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Ohlédnutí starosty Ing. Luboše Valehracha, MBA

Vážení spoluobčané,
s končícím funkčním obdobím současného zastupitelstva bych rád shrnul, co
se zastupitelstvu povedlo zrealizovat a co naopak čeká jako úkol na zastupitelstvo nové.
Do fungování městyse podstatně zasáhla pandemie koronaviru. Mnohé
naplánované akce bylo třeba zrušit, neustále jsme museli přehodnocovat
fungování úřadu, investiční i neinvestiční akce, a řešit problémy, které dosud
neexistovaly. Ihned jsme zformovali krizový štáb. V začátcích pandemie rada
stála před problémem, za jakých podmínek ponechat otevřené školu a školku,
později, jakým způsobem zajistit dostatek ochranných pomůcek, dezinfekce
atd. Pandemie pak nepříznivě poznamenala i celý zbytek volebního období.
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Nábřeží

redakce

Zabývali jsme se i revitalizací zeleně na nábřeží. Letité vrby byly odbornou firmou omlazeny. V předchozích letech jsme zde vlivem silného větru přišli o dva letité stromy. Prázdná místa byla nahrazena novými stromky. Byla provedena i výsadba trvalek a keřů. Na volném plácku vedle
Oddechoffa vyrostl nový park s cvičebními prvky pro širokou veřejnost.
Na své si zde přijdou nejen děti, ale též dospělí, včetně seniorů. Všichni
se mohou podle svých možností protáhnout v klidném prostředí u řeky.
Uvažovali jsme i o vybudování mlatové pěšinky po nábřeží v zeleném
pásu. Projekt již máme zpracovaný a jednáme s Povodím Labe o podmínkách užití jejich (státních) pozemků. Bohužel došlo k výměně ve
vedení této organizace a ke gradaci požadavků na úhrady za využití státních pozemků i k veřejně prospěšným účelům. Jednáme s ministerstvem
zemědělství o udělení globální výjimky.
V současné době jsou na nábřeží rekonstruovány přečerpávací stanice čistírny odpadních vod. Stará technologie přečerpávacích stanic
způsobovala častý zápach, proto jsme hledali řešení. Bohužel z důvodu
pandemie a nedostatku oceli bylo možno kontrakt uzavřít až letos. Nyní
je již rekonstrukce všech tří přečerpávacích stanic za 2,8 mil. Kč v plném
proudu a přes léto bude hotova. Ihned poté se chceme zaměřit na oblečení přečerpávacích stanic do „nového pláště“, aby více a přirozeněji
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omalovánky a další věci do školy. Několik krabic pak putovalo do Staré Boleslavi k sestrám vincentkám, které pečují o
získány další dotační prostředky. Rádi bychom vybudovali i obslužnou infrastrukturu, tedy sociální zařízení a zařízení pro čepování pitné vody.

Děti dětem

děti z Ukrajiny, další krabice pak cestovaly do nedalekých Semic, kde je nyní ubytováno 160 ukrajinských dětí, které
už zde i provizorně chodí do školy.
Projekt skateparku
Milé děti, milé paní učitelky, i Vám patří velké díky!
V lokalitě U Hřiště jsme také naplánovali vybudování skateparku. Projekt
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době mámeměstyse
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nutí a začínáme soutěžit firmu, jež bude skatepark realizovat. Předpoklad zahájení výstavby je letos v podzimních měsících nebo na jaře příštího
roku. Celkový rozpočet je cca 5,5 mil. Kč, na výstavbu máme již přislíbenu dotaci ve výši 1,4 mil. Kč. foto: Ivana Studničková a redakce

Ohlédnutí
Škola
Podařilo se vybudovat nástavbu v budově základní školy. Škola dostala zcela
novou střechu, vznikly dvě nové, moderně vybavené odborné učebny včetně
metodického kabinetu a sociálního zázemí. V rámci projektu byla pořízena
a vybavena také keramická dílna. Trochu smůlu v tomto ohledu však měly děti.
Ač byla nástavba dokončena podle plánu, téměř dva roky nemohla být z důvodu
pandemie užívána. O letošních prázdninách dochází také k rekonstrukci
sociálních zařízení v prvním a druhém patře školy.

