebníků málokdy tetičky, ponejvíce jejich vlastní, dovedou náležitě
ocenit.
„Není snadné
v této době
neustrnout,
nezůstat doma, sejít se a
radovat
se
pospolu.
Uchovejte si
veselou mysl, to umíte, jste takovým stabilním bodem v Toušeni a moc si
přeji, aby to tak zůstalo,“ napsala v omluvném dopise paní místostarostka
Mgr. Jana Hadrbolcová.
Také s volbami to u nás není jednoduché. Každé dva roky se volí konšelstvo
nové, i když k výměnám konšelů dochází zřídkakdy. Rychtář předá právo
župnímu
rychtáři, který
nechá
nastoupit navržené členy, přijme jejich slib a předá právo zvolenému rychtáři.
Ten potom pokračuje v řízení zasedání. Tentokrát ke změně došlo, dlouholetá
vzdělavatelka tetička PhDr. Liduška Konopková požádala ze zdravotních důvodů o vystřídání. Velké poděkování od rychtáře a kytice růží od tetiček ji přiměly ke vzpomínkám, a věřte, že bylo na co vzpomínat. Její vyprávění bylo zakončeno dlouhým potleskem.
Mezi baráčníky se potleskem nešetří, je jím oceněno každé vystoupení, zpráva, dobré slovo, každá práce přínosná pro všechny. Nejinak tomu bylo po
zdravici kronikáře pana doktora Jana Králíka, který připomenul dobré vztahy
mezi členy, tradiční dobročinnost i potřebné dodržování obyčejů. Každá obec,
každý městys je bohatší životem místních spolků a naši toušeňští baráčníci
jsou toho příkladem.
Tím by mohlo zasedání končit. Jenže se ještě musí otevřít diskuse, tomu se u
nás říká volné návrhy, zástupce župy zasedání zhodnotí, případně zkritizuje (ani tentokrát ke kritice nedošlo, spíše naopak), a rychtář svým
právem jednání ukončí. Všichni se drží za ruce a zpívají starodávnou baráčnickou píseň.
Malé volební zasedání skončilo, program byl vyčerpán. Tetičky nosí na stoly další občerstvení, sousedé se sklenkami v ruce nutí k dodržování
pitného režimu. Pokračuje dobrá nálada, zazní písničky i gratulace novým členům. Ostatně do příjemného prostředí naší rychty to samozřejmě patří. Pokud jste zvídaví, přijďte se podívat, rádi vás přivítáme! ■
Jiří Kučera, rychtář OB Lázně Toušeň
foto Hana Němečková
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Aktuality

Pamětní deska manželům Krakešovým
Po marném čekání na vhodný čas, až proticovidová opatření umožní
společenské setkání, byla nakonec i bez veřejnosti uprostřed léta 26.
července 2021 instalována na domě čp. 17 v Nádražní ulici již dlouho
připravená pamětní deska [Florián 2019/9-10/2+17]. Připomíná manžele prof. RNDr. Marii a JUDr. Josefa Krakešovy [Florián 2014/9-10/18,
2019/7-8/12, 2021/3-4/9], kteří vytvořili originální českou školu sociální práce, na niž nyní navazují nové, podobně moderní projekty
v oblasti sociální péče a výchovy. ■

Makedonská podezdívka
O dokončení zdi – už jen podezdívky – nového oplocení Parku
profesora Procházky ze strany od nábřeží se postarala firma
Kamenné stavby, která vyslala dva zkušené makedonské kameníky.
Tradice kamenných staveb se v Makedonii pěstuje již alespoň dva
a půl tisíce let, a na šikovnosti rukou kameníků je to znát. Ještě
dnes jsou hrdí i na slavného Alexandra Makedonského. Kamennou
podezdívku doplní průhledný kovový plot a nová, automaticky
zamykatelná a odemykatelná vrata. Kdyby se před rokem kus zdi
nezhroutil, sotva by se vedení obce odhodlalo k tak pěknému
řešení. ■

Putovní výstava
Na první prosincový týden získala kulturní komise ve spolupráci
s Obcí baráčníků Lázně Toušeň pro oranžerii Skleněné vily premiérové umístění putovní výstavy České stopy ve Skotsku, a to na
devíti panelech vytvořených pod záštitou Památníku Lidice. Výstava dokumentuje přípravu československých parašutistů za II. světové války ve Skotsku v letech 1941-1945. Cvičení čs. vojáků, kteří
byli pro plnění nebezpečného poslání v nepřátelském týlu vybráni,
probíhalo na tamních farmách, zámečcích a hradech, které se proměnily ve speciální výcvikové školy a centra.

