Tuctý ročník floriánský
Právě započavší dvanáctý ročník Floriána se nesnadno pojmenovává, poněvadž od slova tucet (pošlého přes německou zkomoleninu z latinského
duodecim) je potíž vytvořit srozumitelný přívlastek. Milovníci lučby (alias chemici) by ruče nabídli: tucetný, tucetnatý, tucetitý, tucetičitý, tucetečný, tucetičný, tucetový, tucetistý, tucetičelý. Jazykozpytci by nejspíše doporučili upravit na tuctný, tuctnatý, tuctitý, tuctičitý, tuctečný, tuctičný,
tuctový, tuctistý, tuctičelý. Ze všech osmi, ba šestnácti možností se ujalo pouze tuctový, a to bohužel ve významu všední obyčejnosti.

Tvorba českých slov by uměla nabídnout ještě druhovou číslovku tucterý pro označení, že takový je počet měsíců v roce, kdyby se někdo ptal,
kterak mnohodruhý takový počet jest. Krasobruslaři by v případě mistrovství na menší planetě možná svedli tucterný skok (rozumí se s dvanácti
otočkami) a jiný pojem, který by měl vlastnost takového skoku, by mohl být tucternatý nebo tuctovatý i přesto, že by si význam takového slova
sotvakdo uměl předem představit. Po tuctech rozdělovaný by mohl být tuctovaný.

Naštěstí ani tím tvořivost češtiny nekončí. Vně chemie, lingvistiky a sportu čile žije i písmenkově nejúspornější slovo „tuctý“. Ve slovnících sice
takového přídavného jména nenalezneme, ale v síti sítí (www) lze dohledat žertovné „tuctého tuctý“ pro předvečer svátku svaté Lucie, „dvanáctý,
tedy tuctý výlet“, „tuctý zápas“ a také „tuctý ročník, který nebude ani drobet tuctový“.

Redakce Floriána by ráda přislíbila, že se ze zbývajících sil pokusí, aby onen „tuctý ročník“ nevyhlížel ani drobet tuctově, aby neztuctovatěl.
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Z úřadu městyse

Návrh rozpočtu městyse Lázně Toušeň na rok 2022
PŘÍ J M Y
Daňové příjmy
ze státního rozpočtu
místní a správní poplatky
Nedaňové příjmy
23
vodní hospodářství
33
kultura
36
bydlení
37
ochrana životního prostředí
61
státní moc, státní správa
63
finanční operace
Dotace
PŘÍ J MY C EL K EM
VÝ D A J E
Běžné výdaje
22
doprava
23
vodní hospodářství
31
vzdělávání a školské služby
33
kultura
34
tělovýchova a zájmová činnost
36
bydlení, komunální služby, územní rozvoj
37
ochrana životního prostředí
43
ostatní služby a sociální péče
52
krizová opatření
53
bezpečnost a veřejný pořádek
55
požární ochrana i integrovaný ZS
61
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
63
finanční operace
VÝ D A J E C E L K EM
Financování

návrh 2021
/v tisících Kč/
20 538
19 203
1 335
3 081
1 354
122
1 348
217
30
10
1 471
25 090
/v tisících Kč/

k 31. 12. 2021

návrh 2022

22 514
21 166
1 348
3 358
1 354
261
1 365
350
23
5
1 439
27 311

22 667
21 292
1 375
3 084
1354
121
1 352
217
30
10
322
26 073

210
1 912
840
400
923
4 882
4 237
10
50
380
20
11 089

340
241
888
399
850
3 084
6 965
0
13
380
0
3 635

1 210
1 912
840
420
923
5 087
4 437
10
50
380
20
10 672

137
25 090
0

141
16 936
10 375

142
26 073
0

Změna ceny za svoz odpadů
Od 1. ledna 2022 dochází v našem městysi ke změně ceny za svoz
komunálního odpadu. Bohužel obce se musejí již od loňského
roku vypořádat se zvýšením cen za skládkování odpadů a se zvyšováním mzdových nákladů a nákladů na pohonné hmoty. Svozová společnost nám proto zvýšila cenu likvidace odpadů a jsme tak
nuceni zvýšit cenu o 20 % na 900 Kč za občana a rok.
Možná se někomu zdá zvýšení o tuto částku jako razantní krok.
Jsme si i vědomi, že tento nepopulární krok je činěn v roce komunálních voleb. Jedná se však o krok nezbytný, který by měl být
odrazem skutečnosti a nikoli potřeby zalíbit se před volbami. Je
třeba si uvědomit, že jsme nezvyšovali cenu odpadů od roku
2018. Zvýšení ceny je o 12 Kč za občana a měsíc. Bohužel v roce
2020 došlo k přijetí nového odpadového zákona a cena skládkovného se zvýšila z dosavadních 500 Kč za tunu odpadu na 800 Kč
v roce 2021 a na 900 Kč v roce 2022. Cena skládkovného se bude
v následujících letech zvyšovat o 100 Kč/t ročně až na 1 800 Kč/t.
Záměrem je přinutit občany, aby více třídili.
Městys stál před rozhodnutím, zda jít cestou zvýšení ceny při
zachování komfortu pro občany, nebo naopak jít cestou úsporných opatření v odpadovém hospodářství, jako to mají některé
okolní obce. V řadě obcí je totiž svoz odpadu ve dvoutýdenních
intervalech. To s sebou nese samozřejmě nižší náklady na svoz,
ale zároveň dochází ke kumulaci odpadu v popelnicích, které
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mohou zapáchat a lákat různé hlodavce, zejména potkany.
K tomu jsme nechtěli přistoupit, a z tohoto důvodu ponecháváme
četnost svozu odpadů na stávající úrovni, tedy 1x týdně komunální odpad, 2x týdně tříděný odpad ze sběrných míst.
Bohužel k celé situaci se připojil i obrovský nezájem o tříděný
komunální odpad, kdy zájem o plasty téměř zcela odpadl. Plasty
samy o sobě byly tříditelné jen z části, cca polovina byla nevyužita. A nyní se snížila poptávka i po vyseparovaných složkách odpadů. To s sebou nese další zvýšené náklady. Je však realitou, že
pokud občané třídit nebudou, nebylo by možné v budoucnu ponechat ani stávající vysokou cenu za odpad a cena by se musela
ještě zvýšit. I přesto, že totiž o separovaný odpad není takový
zájem, stále z něho nejsou hrazeny drahé poplatky za skládku. A
navíc pomáháme životnímu prostředí.
Prosím tedy naše občany, aby nezanevřeli na třídění odpadu,
protože to je jediná cesta k tomu, aby se odpad ještě razantněji
nezdražoval. Samozřejmě, že analyzujeme jiné možnosti platby za
odpad podle množství vyprodukovaného odpadu a tím zvýhodnění těch, co poctivěji třídí. Ale to s sebou prozatím přináší více
negativ než pozitiv, navíc svozové firmy stále nejsou připraveny
ani na systém například vážení vyvážených nádob. ■
Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta městyse
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Poplatek za odpad v roce 2022

Poplatek za psa v roce 2022

Poplatek za svoz, zneškodňování a likvidaci komunálního odpadu pro
rok 2022 činí 900 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 1200 Kč). Poplatek
musí být uhrazen do 31. 3. 2022. Do té doby budou odpady vyváženy
také s vylepenou loňskou nálepkou. V případě, že úhrada poplatku
nebude připsána v termínu 31. 3. 2022, může se stát, že nálepku na
první dubnový svoz neobdržíte včas!
Preferujeme platbu poplatku bankovním převodem. Po zaplacení
poplatku na bankovní účet městyse Vám úřad doručí kontrolní nálepku o zaplacení poplatku do Vaší domovní schránky. Odpadá tak nutnost návštěvy úřadu. Nálepky na popelnice budou distribuovány vždy
koncem měsíce (nikoli ihned po úhradě). Kdo z občanů bude chtít,
může si samozřejmě kontrolní nálepku po úhradě vyzvednout na
úřadu městyse sám.

Opět je preferována platba bankovním převodem, platba v hotovosti
je možná jen výjimečně. Poplatek je splatný ve lhůtě do 31. 3. 2022,
pokud činí poplatek více než 600 Kč, lze hradit i ve splátkách, polovinu do 31. 3. 2022 a druhou polovinu do 30. 6. 2022.
Poplatek se platí ve výši:

Platbu poukažte na účet číslo: 2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.)
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: 2022077
Konstantní symbol: 1318
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 počtu členů domácnosti a násobku 900 Kč.
Poplatek lze hradit výjimečně také v hotovosti na úřadě městyse, a to
ve středu v úředních hodinách 8:00 – 9:00. ■
ÚM

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.)
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (je NUTNÉ vyplnit!!!, viz
instrukce výše)
Specifický symbol: 2022088 (standardní plátce)
2022089 (důchodce)
2022087 (podnikatel)
Konstantní symbol: 1318
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 vyplňování 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 poplatku, pod
jehož specifickým symbolem bude platba provedena. Na druhém
poplatku zůstane nedoplatek. ■
ÚM

Platba za bioodpad v roce 2022
Platbu poukažte na účet číslo: 2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.)