Revitalizace zeleně
V centru městyse jsme se věnovali také revitalizaci veřejné zeleně. Pro většinu
obyvatel příjemnou změnou byla výměna stromořadí na Hlavní ulici. Nevyhovující hrušně plodící množství malých hruštiček, které lákaly bodavý hmyz
a znečišťovaly chodníky, byly nahrazeny javory. Další nové stromy, habry, byly
vysázeny i u Tomových parků. Sponzorsky bylo získáno několik desítek lip, které
jsme vysázeli v parku Na Zárybničí. Na dětském hřišti jsme také pořídili novou
herní pyramidu pro děti. V ulici Na Pruhu došlo k vybudování mlatové pěšinky.
Plochy u úřadu městyse, na náměstí a Na Pruhu byly osázeny vegetací a před
úřadem městyse byl vybudován i vodní prvek. Revitalizací také prošla lokalita u
pomníku před Slatinnými lázněmi. Doplnili jsme pamětní desky, byla dobudována poslední chybějící část chodníku a okolí pomníku bylo upraveno a „prosvětleno“. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 2,3 mil. Kč. Zároveň jsme získali dotaci ve výši 0,25 mil. Kč na vysazení cca 20 stromů v různých částech intravilánu.
Řešili jsme i úpravy v Parku profesora Procházky. Po mnoha velmi suchých letech
jsme vybudovali zavlažovací systém, a to s pomocí dotace Středočeského kraje
(0,9 mil. Kč). Provedli jsme revitalizaci a rekultivaci stávající parkové zeleně. Vybrané solitérní dřeviny dostaly noční osvětlení a francouzská zahrada konečně
získala chybějící fontánku. Ve spodní části parku jsme vybudovali kamennou
pískovcovou zeď a vstupní bránu s dálkovým otevíráním a zavíráním vrat.
V současné době je automatické zamykání vrat instalováno také na horní bránu.
To umožňuje pozdější uzavírání parku v letních měsících, a naopak dřívější odemykání, automaticky bez osobního zásahu pracovníka městyse. Celkové výdaje
na tyto investice byly 3,5 mil. Kč.

Chodníky a přechody

Informační systém
V průběhu volebního období jsme instalovali systém směrovek, které
návštěvníky dovedou na významná a zajímavá místa, aby věděli, kde zaparkovat,
kde je nádraží, pošta, úřad, kostel, lávka, škola, školka, sokolovna nebo i hřbitov.
Zároveň byly nainstalovány dvě orientační mapy, a to u nádraží a na náměstí, aby
byl náš městys pro návštěvníky zase o něco přehlednější.

Doprava
Vedeme velmi intenzivní jednání i s regionálním operátorem Pražské integrované dopravy. Objednatel dopravní obslužnosti, kterým byl kraj, se snaží
mnohonásobně zvýšit cenu za doplatek autobusové a vlakové dopravy. Dosud
městys doplácel cca 100 tis. Kč za dopravní obslužnost autobusové linky 655. Od
letošního roku sice došlo ke snížení doplatku za autobus na 30 tis. Kč, ale České
dráhy nově požadují za vlak přes 300 tis. Kč ročně. V poměru k počtu spojů vlaků
a autobusů je vlaková doprava extra neefektivní.
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Podařilo se zrekonstruovat i prostor u autobusové zastávky
U Davídků ve směru na Čelákovice. Bylo zde vybudováno
nové nástupiště pro nízkopodlažní autobusy a dobudován
nový chodník. Okolí podzemních kontejnerů bylo osazeno
keři.
Dlouhodobý problém v této lokalitě je vybudování přechodu
pro chodce. Nedaří se nám zajistit souhlas Policie ČR s vybudováním přechodu, a to z důvodu špatných rozhledových
možností, umístění autobusových zastávek atd. Dopravní
situace v tomto prostoru se nelepší, ba naopak. Proto jsme
zadali zpracování studie odborné firmě, která dostala za úkol
s problémem si poradit tak, aby byly splněny bezpečnostní
předpisy. Chceme tím znovu otevřít diskusi s Dopravním inspektorátem a pokusit se situaci nějakým způsobem dořešit.
Čeká nás ještě přechod pro chodce na rohu s ulicí Na Pruhu.
Vybudovali jsme přechod a zbývající úsek chodníku na Nehvizdské přes železniční trať, který navazuje na stávající chodník po levé straně k lokalitě Nad Tratí. Bylo zde vysazeno
i několik stromů. Chceme ještě dobudovat také chodník
na hřbitov. S jeho obnovou bylo třeba vyčkat do doby, než
bude v rámci rekultivace zeleně odstraněn starý topol, jehož
kořenový systém zasahoval do stávajícího chodníku. Nový
přístup na hřbitov by měl být realizován co nejdříve.
Již počátkem volebního období došlo k opravě, resp. výměně
kříže na místním hřbitově. Starý kříž byl nahrazen zcela
novým, který doufejme bude připomínat pietu tohoto místa
dlouhá léta.
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Projekty
Poměrně dlouhou dobu pracujeme na projektové dokumentaci k rekonstrukci bývalé prodejny potravin, úřadu městyse a několika posledních
komunikací. I když projekt rekonstrukce úřadu byl zadán již v minulém
volebním období a projekty rekonstrukcí komunikací a bývalé prodejny
potravin byly zadány před čtyřmi léty, stále ještě na výsledky projektové
práce čekáme. Projektantů je nedostatek a jsou zavaleni prací. I když
bychom velmi rádi již rekonstruovali, musíme ještě chvíli počkat. Stále
urgujeme a urgujeme.