Na chodníku u pomníku
Když je hotovo, ani si nevzpomeneme, kolik co stálo práce, součinnosti a ohledů dalších lidí – řidičů aut, autobusů, nákladních kamionů. U
toušeňského pomníku obětí dvou světových válek je už opět místo
pro vzpomínku před pamětními deskami a pro květiny nebo dvakrát
do roka pro básně, zpěv, proslov a vlajkonoše. Okamžik s bagříkem
firmy Stavokomplet (záběr z 6. října 2021) už zavál čas, stejně jako
semafory a kolony aut všeho druhu z obou stran, a je to tak dobře.
Další drobné práce už počkají do jara. ■

Všestrannou, nejen parašutistickou přípravu zde absolvoval i tehdejší poručík Tomáš Sedláček, kterého si pamatujeme jako armádního generála v. v. a čestného občana Lázní Toušeně. Jeho životní
dráze budou věnovány dva zvláštní výstavní panely v předsálí.
Nadšením, vlastenectvím, ale především svými činy zanechali naši
vojáci ve Skotsku nesmazatelnou stopu. Připravili se na 46 operací
s nasazením 121 čs. parašutistů, z nichž se uskutečnilo 37: v jejich
rámci bylo do akcí vysláno 98 mužů. Naprostá většina plnila zpravodajské, organizátorské, kurýrní, spojovací a diverzní úkoly, a to
nejen v okupované vlasti, ale také na území Francie, Itálie a Jugoslávie. Nejúspěšnější z těchto akcí byla bezpochyby operace
ANTHROPOID – likvidace zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha – právem řazená mezi největší činy evropské
protinacistické rezistence. Za zprostředkování výstavy děkujeme
plk. Antonínu Šubrtovi. ■
foto jvk, text redakce
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Osobnosti

Proslov v Karolinu
Zvláštní pocty se dostalo Toušeňanu RNDr. Janu Králíkovi, CSc., když ho
někdejší spolustudenti z matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
pověřili, aby po 50 (51) letech při „zlaté promoci“ pronesl děkovací proslov právě on. Stalo se 16. října 2021 při slavnostním zasedání akademické obce, jemuž jako promotor předsedal emeritní rektor staroslavného
vysokého učení prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., Dr.h.c. (uprostřed bez roušky). Aulu Karolina zaplnilo jednasedmdesát matematiků a fyziků
s rodinami. ■

Návštěva skladatele
Ve čtvrtek 7. října 2021 navštívil Lázně Toušeň hudební skladatel a hlavní dirigent orchestru Hradní stráže a Policie České
republiky plk. Jan Zástěra, autor oratoria Nádech věčnosti,
v němž roli svaté kněžny Ludmily premiérovala Soňa Červená,
naše čestná občanka [Florián 2021/9-10/1+7+14]. Mladý host,
vítěz Ceny OSA pro nejúspěšnějšího skladatele roku, poobědval
ve Slatinných lázních a prohlédl si Park profesora Procházky i
labské nábřeží. Na obrázku je s předsedkyní kulturní komise
Hanou Němečkovou. ■
foto doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Obnovitelka lázeňských koncertů
Na následky dopravní nehody zemřela v Praze 13. listopadu 2021 ve věku 87 let pěvkyně MgA.
Olga Jiráková, emeritní profesorka zpěvu na pražské konzervatoři. Po babičce Marii Králíkové
pocházela z Toušeně a nejen v dětských letech zde trávila prázdniny. Prarodiče i rodiče (otec prof.
Ing. Jaromír Jirák [Florián 2017/9-10/6]) jsou pochováni na toušeňském hřbitově.
Studium zpěvu absolvovala na pražské HAMU u Zdeňka Otavy v roce 1958 jednak písňovým recitálem v Rudolfinu, jednak rolí Opice při světové premiéře opery Jiřího Pauera Žvanivý slimejš. Již
během studií debutovala na profesionální operní scéně ve Slovenském národním divadle
v Bratislavě jako Gilda v Rigolettu Giuseppa Verdiho (1956). Roku 1960 získala čestné uznání ve
finále mezinárodní pěvecké soutěže Pražského jara a brzy nato úspěšně hostovala rovněž
v Národním divadle v Praze a v opeře v Ústí nad Labem, ale pro příbuznost se skladatelem K. B.
Jirákem [Florián 2021/3-4/9], otcovým bratrancem, který emigroval do USA, nesměla být přijata
do angažmá. Věnovala se proto koncertnímu zpěvu, vedle klasiků zejména soudobým skladatelům. Dirigent Karel Šejna jí umožnil zpívat s Českou filharmonií v Mahlerově 4. symfonii (1971).
Jako sestra primaře Slatinných lázní v Toušeni MUDr. Miroslava Jiráka [Florián 2017/5-6/14] se
zasloužila o obnovu komorních lázeňských koncertů a významně povýšila jejich úroveň. Nejčastěji
zde vystupovala s klavíristy Zdeňkem Kožinou a Ivanem Klánským a se svým druhým manželem
violoncellistou Karlem Novotným, koncertním mistrem České filharmonie. Zpívala také sóla na
kůru toušeňského kostela svatého Floriana. Nakonec jí bylo dovoleno pedagogicky působit
alespoň na pražské konzervatoři. Po penzionování ještě zajížděla vyučovat zpěv na ZUŠ do Lysé nad Labem a na Mělník. ■