Vydávání svozových známek
Vydávání a užívání svozových známek na odpadové nádoby se budou
v roce 2022 řídit dle stejných pravidel jako loni: • Jedna až čtyři osoby, které jsou trvale hlášeny na jedné adrese v městysi Lázně Toušeň,
mají nárok na jednu známku pro nádobu velikost 120 l. • Známku je
třeba nalepit na nádobu odpovídající velikosti, tedy na nádoby o objemu 120 l. Svoz bude nadále probíhat jednou týdně. • Osoby, které
nejsou v městysi trvale hlášeny a neplatí zde poplatky za odpad, nemají nárok na svoz odpadu. Mohou tedy řešit situaci například nákupem odpadních pytlů, které firma AVE sváží společně s běžným komunálním odpadem. Tyto pytle je možné zakoupit na úřadu městyse.
• Rodiny, které mají v péči člena domácnosti, který má speciální potřeby spojené se zvýšenou produkcí odpadu, mohou na úřad městyse
poslat žádost o udělení výjimky a uznání možnosti svozu větší či další
nádoby na odpad. ■
ÚM
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Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (je NUTNÉ vyplnit!!!, viz
instrukce výše)
Specifický symbol: 2022100
Konstantní symbol: 1318
Informace (text) pro příjemce: uveďte jméno a příjmení plátce,
nebo jméno toho, na koho je nádoba na bioodpad hlášena.
Částka odpovídá velikosti nádoby:
nádoba 240 l svoz 678 Kč
nádoba 120 l svoz 388 Kč
Poplatek lze hradit výjimečně také v hotovosti na úřadě městyse, a to
ve středu v úředních hodinách 8:00 – 9:00.
Bioodpad se bude do konce dubna svážet na starou známku.
Po zkušenostech z uplynulých období doporučujeme nádobu připravit
ke svozu již v úterý, neboť svoz může být uskutečněn ve velmi brzkých ranních hodinách. ■
ÚM
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Nové dopravní značky a systém parkování
Ve všech ulicích vedoucích od Hlavní ulice směrem k Labi – Na Stráni, Na Vinici, Na Hradisku, Příčná, Zahradní, Káranská, Na Chmelnici, Poštovní, V Ovčárně, Na Ostrůvku a Na
Krétě, byly nainstalovány značky upravující provoz a především parkování. Parkování
v těchto ulicích je umožněno pouze rezidentům (jejich obyvatelům) na základě rezidenční karty. Cílem opatření je usměrnit parkování návštěvníků, kteří svými auty zaplňují
ulice a znemožňují průjezd a parkování obyvatelům a bezpečnostním složkám.
Rezidenční karty obdrží rezidenti na úřadu městyse. Na jedno popisné číslo připadá jedna
parkovací rezidenční karta. V případě potřeby je možné zakoupit za poplatek 200,- Kč
ještě jednu parkovací kartu. Karta má platnost jeden rok. Na další rok si vyzvednete kartu
novou. Přesto žádáme všechny obyvatele Lázní Toušeně, aby využívali parkování především na svém pozemku a předešli tak zaplňování ulic.
Na žádost obyvatel dotčených ulic bude systém aktivován již 1. března 2022 a bude platit
celoročně. Od tohoto dne bude možné v těchto ulicích parkovat pouze s rezidenční kartou. O aktivování dopravního systému budeme informovat pomocí sms zpráv a facebookových a webových stránek městyse.
V případě, že budete očekávat větší návštěvu a budete jednorázově potřebovat zajistit
parkování pro více než dva vozy, můžete si na úřadu vyzvednout jednorázové karty pro
hosty za poplatek 50,- Kč za kartu.
Pro návštěvníky, kteří nebudou smět v těchto ulicích parkovat, bude umožněno parkování na odstavném parkovišti v ulici Na Pruhu a na Floriánském náměstí.
Věříme, že toto opatření pomůže řešit problémy s dopravou v dotčených ulicích.
V případě, že se podobným způsobem budou v budoucnu plnit i další ulice, rozšíříme
stávající nový systém na celý městys Lázně Toušeň. ■
Mgr. Jana Hadrbolcová, místostarostka městyse

Změna ceny vodného a stočného
Od 1. ledna 2022 dochází k navýšení ceny vodného na 37,56 Kč/m3 včetně DPH a stočného na 40,36 Kč/m3 včetně DPH. Cena reflektuje nárůst vstupů, zejména energií, nájemného a mzdových nákladů a zvýšení ceny předané vody, která vzrostla i zvýšením ceny surové vody od
Povodí Labe. Stále si však držíme absolutní prim v ceně za vodné a stočné (77,92 Kč/m3) ze všech obcí a měst v okolí. Musíme však myslet i
na nutnost obnovy vodohospodářského majetku tak, abychom měli na jeho prostou
údržbu a reprodukci. V letošním roce nás čeká výměna přečerpávacích stanic podél
Labe. Ty jsou starší technologie a dochází v nich k zahnívání kalu a šíření zápachu. Zároveň bychom chtěli přečerpávací stanice zahalit do nového kabátu, aby lépe splynuly
s okolním prostředím. Plánujeme na tuto investici vyčlenit přes 2 000 000 Kč. ■
Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta městyse Lázně Toušeň

Spolupráce s čelákovickou městskou policií
Městys Lázně Toušeň má už po několik let uzavřenu smlouvu s Městskou policií Čelákovice,
která opravňuje a povinuje její složky vykonávat u nás činnost policie. Policejní hlídky mají za
úkol pravidelně projíždět celým městysem, kontrolovat dodržování pořádku, pokutovat nesprávné parkování apod.
Spolupráce se každoročně reviduje nebo dle aktuálních potřeb upravuje. Na základě toho byl
například zvýšen počet návštěv policejních hlídek a zvýšena kontrola některých míst po nahlášení podezření z kriminální činnosti.
V minulém roce bylo na území městyse Lázně Toušeň řešeno celkem 360 událostí. Z toho bylo
71 přestupků oznámeno správním orgánům. Policejní hlídky zde odpracovaly celkem 536 hodin služby. Krom špatného parkování policie na našem území jedenáctkrát řešila volně pobíhající psy a zkontrolovala 11 kriminálně závadových osob. Mezi případy, které policie řešila
v Lázních Toušeni, patřily požáry, odstavený vrak, volně pobíhající kůň, úraz na cyklostezce,
rušení nočního klidu, přestupky proti občanskému soužití, dopravní nehody, spadlý strom ve
vozovce, sražená zvěř na silnici, sršní hnízdo, otevřená garáž v noci, vozidlo s klíčky v zámku,
černá skládka.
Vedení městyse 11. ledna 2022 při jednání s náčelníkem Městské policie Čelákovice zrevidovalo stávající spolupráci a společně probrali nové potřeby městyse včetně požadavku navýšit pokuty za parkování bez rezidenční karty v nových
zónách. Náčelník nás ubezpečil, že všechna oznámení občanů Lázní Toušeně byla prověřena a vyřešena. Na základě všech dobrých zkušeností
s čelákovickou policií potrvá spolupráce s městysem i v roce 2022.
V případě jakýchkoli problémů souvisejících s výkonem policie, ať už se jedná o rušení nočního klidu, špatné parkování, podezření na kriminální činnost atd., neváhejte a volejte na telefonní číslo městské policie Čelákovice 731 136 156. ■
Mgr. Jana Hadrbolcová, místostarostka městyse
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Rozsvěcení vánočního stromu
Ještě ráno 28. listopadu 2021 – o první adventní neděli – se zdálo, že by
mohlo trochu nasněžit, ale nakonec z toho bylo jen pár malých vloček, které
jak rychle napadaly, tak rychle zmizely. Rozsvěcení vánočního stromu tedy
proběhlo na Floriánském náměstí v parku na zeleném trávníku, kde bíle
svítily jen květy v létě nově zasazených růžiček. Že nebyl sníh, na to si už
začínáme pomalu zvykat, ale mnohem více nás mrzí to, že vzhledem
ke zhoršující se epidemiologické situaci a vládním nařízením bylo nutno
celou akci, stejně jako loni, zrušit. Opět jsme se museli obejít bez doprovodných radostí, na které jsme si v posledních letech zvykli, a kterých se
s nadšením zúčastňovalo čím dál více občanů. A tak ani tentokrát nezahájil
advent soused ponocný Josef Konopka, chyběly rozzářené dětské oči, nezazněly koledy zpívané zvonivými hlásky školního sboru či hrané na flétničky
pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Černé, chyběly stánky se sladkým pečivem, cukrovím či chlebem se škvarky, punčem, čajem, vánočními
předměty, toušeňskými suvenýry, neopékaly se ani buřty, zkrátka všem nám chybělo přátelské setkání s příjemným naladěním na vánoční
atmosféru.
Pan Petr Studnička rozsvítil vánoční strom na Floriánském náměstí v 17 hodin, ale přece jen se to nestalo úplně bez veřejnosti. O slavnostní
okamžik se přišlo podělit pár rodičů s dětmi, zazpívali si koledy, nechybělo přání šťastných svátků a hlavně zdraví všem… (foto také zde ve
Floriánu [na straně 1]).
Nekonala se ani oslava svátku sv. Lucie 13. prosince – průvod se světýlky zakončený ohňostrojem u Labe. Jedna z akcí, která se už po několik
let stala samozřejmou a oblíbenou součástí prosincových oslav.
Nezbývá nám tedy než se těšit na setkávání nejen u stromečku v příznivějších dobách a doufat, že se tak stane co nejdříve. ■