kázněným řidičům. Zpočátku, v prvních týdnech fungování, jsme tolerovali jistou
benevolenci. V současnosti má městská policie
nařízeno udělovat pokuty
v horní hranici. Zejména
pak recidivistům. V některých případech, pokud
je vyhodnoceno, že pachatel se bude vyhýbat přestupkovému řízení, bývá nově použita i tzv. botička. Jak se předpokládalo,
řada řidičů jednak zákaz parkování nerespektuje a jednak, pokud ano,
pak parkuje i v jiných částech Lázní Toušeně. Na novém zastupitelstvu
tak bude vyhodnotit, zda systém nezefektivnit rozšířením na celé území
městyse.

Fotovoltaika
Z ulic se nám podařilo zrekonstruovat jen úsek v ulici Nad Itálií, který
byl ve velmi špatném technickém stavu. Podél komunikace Nad Itálií
na podnět občanů uvažujeme o vybudování chodníku. Bohužel se nyní
potýkáme s rozpolcenými názory obyvatel, kdy někteří chodník chtějí a
jiní naopak nechtějí. Zadali jsme tedy prozatím zpracování projektové
dokumentace a uvidíme, jaký názor mezi občany převládne. Pravdou
je, že během několika let pravděpodobně vznikne nová lokalita na poli
„Pod Křížkem“, která zvýší frekvenci dopravy a v rámci zajištění bezpečnosti pak bude vybudování chodníku nezbytné.
Průběžně se snažíme rekonstruovat byty a další prostory v Domě seniorů. Pokud se uvolní nějaký byt, provádíme před jeho dalším poskytnutím nejprve kompletní rekonstrukci bytu; rekonstruujeme koupelnu,
kuchyň, podlahovou krytinu. V aktuální době se rekonstruuje sedmý
byt. Po vypuknutí uprchlické krize byl jeden volný byt poskytnut ukrajinským uprchlíkům. Zázemí zde nalezla rodina s dítětem.

Po vypuknutí ukrajinské krize jsme urychlili projektovou přípravu
k umístění fotovoltaických elektráren (FVE) na objekty ve vlastnictví
městyse. V národním zásobníku projektů jsme měli od minulého jara
zaevidovány projektové záměry na vybudování FVE na střechu domu
seniorů a školy. V současné době byla pro obce vypsána dotace na budování FVE. Proto jsme zadali zpracování projektové dokumentace a
budeme žádat o přiznání dotace na zhotovení FVE na střechu domu
seniorů, příp. včetně objektu bývalé pošty, na budovu základní školy a
budovu mateřské školy.
Zároveň jsme zadali zhotovení projektové dokumentace k nahrazení
hlavic veřejného osvětlení za úsporná LED světla. Na tento projekt
žádáme o dotaci, která v našem případě pokryje téměř 95 % veškerých
nákladů.