Básně a paměti
Mizení pamětí je milosrdné i bolestné. Mizení básní bolí vždy. Neboť leccos z básní a
pamětí bývá zdrojem nemalého poučení, poznání a opravy vlastních dojmů. Každá zdánlivá drobnost, která nepropadne sítem času, může být nad jiné cenná. Písemné stopy Jarmily a Emila Kaplánkových z Čelákovic ochraňovali a v citlivém výběru zpřístupnili knižním vydáním jejich synové Jaroslav Zmatlík a Michal Kaplánek ve svazku Slova inspirovaná řekou (vyd. Zd. Susa, Středokluky 2020, 144 s.). Po mamince jim zbyly dosud nevydané
básně, po tatínkovi vzpomínkový doklad pozoruhodného hudebního talentu a osudových
překážek i protivenství. Pana učitele Emila Kaplánka ještě pamatují i jeho toušeňští klavírní žáci a zpěváci chrámového sboru, který vedl v Čelákovicích. Na varhany hrával také
v Toušeni [Florián 2021/5-6/11]. Výběr z pamětí zároveň poodhaluje, proč byl tak nesnadno chápán a přijímán, ale i kolik obdivných citů obracel právě i do Toušeně také jako
hudební skladatel [s. 88] (viz též knihu Hudebníci v brandýském Polabí, 2008, s. 67-68 a
článek Několik vzpomínek ve Floriánu [2021/5-6/11]). Knihu provázejí rodinné fotografie
a ilustrace Marie Skopalové. Tak vzácných rodinných edic by jistě mohlo a mělo být víc. ■
foto jvk, archiv a Jaroslav Špaček, text redakce
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Čtení

Perla moderní architektury
Objeví-li se o jediném domě celá kniha, bývá naplněna spíše osudy obyvatel než dějinami stavby.
Případ Volmanovy vily v Čelákovicích, postavené v letech 1938-1939, je ale jiný a nejen tím výjimečný. Velká výpravná kniha Volmanova vila – klenot české meziválečné architektury [Argo 2020, 158
s.] nabízí spolu s pozoruhodnou zkratkou života úspěšného průmyslníka a mecenáše i vizitku talentovaných architektů neopakovatelného řešení luxusní stavby a jejích nepředvídatelných proměn
ve zvratech dob od násilného osiření a trpělivého čekání přes úpadek blízký zkáze po velkorysé znovuvzkříšení. Autoři – stavební
historička Mgr. Jolana Tothová, architekt Ing. arch. Marek Tichý,
historička architektury doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., a
architektka Ing. arch. Magdalena Kurfürstová – připravili 17 kapitol informačně vydatného, napínavého a jímavého čtení
s bohatými obrazovými doplňky, které by vydaly na samostatnou
publikaci z oboru umělecké fotografie. Volmanova vila jako soliter
českého funkcionalismu je právem řazena mezi vzorové počiny
moderní architektury v našich zemích, kde před ní stojí již jen slavná brněnská vila Tugendhat, projektovaná berlínským architektem
Ludwigem Miesem van der Rohe. Rovněž autoři čelákovické vily, pražští architekti Jiří Štursa a Karel Janů
obdivovali slavného Le Corbusiera, stavbě dopřáli vlastní park i výhled do krajiny a vybavili ji nejvyšším
komfortem s lehkostí, elegancí a bez nadbytečných ozdob. Postupovali přitom neméně objevně
a svébytně.
Pro Lázně Toušeň je architektonický skvost Volmanovy vily nejbližším sousedem: stojí nad slatiništěm vyhrazeným pro toušeňské lázně, je
překvapivou dominantou obzoru už v pohledu od předmostí lávky a z celých Malvín, a osudy členů rodiny původních majitelů dosahovaly
donedávna do našich občanských řad. Slatiniště je v knize přítomno na dvou fotografiích na stranách 55 a 147 a celý náš městys i v popiscích
na stranách 57 a 153. Čtenáři Floriána o Volmanově vile v Čelákovicích již četli [Florián 2019/7-8/7] a některé z někdejších toušeňských dětí ji
zažily dokonce jako mateřskou školu. ■
jvk