Sníh na svatou Barboru a jaro v parku
Jedna z adventních pranostik říká: „O svaté Barboře leží sníh na dvoře“, a to se tentokrát vyplnilo se vším všudy: 4. prosince se náš městys vzbudil do bílého rána pod
sněhem. Jen za dopoledne ho napadlo 7 cm, a tak jak to bylo možné, děti
s červenými pekáči pospíchaly na stráň a v zahradách se objevilo několik sněhuláků
všech velikostí. Do ulic vyjel pluh, na silnici se objevil sypač se solí. Vypadalo to, že
bílá zima se ujala vlády a
čeká nás počasí, jaké by
si každý představoval.
Sníh však nevydržel
dlouho, už druhý den ho
značně ubylo a bohužel
další z mnoha pranostik
„Jaké je počasí na svatou Barboru, takový bývá celý advent“ neplatila vůbec. Naopak, teploty stále stoupaly, a dokonce na Nový rok se vyšplhaly až na neuvěřitelných + 12°C, někde možná i výše. U Labe bylo v lednu jako na jaře a díky velkému větru se někdy po řece
proháněly vlny jako na moři. Také park na Zárybničí působil spíše jarní atmosférou
a denně byl plný dětí. Ladovskou zimu budeme možná už znát jen z obrázků či
vzpomínek. Ale raději nepředbíhejme. Zima ještě není u konce! Možná se přece
jen dočkáme. ■

Nový rok 2022
Loučení se starým rokem a vítání nového bylo tentokrát (kvůli restrikcím vyvolaným
současnou světovou pandemií) všeobecně poklidnější. Zatímco v minulých letech se
ozývaly svištivé zvuky ohňostroje i pár dní předem, na Silvestra už i celé odpoledne
a večer, tentokrát si všichni raději světelnou a zvukovou podívanou šetřili až na
půlnoc. Sotva se přehoupla 24. hodina a začal nový rok 2022, na Floriánském náměstí se sešli natěšení diváci rozdělení do několika skupinek. A dočkali se. Ze všech
stran, i na koncích přilehlých ulic, byly vidět a slyšet barevné proudy světel. U kostela sv. Floriána se tradičně sešli baráčníci, k lipové aleji přijel Míra Čápek se svou
svítící pojízdnou diskotékou, a všechny překvapil ničím menším než českou státní
hymnou. Hudba nechyběla ani uprostřed náměstí, kde se bavila skupinka mládeže a
vytvořila příjemnou, velmi srdečnou atmosféru. Přišli místní i přespolní. Světelné
představení barevných ohňostrojů a loučení se starým rokem proběhlo bez problémů a v dobré náladě. Za světelné a zvukové podívané jsme se na náměstí rozloučili
se starým rokem a přivítali nový, popovídali si a popřáli, aby byl šťastný. A stejně
jako na náměstí tomu tak bylo na více místech našeho městyse. Přejme si i všichni
navzájem hodně zdraví a aby se rok 2022 vydařil co nejlépe! ■
text a foto Hana Němečková, šéfredaktorka zpravodaje Florián
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České stopy ve Skotsku za II. světové války
Putovní výstava
Prvních pět prosincových dní loňského roku jsme měli možnost ve Skleněné vile navštívit zajímavou a poutavou výstavu České stopy ve Skotsku za II. světové války. Kulturní komise a Obec baráčníků Lázně Toušeň s radostí přijaly nabídku putovní výstavy o výcviku čsl. vojáků ve Skotsku za II. světové války. Jedním z nich byl také prof. plk. Antonín Šubrt, jehož syn Antonín Šubrt
nám nabídl možnost vystavit 8+1 bannerů s mnoha zajímavými informacemi nejen v češtině, ale
také v angličtině, doplněnými původními fotografiemi z tohoto období (foto také zde ve Floriánu [na straně 1]). České stopy ve Skotsku za II. světové války je jedna z mnoha putovních výstav,
kterou je možno si zapůjčit v Památníku Lidice a autorem právě této je plk. gšt. v.z. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA. V pěti knihách umístěných na parapetech si zájemci navíc mohli najít
mnoho dalších informací, včetně jmen účastníků kurzů, či vzpomínek novináře Jaromíra Marka
z putování po místech pobytu vojáků za války.
Ještě v předsálí měli návštěvníci možnost zhlédnout dva panely pečlivě připravené toušeňským
kronikářem RNDr. Janem Králíkem, CSc. a věnované arm. gen. Ing. Tomáši Sedláčkovi, jenž byl
také účastníkem tohoto výcviku. ■
hn

Zásadní úkol zahraničního i domácího odboje
Úkolem našich vybraných vojáků v Anglii bylo vedení diverzní války proti nacistickému Německu, především podporou odbojového hnutí
v zemích okupované Evropy. Pozorní návštěvníci se dočetli, že v letech 1941–1945 bylo připraveno 46 operací s nasazením 121 československých parašutistů, z nichž 37 bylo skutečně realizováno a v jejich rámci bylo do operace vysláno 98 mužů. Pro plnění nebezpečných poslání
byli vybráni vojáci, jejichž výcvik začínal většinou právě ve Skotsku. Nejvýznamnější akcí se stala operace Anthropoid – atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
V prosinci 2021 byl náš městys prvním, kde bylo možno výstavu navštívit, dalšími místy byly ZŠ Kamenka Čelákovice, Obecní úřad ve Velkém
Oseku – rodišti plk. Antonína Šubrta st., Horní Počernice – areál hotelu Čertousy, základní škola v Zelenči, a posledním místem byla sokolovna
v Nehvizdech [Florián 2021/11-12/9]. ■

Zápisy návštěvníků výstavy
Na výstavu v příjemném prostředí oranžerie Skleněné vily se přišlo se zájmem o nejen vojenskou
historii podívat více než pět desítek návštěvníků, kteří si vše prohlédli s úctou a nešetřili pochvalnými zápisy v pamětní knize. Zde jsou některé z mnoha:
► Děkuji za zajímavou a velmi důležitou výstavu, přehledně a poutavě zpracovanou.
Z historie, kterou už spousta z nás zná jen z knih a učebnic, najednou díky výstavě vyvstávají
konkrétní lidé a příběhy. Je třeba uchovat jejich památku. Je třeba připomínat a vzpomínat.
Jana Hadrbolcová
► Připomínání historie je potřeba pro naši budoucnost. Alexandra Červinková
► Velmi záslužné toto připomínat. Děkujeme. Rodina Linkova
► Děkujeme, je velmi důležité připomínat minulost pro lepší budoucnost. Děkujeme za možnost zhlédnout zajímavou, podnětnou výstavu, která může naší mladé generaci sdělit historické okamžiky z dějin našeho národa. Eva a Jiří Kučerovi
► V nejnepříznivější době covidu-19 se povedlo instalovat a otevřít (!!!) putovní výstavu jako poctu vojákům, kteří se zasluhovali svými
životy o budoucnost vlasti. Pocta náleží těm, kdo se nedožili, dík náleží i těm, kdo mohli přijít poctu vzdát. Jan Králík
► Potřebná výstava. Děkujeme za vzpomínky. Tomáše Sedláčka jsme si moc vážili. Jan Karpaš
► Je třeba si připomínat minulost! Děkuji. Martin Černý
► Výstava byla velmi zajímavá, děkujeme. Jana Šífová +3
► Potřebná výstava. Josef Konopka
► Moc zajímavá výstava. Díky. Dana Kyndrová
► Historie učitelkou života. Lenka Mandová, Úvaly
► Díky, moc zajímavá výstava. - Miloš Schwägerl, Antonín Novák
► Vzpomínka na statečné muže! Antonín a Ludmila Šubrtovi
► Moc hezká výstava, ovšem nezapomenout, že sever Skotska bránily i čs. stíhací perutě. Čest našim hrdinům. Ing. Jan Sýkora, Letecké
muzeum VHÚ
A další a další…
O tom, že výstava zaujala, svědčí i přání některých návštěvníků uskutečnit ve Skleněné vile další výstavy s podobnou tematikou. Není to přání
nesplnitelné… ■
text a foto Hana Němečková

Nový památník hrdinů v Nehvizdech
V poslední den putovní výstavy České stopy ve Skotsku za II. světové války v Nehvizdech 29. prosince
2021 se konalo slavnostní odhalení pomníku čs. parašutistům akce Antropoid, a to právě v den 80.
výročí jejich výsadku. Seskok měl původně proběhnout poblíž Plzně, ve skutečnosti ale oba vojáci –
rtm. Jan Kubiš a rtm. Jozef Gabčík – vlivem mlhy, v níž nebylo možno podle hlášení osádky místo
nalézt, seskočili až o 97 km dále. Nikoli východně od Plzně, ale východně od Prahy, u obce Nehvizdy.
Tedy jen pár kilometrů od Toušeně… ■
hn
6

Florián 1-2 / 2022

Aktuality

Adventní procházka
První adventní neděle láká k večerní procházce i za nouzového stavu. Obezřetně,
s respirátorem po ruce, kdyby bylo třeba. V ulicích lehké vlhko, po silnici šumí zimní pneumatiky. Čerstvý vzduch hýří kyslíkem. Na náměstí se prý potkalo pár lidí nejspíš bez náhody
v čase, kdy zde jindy bývalo při rozsvěcení vánočního stromu společensky živo. Jiní se jistě
potkávali jinde a podobně či vůbec náhodně, prý také za průchozí brankou pod obrysy stromů v Itálii. Paměť vynechává a vyprávění zní neuvěřitelně: po loučce uprostřed snad měly
vesele poletovat světlušky dětských čelovek… Některé uši zde zaslechly zvučící struny kytary
a zanotování koledy Nesem vám noviny (další foto je zde ve Floriánu [na straně 1]). Nechce
se ani věřit, že by se mohl rozhořet také ohýnek a že kde by se vzaly tu by se vzaly vidlice na
opékání buřtů a že by někdo dával ochutnat horký obsah termosky. A že sněžení znělo jako
zpěv! Bylo by to vůbec možné v té tmě tmoucí? Procházka adventním podvečerem a náhodná potkání nemohly být víc než stínovým přeludem, a přesto i ze stínů vydechovala na jejich
vypravěče srdečnost a pospolitost. Ačkoli si lidé do tváří nemohli pod korunami stromů vidět, v lucerničkách mobilů rozpoznali kočárek a možná i psa, tu a tam zablikaly čertovské
rohy, jinde modrá obruč, zazněl známý hlas a zdálo se, že je úplně jedno, čím právě onemocněly televizní zprávy. Nad jižním obzorem zářil Jupiter. ■
jvk

Adventní hody
O první adventní neděli, kdy všechna obvyklá veřejná potkávání pohltil a oddálil právě vyhlášený nouzový stav, se přece jen slavilo, byť neveřejně. Objednávky na dopředu ohlášené
vepřové hody připravila Restaurace u Lípy od 10:30 do 18:00 svým stálým zákazníkům do
výdejního okénka. Sliny se měly nad čím sbíhat, covid necovid. Vegetariáni nepochybně kroutili hlavami, ale labužníci museli být stejně nepochybně nadšeni, alespoň ti, kdo s sebou měli
potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci a zcela legálně směli i dovnitř nejen ochutnat,
ale na místě také svlažit hrdla k dodržení pitného režimu. Ten nápoje nijak nečlení. ■
red

Toušeňská stopa na zámku
Tetička vzdělavatelka toušeňských baráčníků Mgr. Alena Šedová vystavovala
vánoční výběr ze svých těžítek, postaviček a mušlí vlastnoručně zdobených
ubrouskovou technikou, a ze své přebohaté sbírky ubrousků – tentokrát
v Brandýse nad Labem. Na výstavu se přicházelo ze sněžné břečky zámeckým
nádvořím po pár schodech nahoru a pár schodech dolů do tepla přízemí a
podzemí michalovické věže – a pak už se dalo jen žasnout nad mnohostí podob betlémů, oveček, čertů, hvězdiček, prostírání a ozdob z nejrůznějších keramik, dřev, papírů, šustí, přízí, látek, perníčků a pečiv. Opojení očí násobila
radost uší i duší: zpěvy a koledy, vůně, zurčící živý pramen a vůbec jinotaje
radosti, píle, víry a věčné naděje. Výstavu domysleli a trámovím i listovím dokouzlili výtvarníci Bára Navrátilová a Jiří Kubec. ■
kro

Betlémské světlo u Malých Malvín
Ve výhledu od lávky, za závorou bránící vjezdu aut, vede doleva mezi husté borovice
pěšina. V létě jí procházejí plavci na poloostrov naháčů, v zimě plavci na poloostrov
otužilců. Jindy si tudy zkracují cestu rybáři. O Štědrém odpoledni se pěšina mění ve
stezku betlémského světla [Florián 2020/1-2/11, 2021/1-2/6]. Někde v první pětině
kroků roste také stromek ozdobený již od prvních dní Adventu pro zvěř jablky,
mrkvemi a kaštany. Letos se po několika mrazivých nocích dalo bez úhony dojít právě
sem. Dál už obleva nadělovala hojnost bláta a kaluží. U ozdobené borovice se
v odpoledni před večerem betlémského Narození Páně potřetí rádi sešli přátelé betlémského světla: děti všeho věku, rodiče a jiní dospěláci, jejich čtyřnozí průvodci i
nemluvňata na čtyřech kolech kočárku. Světlo z Betléma přivezli první obětavci letos
do Lázní Toušeně už o týden dříve z Prahy přátelům na Floriánské náměstí. K borovici
u Malých Malvín doputoval o Štědrém dni v lucerničce jiný a stále týž a shodně zažehnutý plamínek ze Staré Boleslavi. Radost byla veliká, zpívalo se, ochutnávaly se
vánoční sladkosti a slanosti i hřejivé doušky. Příležitost ke svátečnímu přání vánočního štěstí přilákala na tři desítky otevřených srdcí. Známých i neznámých, místních i
přespolních, vše bez povinnosti, jako v jedné velké rodině (neúplné foto je zde ve Floriánu [na straně 1]). ■
jvk
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Z Betléma až na Floriánské náměstí podruhé
Dostáli jsme slibu a doprovodili betlémské světlo 18. prosince 2021 v 19 hodin na naše náměstí. Tentokrát bylo vše naplánované a připravené na převoz. Dovezli jsme ho z Kobyliské
vozovny, z historické tramvaje, kde nám ho předali skauti, jako předchozí rok. Letos určitě
vyzvedneme a dovezeme do Toušeně Betlémské světlo znovu. Další obrázek je zde ve Floriánu [na straně 1].
Petra a Martin Rigo

Mort
Složitá situace v posledních týdnech, zaviněná epidemií covidu-19, nedovolila žádné velké
plánování kulturních či sportovních akcí. Přesto se toušeňští divadelníci odvážili pozvat diváky na 27. prosince 2021 od 19 hodin do místní sokolovny na báječné
představení. Mort = Mortimer,
který přijme zaměstnání u toho,
kdo si nemilosrdně najde jednou
každého. Zaměstnání mu nabídne Smrť. Co bude dál? Mnozí představení viděli
mnohokrát, jiní se zvědavostí a očekáváním přišli poprvé.
S možností rezervace vstupenek byli zájemci ujištěni, že vše proběhne v souladu
s aktuálními hygienickými nařízeními. Téměř do poslední chvíle se ale nevědělo,
zda se opravdu podaří vše uskutečnit, o to větší pak byla radost z jako vždy úžasného divadla! Přestože fantasy komedie Mort Terryho Pratchetta v režii Filipa Müllera
měla premiéru již 24. dubna 2015, a od té doby se v sokolovně dávala dokonce
sedmkrát, příznivců má velké množství, a stále jich přibývá. Aby ne! Vždy se jedná
o úžasné představení, kdy v hlavní roli Morta se střídají Ondřej Menoušek a Matyáš
Hadrbolec. Oba výborní! Stejně jako všichni, kteří v tomto skvělém představení
účinkují. Tentokrát se v hlavní roli představil Matyáš a diváci v počtu více než pěti
desítek, kteří se stále ještě ve vánoční atmosféře do sokolovny dostavili, si představení náramně užívali. Jejich hlasitý
smích, pozorné sledování během představení a velký potlesk na závěr dokazovaly obrovskou spokojenost. Přestože
hned v úvodu i během představení pozlobila elektřina, na
kvalitě to rozhodně neubralo ani píď. Další obrázky jsou na
protější straně [9].
Za milé zpestření vánoční pohody, které se už stalo v této
době díky Divadelnímu spolku Lázně Toušeň v sokolovně
téměř pravidlem, si všichni, kteří se na něm podíleli, zaslouží velký dík!
text a foto Hana Němečková