Knížka o čelákovické radnici
Naši sousedé v Čelákovicích si letos připomněli 100 let budovy městské radnice vydáním pozoruhodné
pamětní publikace. O přípravu se podělili ředitel Městského muzea Mgr. David Eisner a dokumentátor
muzea Jan Hergesell, ve svém bydlišti v našem městysi člen kulturní komise a dopisovatel Floriána. Do 84
stran přívětivého formátu pečlivě zpracovali historický přehled vedení města počínající od rychtáře, rychty
a konšelů až po postup a využití celé nové stavby. Podrobně jsou zachyceny také osudy staveb předcházejících současné budově, nesnadný průběh příprav i samotné nové výstavby a překonávání řady osobních,
projekčních, organizačních a finančních překážek. Samozřejmě nechybí ani popis slavnosti otevření radniční budovy v roce 1911, ale ani přesný historicko-architektonický popis celé novobarokní budovy. Přes osm
desítek ilustrací zpřístupňuje řadu poprvé zveřejněných archiválií od citací zápisů ze 14. století a faksimilí
zápisu ze 16. století po řadu obrazových dokumentů z historických okamžiků a doplňuje nejnovější fotografie se vzácnými hosty včetně prezidenta Václava Havla. Vše je provázeno pečlivými citacemi pramenů a
literatury. Reprezentativní knihu lze zakoupit v Městském muzeu v Čelákovicích. ■
kronikář

Zátopek čtyřikrát bez nás
V čase premiéry filmu režiséra Davida Ondříčka Zátopek, pozdržené až do 99. roku jubilea narození manželů Dany a Emila Zátopkových (oba
*22. září 1922), nabídla knihkupectví o legendárním českém sportovci i několik starších publikací a jednu novou (scénář filmu) – čtyři knihy, o
kterých Florián dosud pomlčel, neboť nezmiňují účast Emila Zátopka na tréninkových soustředěních v Toušeni v letech 1943 a 1944. O jiných
knihách, kde se naopak o prvních toušeňských pobytech našeho čestného občana píše, čtenáři Floriána již dobře vědí [Florián 2016/7-8/12,
2017/11-12/11]. ■
red

Florián 11-12 / 2021

11
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Lázně Toušeň ve sbírkách Oblastního muzea
Ve fondech Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem se nacházejí materiály, které mají vztah nejen k dvojměstí Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav, ale také k jeho okolí včetně Lázní Toušeně.

Archeologická sbírka
Území Toušeně patřilo vzhledem ke své nedaleké poloze již od počátku činnosti Okresní jednoty muzejní, založené v Brandýse nad Labem
roku 1911, k zájmové oblasti vznikajícího muzea. Mezi první nálezy z Toušeně, které se ocitly v našich sbírkách, patřila středověká zdobená
keramická dlaždice, mísa z doby římské a nejedna nádoba z období stěhování národů, pocházející z rozrušených hrobů v toušeňské cihelně u
dnešního hřbitova. Od třicátých let 20. století se k nám díky činnosti muzejních spolupracovníků dostávaly náhodné nálezy sebrané při stavebních pracích nebo těžbě hlíny. Šlo zejména o pravěkou keramiku z různých období: džbánek kultury nálevkovitých pohárů, nádoby únětické kultury starší doby bronzové, amforka lužické kultury mladší doby bronzové, zlomky a části nádob knovízské a štítarské kultury a mísa ze
starší doby železné.
Zatím poslední záchranný výzkum našeho muzea v katastru Lázní Toušeně se uskutečnil v roce 1998 při výstavbě plynofikace a kanalizace v
obci. Ve východní části ulice Hlavní byly objeveny zásobní jámy věteřovské a knovízské kultury (ze střední a mladší doby bronzové), pec na
pečení chleba ze starší doby železné a kulturní souvrství obsahující nálezy ze středověku až novověku. V posledních desetiletích se o archeologickou památkovou péči v Lázních Toušeni starají naši kolegové z Městského muzea v Čelákovicích.

Sbírka písemností
Ve sbírce písemností najdeme řadu položek
k toušeňskému cukrovaru – např. akcie tohoto podniku. O cukrovaru se lze dozvědět více i
v digitální doprovodné dokumentaci ke sbírkám. Jedná se o většinou archivní materiály,
které občané muzeu zapůjčili pouze na okopírování (či v nedávné době na oskenování).
Originály byly majitelům obratem vráceny.
Zde chceme poukázat na plán toušeňského
cukrovaru z 2. poloviny 19. století.