Konec tuctu kalendářů?
Knížku s dvanácti příběhy z Toušeně z pera Václava Dragouna (1938-2017) provázely v roce 2010 kresby dvanácti výtvarníků a také dvanáct
kalendářů na dvanáct dalších let. Tisk o 72 + 8 = 80 stranách vydal městys Lázně Toušeň ve
spolupráci s Okrašlovacím spolkem. Snaha zajistit tisku nestárnutí po dvanáct let se ukázala
jako nadbytečná: náklad 1000 kusů byl nečekaně brzy rozebrán. Příběhy poučovaly, hladily i
dojímaly: pět z nich (O poustevníkovi, O čertově dukátu, O blázínkovi Helele, O škapulíři a
O víle Amálce) došlo již před tiskem hereckého oživení při literárním večeru 23. dubna 2004 a
ten poslední O víle Amálce sehráli s malou obměnou jména (O víle Malvínce) žáci místní základní školy pod širým nebem na školním hřišti 27. května 2012. Tuto podobu příběhu –
s původní kresbou Josefa Jelínka – přetiskl Florián [2020/5-6/16-17]. Čtenáři Floriána viděli
také knižní obálku od Alberta Jonáše [2015/11-12/12] a ilustrace od čtyř dalších výtvarníků –
Bohumíra Hanžlíka [2012/10-12/26], Václava Antonína Hakla [2014/9-10/16], Ferdinanda
Blechy [2020/9-10/17] a Viléma Plocka [tamže].
Máte-li knížku Tucet příběhů z Toušeně doma, vězte, že s kalendářem na rok 2022 nemusí
být všem dnům konec: osm stran kalendářů lze ze svazku vyjmout (čehož již jistě někdo využil) a zeštíhlený svazek může těšit čtenáře dál i bez dat – neméně čtivě, líbezně, mile a jímavě.
Jen by ubyl obrázek Václava Antonína Hakla [přetištěný zde]. Kdo by chtěl, mohl by si na konci přehledu uvádění autorových dramatických děl naopak něco přidat: dopsat třetí nastudování Toušeňské růže a její provedení v Parku profesora Procházky 19. června a 23. července
2016 [Florián 2016/7-8/4] i veřejné promítání jejích video záznamů 9. dubna 2016 [Florián
2016/5-6/3] a 29. července 2018 [Florián 2018/9-10/7].
Václav Dragoun odešel do básnického nebe před pěti lety 12. března 2017 [Florián 2017/34/12]. ■
jvk
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Divadlo po dvouleté přestávce
Napůl touha, napůl vzdor dospěly v hrdinský čin – ve čtyřiadvacáté provedení inscenace Pratchettova Morta
toušeňským divadelním spolkem.
Po dvouletém covidovém odříkání, po vynuceném zrušení jarní reprízy, ohlášené na 14. březen 2020,
trvalo rok a půl, než vyvstala příležitost zahrát právě tuto fantasy komedii náhradou – 2. září 2021
nejprve pohostinsky – v Kosmonosích. Pokus o návrat na domácí jeviště směřoval mezi Vánoce 2021 a
Nový rok 2022 a šťastně se vtěsnal mezi nouzový stav a
silvestrovská omezení. Ani poslední z mála mrazivých
nocí neodradila téměř šest desítek diváků. Uvítala je
nejen přívětivě vytopená, nedávno vymalovaná a občerstvivá sokolovna.
Divadelníci se překonávali: vzpamatovali se přes všecka
onemocnění v souboru i po dvojnásobném výpadku
elektřiny těsně před představením. Do titulní role MortiSmrť Vojtěch Zíta mera pozoruhodně dozrál Matyáš Hadrbolec (hrál počtvrté): hýřil detaily i stavbou role. Efektnímu Smrťovi nezůstal nic ze své pohyblivé uhrančivosti dlužen Vojtěch Zíta a dámy nemohly být příhodnější než
Alice Kofláková jako vdavekchtivá Smrťova dcera a Veronika Müllerová v proměně do panovačné
princezny. V pánských sólistech se opět výtečně blýskli Pavel Wieser jako hřmotně nedůtklivý Lešek Dušan Müller a statkář Luboš Jakub
sluha i mág Albert a Miloslav Dvořák jako
potutelně roztržitý mág Dobrořez i hospodský. Všichni další už měli nejméně tři role: Lenka Bittnerová si zahrála trola, dámu a ukřičenou komornou, Jana Freudlová zaskočila za
trhovkyni, tanečnici a nahluchlého mága, Dana Hlaváčková si vychutnala sousedku, dvořanku a znuděnou úřednici, Petr Rydval stihl být žumpařem, biskupem, šlechticem a kvestorem,
Dušan
Müller
doslova
vystřihl
otce,
krále, zchromlého
mága a umanutého
velekněze,
Luboš Jakub se
spolehlivě
proMort Matyáš Hadrbolec a Isabel Alice Kofláková měnil ve statkáře,
zákeřného vévodu, strážce, vraha i knihovníka a Jana Hadrbolcová opět půvabně
zazářila v převlecích ve starou i mladou čarodějku, vražedkyni a povětrnou svůdnici. Na plese si zahrála i žákyně Emma Chramostová. Zcela zvláštní uznání náleží Ondřeji Menouškovi, premiérovému a dosud
dvacetinásobnému
představiteli Mortimera, zleva Luboš Jakub, Dušan Müller, Emma Chramostová, Lenka Bittnekterý tentokrát obětavě rová, Petr Rydval, Veronika Müllerová, Vojtěch Zíta, Jana Freudlová,
Ondřej Menoušek, Dana Hlaváčková, nahoře Jana Hadrbolcová
a pokorně zaskočil za
otrhance, vyvolávače,
strážce, ponocného a novice a zřetelností slov, postojů i šklebů prokázal, že pro skutečného herce není malých rolí [Florián 2022/1-2/1]. Kulisy stavěli při bleskových proměnách všichni.
Přestože „light design“ nemohl ukázat vše, obecenstvo bylo nadšeno a potlesky zněly téměř po
každém výstupu na důkaz, že nápaditě vtipná režie Filipa Müllera oživla svižně a přesvědčivě.
Technici Josef Hašek, Ondřej Havel a Vojtěch Shrbený
dokázali nemalý div. Nastudování nezahynulo v pandemii,
drželo pevně pohromadě i po více než šesti letech od
Dobrořez Miloslav Dvořák a Princezna
premiéry 24. dubna 2015 [Florián 2015/5-6/4] a po proVeronika Müllerová
vedeních také při Národní přehlídce sokolských divadel a
šesti reprízách na domácím jevišti, na Čechově divadelním
podzimu v Horních Počernicích, na Wintrově Rakovníku,
na Divadelním pikniku ve Volyni, na přehlídce FEMAD
Poděbradech, na Jiráskově Hronově, na Přehlídce o sošku
svatého Václava v Zábřehu na Moravě, na Zámeckém létu
ve zmíněných Kosmonosích – a nadto v Praze
v Žižkovském divadle (třikrát), v Divadle U hasičů a
v Gongu, v Říčanech, v Příbrami (dvakrát) a v Klášterci nad
Ohří. Věrní čtenáři Floriána o všem dobře vědí [Florián
2015/7-8/5, 9-10/5, 11-12/10, 2016/1-2/6+9, 5-6/9,
2017/1-2/11, 3-4/9, 11-12/9, 2018/1-2/9, 9-10/10,
svůdnice Jana Hadrbolcová a Smrť
Úřednice Dana Hlaváčková a Trol Lenka 2019/1-2/7+13, 9-10/13, 11-12/11, 2021/9-10/15, 11Vojtěch Zíta
Bittnerová 12/7]. Bude-li to možné, Mort směle může bavit diváky
dál! ■
jvk
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Tři naši čestní občané v kalendáři u sousedů
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vydalo na rok 2022 úhledný
stolní kalendář, kterým pro každý z třiapadesáti týdnů připomíná jednu ze
svých významných osobností. Výběr navazuje na anketu a výstavu z let
2017-2018 [Florián 2018/5-6/6], kde byla zastoupena i řada žijících jednotlivců. Autoři kalendáře Petr Enc a Petr Čeněk se moudře soustředili
pouze na uzavřené osudy a na nadčasový význam a řadu jmen po úvaze
doplnili. Již v původní anketě byli a i v kalendáři zůstávají také obsaženi a
výstižnými životopisy i fotografiemi připomenuti tři čestní občané Lázní
Toušeně: armádní generál v. v. Ing. Tomáš Sedláček (na 10. týden
v březnu) a olympionici Emil Zátopek (na 20. týden v květnu) a Dana Zátopková (na 49. týden v prosinci). Vznikla tak nejen běžně dostupná a
poučná galerie, ale zároveň vítaná učebnice tváří a životopisů nepřehlédnutelných osobností, které bychom v našem regionu měli všichni znát. ■
red

Páté výročí toušeňského kalendáře
První a dosud jediný nástěnný kalendář s toušeňskými motivy vydala před
pěti lety na rok 2017 základní škola
v Lázních Toušeni v redakci paní učitelky Mgr. Ludmily Černé díky sponzorskému tisku společnosti Ferratt
International Czech, s.r.o. Kresbami
přispěli v pořadí
měsíců Jasmína
Osmanová, Vanda
Kučerová,
Michal Charvát,
Eliška Červinková, Natálie Řeháková,
Matyáš
Novák, Vojtěch Bureš, Matěj Horák, David Danko, Milan Šváb, Patrik Hercog, Barbora Vomastková a Tomáš Čápek [Florián 2017/1-2/8-9].

Dvě další kresby od Milana Švába a
Patrika Hercoga doplňujeme ve Floriánu
až nyní na této stránce. Kalendář byl
představen při charitativním koncertu
ve Skleněné vile 6. prosince 2016
[Florián 2016/11-12/14] a výtěžek
z prodeje byl určen dětským onkologickým
pacientům
Kliniky
dětské
hematologie
a
onkologie II. lékařské fakulty University Karlovy a
Fakultní nemocnice Motol, kde 27. května 2016 zemřela žákyně
Eliška Červinková. Do kalendáře byla zařazena i
její kresba toušeňského nádraží. ■
kro

Dětský kalendář Středního Polabí
Milovníky dětských výkresů může po celý rok 2022 těšit stolní kalendář Místní akční
skupiny (MAS) Střední Polabí, mezi jejímiž sedmdesáti členy je i pět z Lázní Toušeně.
Třiapadesát výtvarných děl žáků Základních uměleckých škol v Brandýse nad Labem
– Staré Boleslavi, Klecanech, Líbeznicích a Nehvizdech vybraly a uspořádaly Emilie
Koťátková a Olga Fábry do pestré galerie od zátiší po krajiny a od zvířat po lidské
postavy a tváře. Naprostou většinu namalovala děvčata, klučičí autoři jsou pouze
čtyři (po dvou z Klecan a Líbeznic). Na obálce je pohádkový výjev od Kláry Konvičkové z Líbeznic. MAS Střední Polabí sdružuje na dobrovolném základě obce, podnikatele, místní organizace a zástupce veřejnosti z pětadvaceti obcí, městysů a měst.
Disponuje částí alokace financí z EU na místní projekty v rámci strategie rozvoje.
V rámci projektu MAP II pro Brandýsko podporuje také činnost škol. Prostřednictvím dětského stolního kalendáře přeje všem „rok 2022 jako malovaný“. ■
red

Čelákovický kalendář
Stolní kalendář na rok 2022, vydaný městem Čelákovice, obsahuje propojení s naším městysem ve
více než dvou desítkách fotografií motivem Labe ve všech čtyřech ročních obdobích. Záběry pro
jednotlivé týdny v roce pořídila Michaela Jindřišková a grafickou sličnost zaručila Petra Mikynová.
Dokonalé provedení je příkladnou vizitkou tiskárny Ivy Vodákové (Durabo, kde se od roku 2021
tiskne i zpravodaj Florián). Na samostatných stranách je navíc celoroční plánovací kalendář, přehled dní po týdnech na roky 2022 a 2023 a souhrnný přehled jmenných svátků a zvlášť sedmi svátků státních a osmi ostatních a šestnácti významných dnů. Stolní kalendář, stejně jako další místní
publikace – i některé toušeňské – lze zakoupit v Informačním centru Městského muzea
v Čelákovicích. ■
red
10

Florián 1-2 / 2022

Aktuality

Slatinné lázně s řadou novinek
Vánoční a novoroční přestávky využil ředitel toušeňských slatinných lázní Ing. Libor Tejnil k zorganizování další etapy stavebních úprav a
modernizace lázeňských zařízení ve vodoléčebném i slatinném provozu, k přebudování dalších několika pokojů na výrazně komfortnější hotelové ubytování a také k zahájení dlouho odkládané stavby rehabilitačního bazénu. Vodoléčbu obohatí nejmodernější masážní aparáty, pro
slatinné koupele byly zvlášť vyrobeny nové modřínové vany a řadu dalších míst v celém areálu se podařilo opravit, vylepšit a zkultivovat.
Přestože byly všecky české lázně zasaženy pandemií, zájem o Slatinné lázně Toušeň se i přes omezení v covidovém roce 2021 výrazně zvýšil
díky bonusovým voucherům, a to dokonce tak, že od podzimu až do závěru zimní sezony už byla jejich kapacita opět zcela naplněna.
S novým rokem 2022 nastoupil na místo primáře MUDr. Ivo Kramařík. Od nového roku se dosavadní léčebné indikace pro pohybové ústrojí a
rehabilitaci postupně rozšíří o vybrané oblasti gynekologické, neurologické a kožní. Lázně dál nabízejí i tři balíčky týdenních pobytů s různým
počtem léčebných procedur podle konzultace s lékařem. Nejnovější foto je zde ve Floriánu [na straně 1]. ■
red

ředitel Ing. Libor Tejnil má radost z nových van

tak vzniká velký hotelový pokoj s koupelnou

primář MUDr. Ivo Kramařík

Konec toušeňské Prefy
Směrem do Brandýsa nad Labem před Vánocemi 2021 zmizela autobusová zastávka „Prefa“ – kdysi Toušeň, poté Zápy.
Před 75 lety v roce 1947 zde byly na polích při Labi jen vysoké homole písku vybagrovaného při regulaci řeky. Tehdy posloužily za přelud
hald kladenské hlušiny pro zfilmování románu Marie Majerové Siréna, ale v téže době sem už byl úředně určen vznik podniku na výrobu
stavebních dílců – stropnic, obvodových a vnitřních nosných panelů,
příček i dlaždic, s názvem Průmyslová výroba stavebních hmot hlavního města Prahy.
Nový národní podnik pak rostl po řadu desetiletí. K Toušeni byl přiřazen nejen poštou jako Prefa Toušeň: v roce 1950 získal vlastní železniční vlečku odbočkou z trati od Toušeně u Kabelínského potoka. Od
roku 1959 měl po rozšíření ročně zpracovávat až 90 000 tun štěrkopísku, 45 000 tun drtě, 36 000 tun cementu a měl potřebovat 24 000
tun uhlí. Aby mohlo rostoucí dodávky i poptávky denně zajišťovat 15
až 20 železničních vagonů, vlečka byla roku 1967 přebudována a
napojena přes bývalý cukrovar přímo do toušeňského nádraží.
V Prefě pracovaly desítky místních zaměstnanců i dělníci
s jihoslovanskou bouřlivou krví. Patronát velkého podniku, považovaného za toušeňský, pomáhal škole i obci a žactvo zde na oplátku zpívalo při výročních oslavách. Denně odtud vyjíždělo až 35 těžkých
silničních trailerů směrem ku Praze s celými stěnami budoucích panelových domů a bytů. Vstoupily do paměti, do nehod, do filmů i do
divadla Járy Cimrmana.
V předvečer Mezinárodního
dne žen 1973 přinesl deník
Večerní Praha krátký článek
s fotografií a nadpisem
„Milióntý kubík z toušeňské
Prefy slavnostně na Prosek“. Šlo o milióntý kubický
metr panelů, z nichž se
stavěla nová pražská sídliště, to poslední na Proseku.
Úspěch vybudil v půli 70. let
vznik samostatné výroby
Florián 1-2 / 2022

mostních segmentů –
dnes Staveb mostů – a
pro zaměstnance byl
v roce 1986 blíže
k Toušeni postaven
vlastní paneláček. Od
silnice byl chráněn (již
tehdy!)
panelovou
protihlukovou stěnou.
Toušeňská Prefa úhrnem posloužila ke
stavbě více než 110
000 nových pražských bytů.
Po roce 1989 nastal útlum. Národní podnik Prefa Toušeň, součást
Inženýrských a průmyslových staveb Praha (byť na katastrálním
území Záp), prošel privatizací a několika pokusy o nové využití (Brůža,
Lacerta, CATU) i jako odkladiště aut, až o silvestrovské noci 1999
v podobě firmy úředně zanikl. V roce 2003 byl na bývalou Prefu vyhlášen konkurs. Areál pak sloužil různě, většinou jako prostorné sklady: v létě 2008 zde byla dokončena
stavba luxusní námořní jachty pojmenované Panta Rhei. Vše setrvalo
v pohybu dál, železniční vlečka
zarostla, ale koleje zůstaly. Předposledně – roku 2018 – zde pamatujeme firmy Liebherr, McTree a zastřešující ARCHAN Park Zápy.
Loni na jaře (2021) se do zbytků
staré Prefy zakously drtiče železobetonu a už dříve i poté zde začaly
vyrůstat a dorůstat nové haly společnosti Continental (více
v brandýsko-boleslavských Městských listech 2022/1/16-17). Cestou
do Brandýsa nebo zpět proto už neuvidíme na Labe ani na staroboleslavské (do 16. století toušeňské) lesy, ale toliko na dlouhý pomerančový obdélník. Zvykneme si? ■
kronikář
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Kulturní památky

Kulturní památky v Lázních Toušeni
hradištko – tvrziště – mlýn – křížky – radnice – hostinec – chalupy – most – kaplička – kostel