V této sbírce jsou velmi zajímavé dotazníky
sloužící jako podklad pro publikaci „Památník
našeho osvobození“, který byl vydán v roce
1928 a zaznamenává oběti, vojáky a legionáře z našeho regionu v kontextu první světové
války a vzniku Československé republiky.
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Ve sbírce písemností a tisků, které se vztahují
k druhé světové válce, je také uložena dokumentace zvonů sejmutých v Toušeni v roce
1942.
Jinak svébytnou hodnotu má mezi vzpomínkovými materiály krátké vyprávění Josefa
Bendla z Toušeně o jeho politické činnosti
v komunistických orgánech. Na druhou stranu se zde nachází životopis armádního generála v. v. Ing. Tomáše
Sedláčka a dále několik písemných materiálů k osobě Františka
Bílého, bývalého starosty Toušeně.
Nesmíme také opomenout skupinu pohlednic, a to jednak
klasického
typu
„Pozdrav z Toušeně“,
ale i třeba reprodukcí
děl toušeňského rodáka – malíře Čeňka
Choděry
[Florián
2013/jaro/1+45].
Jinou skupinu tvoří dokumentační fotografie
z různých období 20. století (především od
60. do 80. let) zobrazující lázně a lázeňský
dům, toušeňské nádraží, náhrobek Čeňka
Choděry, místní stodoly, vjezdy a brány do
místních statků.
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Historická sbírka
Historická sbírka obsahuje v toušeňském kontextu nahodilý a poměrně nesourodý materiál. Roku 1940 byla na pouti v Toušeni zakoupena černá keramická okarína (hudební
foukací nástroj), která v současnosti rozšiřuje soubor hudebních nástrojů, stejně jako
trampská kytara výrobce „František Vokáč, Praha“, pocházející z mlýna Kabelína (byť ten
již katastrálně spadá pod sousední Zápy).
Zvláštním darem jsou součásti německé vojenské uniformy uschované v kufru
z lepenkového papíru, které zanechal v květnu 1945 německý důstojník A. Lontke
v toušeňských Slatinných lázních. Kufr byl otevřen až zhruba po 50 letech (kolem roku
1995) [Petr Enc – Jakub Potměšil: Za 5 minut 12, AOL 2019, s. 165-173]. Obsahoval kromě
vojenského kabátce i lodičku, nátělník s monogramem „AL“, ale také třeba píšťalku, vlněnou nákolenici, chrániče na uši, jeden pár ponožek, dva hřebeny, tři zubní kartáčky či
útržek novin.
Jiným darem z Toušeně je masivní závitník s otočnou hlavicí a sifonová lahev, obé přibližně ze 70. let 20. století, dále velký skleněný v proutěném koši vložený 25 l demižon.

Sbírka výtvarného umění
Výčet sbírek Oblastního muzea Praha-východ nekončí. O slovo se hlásí sbírka výtvarného umění, v níž má i Toušeň své zastoupení. Významný soubor uměleckých děl je zde od toušeňského
rodáka, akademického malíře Čeňka Choděry (1881-1955). Od něho se ve sbírce nachází známý a často vystavovaný obraz „Polabí od Toušeně“ [Florián 2013/jaro/1, 2019/3/4/12].
Z plastik získaných z Toušeně jmenujme čtyři portréty hlav
neboli byst politiků. Po výtvarné stránce je z nich nejzajímavější portrét Zdeňka Nejedlého od sochaře, malíře a v mládí i
tanečníka baletu Emanuela Famíry (1900-1970), který často
pobýval v Zápech a právě také v Toušeni. (obrázek vlevo)
Největší část v této sbírce tvoří dílo učitele a výtvarníka Zdeňka Gutwirtha (1892-1969) [Florián 2019/7-8/12]. Jedná se o
několik prvorepublikových perokreseb toušeňských roubených a srubových staveb [Florián 2019/5-6/17, 2020/7-8/14],
ale i mlýna [Naše Polabí IV, 1926 č. 1, s. 7; Václav Dragoun:
Tucet příběhů z Toušeně, 2010, s. 11] či zájezdního hostince U
Choděrů [Naše Polabí IV, příloha k č. 2] a o náladová toušeňská zákoutí nebo cukrovar [Florián 2018/7-8/10]. Většina
z nich byla publikována knižně [M. Pátra: Brandýské Polabí
v kresbách Zdeňka Gutwirtha, Lidová architektura na Brandýsku, Brandýs n. L. - St. Boleslav 2009], avšak některé kusy
se do sbírek muzea dostaly až následně, tudíž v knize chybí.
Zdeněk Gutwirth spočinul po skončení své životní pouti na toušeňském hřbitově [Florián
2019/3-4/12, 2019/7-8/8] (obrázek vpravo).

Knihovna
V oddělení publikací, které vyšly a vycházejí o jednotlivých obcích
našeho kraje, se oddíl „Toušeň“ v posledních dvou dekádách rychle
plní a lze říci, že svým rozsahem soupeří spíše s městy jako Kostelec
nad Labem, Úvaly apod. než s městysy, o vesnicích ani nemluvě. Svébytnou skupinu tvoří brožurky vztahující se k toušeňským lázním,
tedy různé prospekty, průvodci a jiné drobné dokumenty z období už
od konce 19. století.