Hradištko
Na nevysokém protáhlém ostrohu na východním okraji městyse Lázně Toušeň, nad bývalým ramenem řeky Labe, leží pozůstatky pravěkého
a raně středověkého hradiště. Lokalita (rejstř. č. ÚKSP 30371/2-2215, katalog. č. 1000141811) je památkově chráněna od 3. 5. 1958. Do státního seznamu kulturních památek byla lokalita zapsána 31. 12. 1966, rozsah památky byl revidován. Předmětem ochrany jsou archeologické
stopy na vymezených pozemcích.
Lidé již od pravěku přetvářeli a využívali krajinu ke své potřebě. V dobách dávno minulých pravděpodobně
smysluplněji a určitě šetrněji než my dnes. Významnou roli při výběru vhodného místa pro založení sídliště
hrály přírodní podmínky a sociální vztahy s okolím. To platí obzvlášť pro místa označovaná dnes jako hradiště,
tedy jakási opevněná regionální centra s mnoha funkcemi. Přítomnost vodního toku jako zdroje vody, úrodná
půda v blízkém okolí, lesy jako zdroj stavebního materiálu, strategická poloha ve vztahu k okolním komunitám
a vhodný reliéf terénu zcela jistě ovlivňovaly umístění opevněných sídel. Pro založení hradišť byly oblíbeny
zejména vyvýšené krajinné dominanty. Takovýmito dominantami však Polabská nížina příliš neoplývá.
Ale i v našem, řekněme výškově nevýrazném kraji, existují místa, která byla pro naše předky zajímavá. Takovouto lokalitou je i toušeňské Hradištko. Nízký ostroh nad řekou, částečně chráněný vodním tokem a bažinou,
bylo možné dobře opevnit. Okolní lesy a úrodná půda poskytovaly dostatečné materiální zázemí. Přítomnost
cest na lokalitě v pravěkém období předpokládáme, pro období raně středověké je potvrzena včetně brodu
přes Labe. Archeologické výzkumy dokládají osídlení širšího okolí od doby kamenné až do raného středověku.
Není tedy překvapením, že se na této významné lokalitě nacházejí archeologické památky již z neolitické kultury s vypíchanou keramikou. Jako o hradišti však o Hradištku můžeme hovořit až později. Ostrožna byla zčásti
obehnána mohutným valem a příkopem v období řivnáčské kultury středníArcheologický výzkum na ho eneolitu. První zápis o existenci archeologické památky učinil na konci
Hradištku 1981 (foto jvk) 19. století jeden ze zakladatelů české archeologie Josef Ladislav Píč. Ještě
v této době byly patrny příkop a val. Dnes již nejsou pozůstatky opevnění
rozpoznatelné, navíc je část prostoru zastavěna.
Přesto se při archeologickém výzkumu Jaroslava Špačka v letech 1975 až 1982 podařilo do sbírek Městského muzea v Čelákovicích získat celou řadu cenných artefaktů a zdokumentovány byly významné archeologické situace včetně zmíněného opevnění a také několika obydlí. Výzkum bohužel nebyl dosud
zpracován, ale dílčí zmínky v odborných i populárních periodikách dokládají, že právem jde o památkově
Spirálovitá zlatá záušnice
chráněnou lokalitu. Tento fakt potvrdily i drobnější archeologické výzkumy prováděné jak přímo na Hra(ozdoba vlasů), údajně již
dištku, tak v blízkém okolí od devadesátých let 20. století do současnosti.
z období řivnáčské kultury
Prostor byl intenzivně osídlen také v následujících obdobích naší prehistorie. V době bronzové i železné
(sbírka: Městské muzeum
byly jistě využity i pozůstatky eneolitického opevnění.
v Čelákovicích, foto M. Břeský)
Další slavnou kapitolou prošlo Hradištko v raném středověku. Staří Slované vybudovali již v 8. století na
tomto strategicky položeném místě malé hradiště. Lokální společenské centrum ale také strážní bod, kontrolující provoz na Labi a brod, kterým vodní tok překonávala dálková cesta z Prahy do Kladska a Slezska. Od 10. století mohlo hradiště plnit roli jakéhosi „kontrolního bodu“
nedalekého přemyslovského centra ve Staré Boleslavi. Přímo na Hradištku byly nalezeny tři jezdecké ostruhy z 8. století. Z bývalého koryta
řeky Labe pod ostrožnou se v roce 2016 podařilo vyzvednout honosný meč severského typu z konce 10. století. Tyto artefakty naznačují
přítomnost členů tehdejší elity a tedy i velký význam opevněného návrší v raném středověku. ■
Mgr. Pavel Snítilý, archeolog Městského muzea v Čelákovicích, p. o.

Jedna z možných podob toušeňského hradiště v raném středověku
(model: Městské muzeum v Čelákovicích, foto M. Břeský)
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Kulturní památky

Toušeňské tvrziště
Zásadní památkou na katastru Lázní Toušeně je tvrziště v prostoru dnešního
Parku profesora Procházky u tzv. Skleněné vily (čp. 87). Areál tvrziště (rejstř. č.
17354/2-2216, katalog. č. 1000127979) je památkově chráněn od 3. 5. 1958,
zápisu do státního seznamu kulturních památek se dočkal 31. 12. 1966.
Předmětem ochrany jsou tvrziště a pozemky vymezeného areálu, jejichž rozsah
byl 6. 2. 2008 revidován.
Terénní pozůstatky tvrziště – centrální pahorek obkroužený příkopem a
obvodovým valem – byly archeologicky zkoumány v letech 1977–1980 pod
vedením Jaroslava Špačka.
Výzkum potvrdil lokalizaci opevněného sídla, známého i z písemných pramenů,
upřesnil dobu jeho vzniku do druhé poloviny 13. století a rozlišil dvě vývojové
stavební fáze. Z té starší (před rokem 1300) výzkum odhalil zejména základové
zdivo a cisternu na vodu, z mladší pak základy hradebního zdiva. V mladší fázi lze
sídlo popsat jako objekt chráněný vodním příkopem a zděnou hradbou (šíře 180
cm) přibližně kruhového tvaru o vnitřním průměru necelých 40 metrů. Spolu se
zlomky keramických nádob byly výzkumem získány i gotické a renesanční
pískovcové architektonické články,
zlomky kachlů, dlaždic, prejzů a
břidlicové střešní krytiny, stříbrné
mince, železné hřeby a podkovy či
skleněné zlomky číší a okenních
terčíků – vše z 13. –16. století (sídlo
zaniklo v 17. století).
Náčrt půdorysu Parku profesora Procházky s vyznačením
Ale výzkum přinesl informace i o
archeologických nálezů tvrziště (kresba jvk)
starším osídlení v několika obdobích
pravěku a v raném středověku (konkrétně v 9. –10. století po Kristu, tedy v době, kdy na
toušeňském Hradištku ještě stávalo hradiště). V letech 1995 až 2008 proběhlo poblíž tvrziště
několik drobných archeologických výzkumů při dohledech nad výkopy inženýrských sítí, které
odhalily mj. kostru koně s podkovami z 16. století.
Nejstarší písemná zmínka o zdejším opevněném sídle se dochovala z roku 1370, kdy císař a král
Karel IV. vydal privilegium, jímž vyjmul toušeňské zboží ze zástavy a nechal je zapsat
moravskému markraběti Janu Jindřichovi. Rozsah
textu umožňuje uvést další majitele pouze
namátkově: český král či královna, páni z Michalovic,
moravští markrabí Jan Jindřich a Jošt, Jan Smiřický ze
Smiřic, král Jiří z Poděbrad, pražský purkmistr Jan
Pašek z Vratu, páni Krajířové z Krajku a královská
komora.
Vodní nádrž ze 13. století odkrytá při Z pohledu Toušeňanů jsou asi nejzajímavější dva
výzkumu v roce 1978 (zdroj: Městské rody, do jejichž přídomku pronikl název obce, tedy
muzeum v Čelákovicích, foto J. Špaček) Toušeňští z Chrástu a Bradáčové z Toušeně.
Vladycká rodina Toušeňských, sídlící v Chrástu (dnes
součást Tišic, okres Mělník), je v pramenech zmiňována v letech 1380–1442, ale jejich spojitost
s Toušení je nejasná. Více víme o druhém rodu, Oldřich Bradáč je k roku 1466 doložen v Kutné
Hoře jako úředník mince a roku 1467 mu král Jiří z Poděbrad zastavil panství Chvatěruby (okres
Mělník). Dva roky nato ale Chvatěruby získal od krále také Řehoř z Hausburka, kdežto Oldřich
Bradáč až v roce 1472 přepsal práva k Chvatěrubům na Staré Město pražské. Nejasné majetkové
operace umožňují spekulovat, zda Oldřich vzdáním se nároků na Chvatěruby nebyl syny Jiřího
z Poděbrad (†1471) odměněn ziskem
Toušeně. Každopádně na Toušeni
seděl on a poté jeho syn Jiří. Další
z rodu bratři Jan a Václav vlastnili
Základy hradební zdi odkryté při výzkuv okolí Zeleneč a Liblici u Českého mu v roce 1978 (zdroj: Městské muzeum
Brodu, Janova dcera Anna Bradáčová
v Čelákovicích, foto J. Špaček)
z Toušeně pojala kolem roku 1527 za
chotě Jiřího Vachtla z Pantenova a spolu získali mimo jiné Lysou nad Labem a
Kounice.
Pozorní čtenáři si všimli, že jsme se dosud vyhýbali jednoznačnému zařazení
toušeňského opevněného sídla mezi hrady nebo mezi tvrze. Hranice těchto
pojmů je ale neostrá a také pokus o zavedení pojmu hrádek nepřinesl kýžený
výsledek, neboť vedl pouze k tomu, že namísto jedné nejasné hranice vznikly
dvě… Ani dobové prameny nejsou v označení sídla jednotné. Příznačné je též
Kostra koně uhynulého v 16. století, objevená výzkumem uvedení Toušeně jak v Durdíkově encyklopedii hradů, tak v Úlovcově
z roku 2007 (zdroj: Městské muzeum v Čelákovicích, foto encyklopedii tvrzí. Je-li jedním z rozdílů mezi hradem a tvrzí bližší návaznost
M. Macháček) druhé z nich na organismus obce, pak bych se klonil k zařazení toušeňského
opevněného sídla mezi tvrze. ■
hrg
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Sport

Otužilci 2021
V historických záznamech jsou v kronikách povážlivé mezery. K tématu otužilců v nejbližším
okruhu Toušeně se donedávna vynořily jen dva nesouvislé střípky: zhruba před 90 lety se
v Jizeře nad Toušení koupávala za každého počasí ve všech ročních dobách paní Frankeová,
manželka ministra železnic, telegrafů, škol a financí. Jezdívala do Houštky, půjčovala si kolo a
každý den se vydala za otužovací kúrou. O něco málo později, rovněž již ve 30. letech 20. století přímo v Toušeni se denně chodil nořit do Labe sportovec Antonín Špiroch, vytrvalec
z líhně trenéra Ing. Josefa Hrona. Pokud hladina Labe zamrzla, přinesl si sekeru a vysekal si ke
koupeli do ledu dostatečný otvor, aby se mohl v ledové vodě alespoň smočit. Otužování mu
pomáhalo ke skvělé kondici a další tréninky mu umožnily vyhrát v roce 1945 mezinárodní
Košický maraton [Florián 2020/3-4/16]. Vášeň i hecování jistě trvaly dál i bez dokladů.
Novou tradici založila toušeňská vicemistryně republiky ve sportovním oboru fitness Mgr.
Lucie Kainová [Florián 2015/7-8/7] na Malých Malvínách v roce 2015 [Florián 2016/1-2/7].
Odvážlivců se sešlo tehdy jedenáct. Od té doby se sem otužilci vracejí a každoročně se sejdou v poslední sobotu před Vánocemi znovu, nejnověji 18. prosince 2021 posedmé. Také jich napočítáte jednatřicet? Další letošní foto je zde ve Floriánu [na straně 1]. ■
redakce

Vánoční kapřík mladých rybářů
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav společně s toušeňským rybářským kroužkem uspořádaly 19.
prosince 2021 rozloučení dětí z našich kroužků a rybaříků s rybářskou
sezonou na Královickém rybníce. Takový zájem asi nikdo z nás nečekal.
Sešlo se 49 mladých rybářů, kteří dorazili i za nepříznivého chladného
počasí. Ryby sice moc nespolupracovaly, ale nějaké se přeci jen podařilo vylovit. Aby nám nebyla zima, postarali se o nás sponzoři. Nechyběl
teplý čaj, polévka, klobásy,
špekáčky, ovoce, koláčky a
sladkosti. Děkujeme firmě Zahradní technika Brandýs za
polní kuchyni, Merhautovu
pekařství za koláčky, Jiřímu

Špinkovi za ovoce, panu Štěpničkovi
za klobásy a špekáčky a panu Urbanovi za sladkosti. Tři hodiny chytání
uběhly a došlo na to nejdůležitější.
Hospodář pan Bořivoj Rotek přivezl
káď kaprů a každému lovícímu byl
věnován krásný kapr. To nadšení se nedá ani popsat. Udělali jsme si
společnou fotku a po půl dvanácté jsme se začali pomalu rozcházet. ■
Milan Šulc
vedoucí rybářského kroužku Lázně Toušeň
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Několikanásobný mistr bojového umění
O sportovních úspěších mladistvého Toušeňana Jana Veškrny (*2003) v bojovém
umění taekwon-do psal Florián zaslouženě již vícekrát [2015/3-4/8, 2018/9-10/11,
2019/5-6/18, 2020/3-4/17, 2021/11-12/14]. Jako cílevědomý sportovec dosáhl díky
skvělému vedení a vlastní usilovnosti několikrát na titul juniorského mistra republiky a svému týmu Sonkal Praha výrazně přispěl k titulu mistrů světa (2018).
V probíhající sezoně završuje své působení v kategorii starších juniorů – opět nad jiné úspěšně. Nejnovější
medaile jsou zde ve Floriánu [na straně 1]. Blahopřejeme! ■
redakce

Mistrovství České republiky v taekwon-do
Mistrovství České republiky 2021 v taekwon-do ITF se
odehrávalo v Nymburce od 19. do 21. listopadu. Byla to
vrcholná soutěž. Zakončení těžké a komplikované sezóny,
postižené koronavirem. Přijela spousta závodníků ze
všech koutů České republiky.
Já, se zbytkem všech juniorů a juniorek, jsem šel na řadu
až v neděli, v poslední závodní den. Hned první kategorie ráno, sestavy černých pásků
s prvním danem, byla právě ta má, a tak jsem musel být v hale mezi prvními, abych se stihl
zahřát, protáhnout a připravit na závodění. Po dlouhé závodní pauze na mne padla nervozita
a obavy. Nakonec jsem ale poměrně hladce prošel do semifinále, kde jsem se utkal s kolegou
z oddílu. Zápas byl hodně vyrovnaný, ale díky chybě kolegy měli rozhodčí ve vítězi rychle
jasno a já tak postoupil do finále, kde mě čekal druhý z mých kolegů z oddílu. S tím jsem
prohrál, byť s malým bodovým rozdílem. A tak jsem si ze sestav odnesl stříbrnou medaili.
Zhruba o dvě hodiny později mě čekal sportovní boj v kategorii juniorů do 69 kilogramů.
Hned v prvním kole jsem se utkal
s bývalým kolegou z reprezentace ČR, kterého jsem s přehledem porazil a hned se Jan Veškrna (modré chrániče) při sportovním
tak dostal do semifinále. Tím jsem prošel
boji juniorů do 69 kg
také hladce a ve finále mě čekal kolega
z oddílu. Toho jsem také s přehledem porazil a odnesl si tak zlatou medaili a titul mistra ČR
2021.
Poté následovaly speciální techniky, což jsou kopy ve výskoku do dřevěných desek. Z pěti
základních kopů jsem skočil čtyři, stejně jako kolega z oddílu, se kterým jsem se utkal
v semifinále v sestavách. Následovalo rozeskakování, které lépe dopadlo pro mě. A tak
jsem získal další zlatou medaili.
Poté jsme s juniorským týmem přidali pár dalších medailí (stříbro ze sestav týmů a zlato ze
1. Jan Veškrna (Sonkal Praha), 2. Hubert Skála
sportovního boje týmů) a tím byl můj závodní den u konce.
(Sonkal Praha), 3. Lukáš Pavelek (Opava)
Na závěr proběhlo vyhlašování nejúspěšnějších závodníků v juniorské kategorii, kde jsem
pohár nejúspěšnějšího juniora mistrovství České republiky 2021 vyhrál právě já, z čehož jsem měl obrovskou radost.
Pro naši školu Taekwon-do ITF Sonkal Praha jsme vyhráli dokonce i pohár nejúspěšnější školy mistrovství, a z toho se radoval celý oddíl, jelikož každý ze závodníků našeho týmu se podílel.
Bylo to úžasné zakončení sezóny, i posledního roku jako junior.
Jan Veškrna
Děkuji za Váš čas. ■

Novoroční plavba po Labi a Jizeře
Je již pětiletou tradicí, že 1. ledna krátce po poledni vyrážejí za každého počasí odvážliví vodáci na krátkou plavbu po Labi a Jizeře [Florián 2021/1-2/15]. Start je v Královicích pod restaurací Veslovka, Labe se zdolává proti proudu až k soutoku. Dále má
plavba pokračovat po Jizeře minimálně pod most mezi Vestcem a Káraným. Zde se
většinou narazí na nedostatek vody a točí se zpět. Letos byla situace opačná. Teplota
stoupla na neuvěřitelných 12 stupňů, Jizerské hory prudce roztávaly a Jizera až do
soutoku s Labem nabírala stále větší proud. Zúčastnilo se 12 lodí, 11 kánoí a kajaků
s jedno- až dvoučlennou posádkou a jedna šestiveslice. Většina lodí skončila na špičce
soutoku a točila zpět, na Jizeru se vydalo na třech lodích jen několik silných odvážlivců, kteří dokázali překonat silný proud. Lázně Toušeň byly reprezentovány manžely
Mgr. Alenou a Petrem Šedovými na kánoi. Účast ale byla nezvykle vysoká, počasí
přálo a z břehu nás doprovázela opravdu velká skupina přátel, kterým musíme poděkovat za fotodokumentaci, jakou z vody nelze pořídit. Video reportáž od Aleše Polidora je na adrese https://www.youtube.com/watch?v=DlwuhAA3tc4 a další foto také
zde ve Floriánu [na straně 1]. Už se těšíme na další ročník!!! ■
Alena Šedová
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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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