Etnografická sbírka
Další sbírkou s toušeňskými stopami je sbírka etnografická. V ní nalezneme dary toušeňských obyvatel související se zemědělstvím a
vybavení hospodářství. Různé zemědělské nářadí a náčiní (pluhy,
brány, kola od vozu, vidle na řepu a brambory, hrábě), z vybavení
pak například váhu decimálku, máselnici, pražírnu kávy, cedník na
kroupy a také dřevěné dveře od sýpky.

Výzva čtenářům Floriána
Závěrem bychom rádi poprosili obyvatele Lázní Toušeně, aby pokud se zbavují starých, nepotřebných věcí, mysleli také na možnost tyto
předměty, dokumenty, fotografie, ale i třeba přírodniny věnovat některému z místních muzeí (tedy buď našemu Oblastnímu muzeu Prahavýchod v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, nebo Městskému muzeu v Čelákovicích). Dosavadním největším dárcem toušeňských
předmětů je rodina Králíkových v širším smyslu. V případě, že se s vašimi archiváliemi a fotografiemi nechcete rozloučit, budeme rádi, byť
jen za možnost pořídit si digitální kopie. Za každou nabídku a kontakt předem velmi děkujeme. ■
pro zpravodaj Florián připravili
Mgr. Martin Hůrka a pracovníci OMPv
Florián 11-12 / 2021
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Zlato, stříbro a bronz
O úspěších žáka toušeňské základní školy Tommyho Kazdy v kickboxu už čtenáři Floriána dobře vědí [Florián 2019/12/18, 2021/1-2/15] a vědí i o jeho otci a trenéru Petru Kazdovi [Florián 2020/5-6/14-15], za jehož skvělé zprávy
z rakouské Břežnice (z Bregenzu) nyní děkujeme a hlavně oběma – a také Filipovi Vértešimu – nadšeně blahopřejeme!
red

Světový pohár v Bregenzu
Ve dnech 6. a 7. listopadu 2021 se v rakouském Bregenzu konaly soutěže světového poháru
v kickboxu – federace WKU. Boxovat jsem jel já, Tommy Kazda a Filip Vérteši, a ještě s námi jela
tlumočnice Zuzka Šebestová, za což jí patří díky!!! V pátek večer proběhlo vážení. A v sobotu od
11 hodin začal samotný turnaj.
První bojoval Tommy Kazda – 9. let váha do 30 kg – a odboxoval asi svůj nejlepší turnaj!!! Startoval ve dvou kategoriích – lightcontact a kicklight – absolvoval celkem pět zápasů a obě kategorie
vyhrál! Jeden ze zápasů ukončil rozhodčí asi
po 30 vteřinách pro Tommyho naprostou
převahu. Odměnou mu byl pás pro vítěze
světového poháru! Letos absolvoval tři mezinárodní turnaje a dva dokázal vyhrát. Pro
Tommyho to byl 26. zápas v kickboxu, samozřejmě pod mým trenérským vedením…
Ve váze do 65 kg se představil Filip Vérteši, 17
let, absolvoval svůj druhý mezinárodní turnaj
a vybojoval výborné druhé a třetí místo!!! Po
velmi dobrém výkonu, za což mu gratuluju.
Nakonec Petr Kazda, 46 let, tedy já –
v kategorii muži – váhová kategorie do 85 kg:
vybojoval jsem zlato – a pás pro vítěze turnaje (ve 46 letech svůj první!) – a navíc ještě
stříbro.
I přes covidová opatření byl turnaj perfektní i po organizační stránce, za což patří díky
hlavnímu organizátoru turnaje Haraldu Folladorimu. ■
Petr Kazda

Šipkový klub Toušeň
O našem šipkovém oddílu četli čtenáři toušeňského zpravodaje zatím dvakrát [Florián
2014/1-2/16, 2017/11-12/11]. Ze sezóny
2019/2020 odehrál náš šipkový tým sotva
půlku, pak jsme ji kvůli epidemii covidu-19 byli
nuceni ukončit. Sezóna 2020/2021 byla ještě horší. Odehrány byly
pouze tři zápasy a opět byl konec. Letos je situace zatím lepší. Ze
čtyř odehraných zápasů máme tři výhry a jednu remízu. V rámci
stability a omlazení týmu jsme získali nového hráče Ondru
z Čelákovic. Všichni doufáme, že letošní sezónu dohrajeme úspěšně
až do konce. ■
Jan Králík, kapitán týmu

Další
medailová žeň
Po uzávěrce přišla blesková
zpráva o skvělých úspěších
toušeňského borce Jana Veškrny v barvách Taekwon-Do
ITF Sonkal Praha na mistrovství ČR v bojovém umění taekwon-do. Podrobnosti
o mistrovství České republiky,
které se konalo v Ostravě,
přineseme i s gratulací
v příštím čísle.
red
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Dva bronzy z Mostu
Mladí bojovníci z toušeňského oddílu si po dlouhé době opět vyrazili poměřit síly s ostatními kluby tentokrát do Mostu. Národní pohár dětí a mládeže Allkampf-jitsu v Mostě, který proběhl v sobotu 9. října 2021, byl opět pro toušeňský oddíl úspěšný.
Obhajovat toušeňské barvy se pod
vedením trenéra Jana Rychnovského
rozhodli žáci Jiří Neužil, Marek Komenda, Denis Bartůněk a
Jakub Zika, kteří si ve dvou věkových kategoriích
v technických disciplínách Randori a Tameshi-wari porovnali
své schopnosti s ostatními účastníky z celé České republiky.
Ve velmi slušné konkurenci si ze soutěže nakonec domů
odvezl dvě bronzové medaile Kuba Zika, přičemž jednu vybojoval v úplně nové a pro něj neznámé disciplíně Realistic
Self Defence, ve které to k velkému překvapení všech natřel
i o dost zkušenějším a technicky zdatnějším soupeřům včetně českých reprezentantů. Tímto Kubovi patří velký dík a
obdiv za příkladné zúročení zodpovědného přístupu na
trénincích a další zviditelnění toušeňského Haciman klubu
na republikové úrovni. Ostatní naši zúčastnění závodníci
sice na medailové příčky nedosáhli, ale z této soutěže si
odvezli velké množství poznatků pro další zlepšování svých
cílů na Cestě mladých bojovníků. ■
-jr-

První rok kynologů v Lázních Toušeni
Kynologická organizace v Lázních Toušeni má za sebou první rok
aktivní činnosti.
Letošní rok byl pro naše kynologické cvičiště rozjezdovým, ale i
přesto jsou tréninky vždy plné a zacvičit si k nám jezdí lidé z celé
republiky. Každý týden na loučce v „Itálce“ probíhají pravidelné
tréninky poslušností a obran, cvičí zde štěňátka v psí školce nebo tu někdy zaslechnete
volání páníčků na své chlupáče v průběhu socializačních lekcí. Několikrát zde také proběhl speciální trénink s náplní určenou pro služební psy státních složek a někdy se to tu
hemží psy různých plemen při nácviku disciplín psího sportu zvaného Dogpuller, ve
kterém členové ZKO Lázně Toušeň zaznamenali nevídaný úspěch.
Na mistrovství České republiky ovčáckých plemen, které se konalo 28. října 2021
v Kostelci nad Labem, se soutěžilo celkem v pěti kategoriích. Toušeňští psovodi byli
přihlášeni do čtyř kategorií, ve kterých se svými čtyřnohými parťáky vybojovali všechna čtyři první místa, jedno druhé a jedno místo třetí!
Na stupních nejvyšších stanuli předseda Jan Rychnovský, Veronika Rychnovská a Eliška Červinková. Kristina Gaschlerová pak obsadila
v jedné kategorii se svými fenkami dokonce dva posty nejvyšší a bronzový úspěch zaznamenala výcvikářka Tereza Rychnovská.
Lze tedy s potěšením konstatovat, že i za velmi krátkou dobu existence dokázali členové naší kynologické organizace maximálně zhodnotit
intenzivní a kvalitní tréninky pod vedením zkušených instruktorů nejen na poli soutěžním, ale mohou se pyšnit i vysokou úspěšností v absolvování výkonnostních zkoušek z poslušností, stop i obran. A právě z důvodu této
úspěšnosti našich psovodů a na základě velmi pozitivních referencí ostatních účastníků výcvikových akcí naší organizace se členská základna ZKO Lázně Toušeň
v průběhu roku rozrostla o spoustu nových členů.
V průběhu letošního roku se podařilo naší kynologické organizaci uspořádat i mnoho akcí, včetně různých soutěží, charitativního závodu, několika zkoušek z výkonu i
dvou výcvikových kynologických táborů. Do konce roku cvičiště chystá ještě uspořádat „Mikulášský srandazávod“ a „Toušeňský Vánočák“, kde se pejsci utkají
v poslušnostních disciplínách.
V průběhu roku ZKO Lázně
Toušeň dovybavila cvičiště
několika překážkami ruční
výroby, které má na svědomí předseda Jan Rychnovský a jeho práce tímto zdaleka
jistě nekončí. Tyto překážky úspěšně obstojí i ve srovnání s vybavením těch nejlepších
kynologických organizací. V rámci pravidelných brigád členové zušlechťují prostory
cvičiště pro potřeby všech páníčků a jejich chlupatých kamarádů tak, aby se jim na
našem cvičáčku v krásných Lázních Toušeni líbilo a rádi se sem vraceli. V závěru roku
se pak sečtou roční výsledky práce členů a budou vyhodnoceni v kategoriích Nejlepší
pracant, Nejhezčí pejsek, Největší závodník, Objev roku, Nejaktivnější člen a Nejlepší
vystavovatel. ■
text -jr-, foto Tereza Svobodová
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Úřední hodiny úřadu městyse
LÁZNĚ TOUŠEŇ, Hlavní 56
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

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

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Nouzová telefonní čísla

112 Integrovaný záchranný systém
150 Hasiči
155 Zdravotnická záchranná služba
156, 731 136 156 Městská policie
158 Policie České republiky

13:00 – 18:00
7:30 – 14:00
11:00 – 17:00
7:30 – 14:00
7:30 – 13:30
telefon: 326 992 361

telefony: 326 992 302, 326 991 592

Knihovna
Skleněná vila, V Ovčárně 87
vždy v úterý 15:00 –17:00

Večerka u Honzíka
Thao Leová Thanh a Ngoc Nguyen Duc,
Hlavní 13
potraviny – drogerie
pondělí – pátek 6:30 – 19:00
sobota – neděle 6:30 – 18:30

Reality Biliková
Ilona Biliková, Hlavní 263
zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí
zpracování tržního odhadu pro dědické řízení
reality.bilikova@seznam.cz
telefon: 605 457 150

Pošta Partner a prodejna krmiv
Za Školou 2
pondělí
8:00 – 10:00
úterý
8:00 – 12:00 13:30 – 16:00
středa
8:00 – 12:00 13:30 – 17:00
čtvrtek
8:00 – 12:00 13:30 – 16:00
pátek
8:00 – 12:00 13:30 – 16:00
sobota
9:00 – 11:00 vydávání balíků
a listovních zásilek
telefony: 604 100 302, 737 946 186

Česká daňová kancelář, s. r. o.
Ing. Luboš Valehrach, MBA, Na Požárech 425

Gastrodeli
U Sokolovny 259

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

Veterinární praxe
MVDr. Jitka Myslivečková, Hlavní 39
pondělí + pátek dopoledne: objednaní pacienti +
operace
15:00 – 19:00
úterý dopoledne: objednaní pacienti + operace
středa + čtvrtek 10:00 – 12:00 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
daňové poradenství, vedení účetnictví
telefon: 606 494 811
telefon: 603 876 540
email: beran-advokat@seznam.cz
Atelier Kučera
Hlavní 560
krejčovské práce, opravy oděvů

Casido, s. r. o.
Floriánské náměstí 413
Prodej jednostranných a oboustranných lepících
pásek, technických, stavebních a elektrikářských
úterý – pátek
pásek, plastových sáčků, pytlů, strečových fólií,
9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
plastového obalového materiálu za velkoobchodní
sobota
ceny.
zavřeno
pondělí – pátek
8:30 – 15:00
Mgr. Eva Valsová,
telefony: 737 242 375-6,
telefon: 736 536 574
www.casido.cz

výrobky studené i teplé kuchyně,
cukrářské i pekařské
objednavky@gastrodeli.cz,
www.gastrodeli.cz
Salon Faviola
telefon: 326 996 359 manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže
Za Školou, bývalá pošta
Kosmetický salon
Manikúra, nehtová modeláž
Ivana Jedličková, Za Školou 414
Jitka Kolomazníková
kosmetika, vizážistické služby a prodej
telefon: 604 710 975
kosmetiky Alcina
telefon: 606 802 320
Pedikúra, kosmetika
Rehabilitace – masáže
Lenka Fabiánová
Ivana Drobílková, Dům seniorů,
telefon: 721 460 199
Za Školou 414
Masáže
LTV cvičení – elektroléčba – mobilizace
Sophie Dragon
páteře, reflexní terapie
telefon: 723 022 979
pondělí – pátek dle objednání
telefon: 603 254 220
Poradce v životních situacích
a hypnoterapeut
SALON LINDA - Stříhání pejsků
Martina Nepimachová
Eva Pencová, Na Ostrůvku 292
telefon: 703 383 611
telefon: 773 079 428

Nakládání s odpadem
Michal Schwägerl
sutě, písky, štěrk, zemina, dřevo
vyklízení, přistavení kontejnerů, odvoz
telefon: 777 435 672, 777 017 068
Dámské kadeřnictví, Hlavní 35
pouze na objednávku
telefon: 723 679 943
Martin Rigo - ELEKTROINSTALACE
Instalace fotovoltaických systémů
tel.: 775 515 082
martinrigo1@gmail.com
Infozprávy
Služba Infozprávy je určena všem občanům městyse
a je zcela zdarma.
Registrace je možná
a) osobně na úřadě v úřední hodiny
b) přes internet www.infozpravy.cz
c) mobilním telefonem.
Registraci telefonem provedete zasláním SMS
LT mezera číslo popisné na telefonní číslo
735 166 666
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