Rozšíření městyse
Neustále se potýkáme s řešením situace v lokalitě bývalého „Senior parku“. Po velmi tvrdém a důrazném vyjednávání se podařilo zvrátit požadavek investora park rozšířit a přehodnotit stavební záměry. Zároveň se
nám podařilo vynutit si po investorovi poplatek za napojení na infrastrukturu. Je nesporné, že ve stavu, v jakém byl kdysi projekt schválen,
bude realizován. Úkolem vedení obce je pouze zajistit, aby se neodchyloval od původních plánů a aby investor přispěl na infrastrukturu
v městysi. Je zřejmé, že obyvatelé nově vznikajících obytných domů budou naši infrastrukturu využívat, budou připojeni na dříve vybudovaný
vodovod, kanalizaci, komunikace, děti budou navštěvovat školku i školu. Je tak vůči současným občanům fér požadovat od investora příspěvek
na tyto služby. Pokud příspěvek poskytnut nebude, obec nebude investorovi povolovat připojení na vodovod a kanalizaci. Je třeba konstatovat,
že v současné době jednání ochladla, což se děje vždy před komunálními volbami s vizí investora, že po volbách nové zastupitelstvo bude
pro investora přívětivější.

Parkování
Zabývali jsme se též vymezením rezidentního parkování v městysi
v lokalitě u Labe. V průběhu letošního jara jsme rozeběhli ostrý provoz
parkovacích zón pouze pro naše občany. Každá rodina má možnost získat
až dvě parkovací karty pro parkování v zónách. Snažili jsme se, aby žádný občan Lázní Toušeně nebyl diskriminován, a tak o parkovací kartu
mohou požádat i občané, kteří v dotčených lokalitách přímo nebydlí,
pokud ji z nějakého důvodu využijí.
Městská policie Čelákovice do konce června rozdala 800 pokut neu-
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Ohlédnutí
Lázně

Městys se také zabýval nabídkou převést na Nemocnici Na Bulovce budovu čp. 519 v Nádražní ulici. Slatinné lázně převzaly náš původní záměr
vystavět na místě staré kotelny pavilon, resp. objekt, sloužící k ubytování
lázeňských hostů. Bohužel původní záměr Bulovky byl zřídit zde pavilon pro následnou nemocniční péči, což může kolidovat s využitím
místa pro lázeňství, pokud by zde vzniklo oddělení LDN. Poslední vývoj
situace ale ukazuje, že zde bude, doufejme, rehabilitační lůžkové zařízení
pro péči o pacienty s totální endoprotézou. To může lázeňskému charakteru naší obce prospět. Rozhodnutí, zda prodat objekt čp. 519 Nemocnici Na Bulovce, bude ponecháno na nové zastupitelstvo.
Je třeba vyzdvihnout i stále se prohlubující a rozšiřující spolupráci se
Slatinnými lázněmi v oblasti kulturních a společenských akcí. Vzájemná
spolupráce je významná a výhodná pro obě strany. Společné akce jsou
hojně navštěvovány lázeňskými hosty, a toušeňští občané je navštěvují také rádi. Zároveň nesou Slatinné lázně záštitu nad občerstvením a
zázemím, a naopak obec takové akce i spolufinancuje a propaguje.
Společně s vedením Slatinných lázní se tak pomalu daří opět více otevřít
a nabídnout prostor lázní také občanům městyse.

Služby městyse
Městysem zřízená
příspěvková
organizace
Služby
městyse
Lázně
Toušeň získala již
podruhé recertifikaci jako zaměstnavatel chráněného
trhu práce. Jako
sociální podnik zaměstnáváme osoby
se změněnou pracovní schopností.
K tomu nám byla poskytnuta provozní dotace Úřadem práce v celkové
výši 1,8 mil. Kč. Městys tak dává šanci místním občanům, kteří se nemohou zapojit do běžného trhu práce.

Odpadové hospodářství
V okolí kontejnerů u parkoviště Na Pruhu jsme se často potýkali
s nepořádkem a nevhodným odpadem jak uvnitř sběrných nádob, tak
poházeným mimo. Po umístění kamery a s počátkem monitorování této
oblasti a po udělení několika pokut se situace výrazně zlepšila a nepořádek z toho prostoru téměř vymizel.
Testujeme změnu ve svozu odpadu. Pro Technické služby jsme pořídili
na svozový automobil nástavbu na svoz. Původně byla pořizována s vizí
svážení plastu a papíru z domácností. Jelikož ale dodání nástavby nabralo zpoždění, začne sloužit až v následujících letech. Nicméně v letošní
sezóně s její pomocí svážíme bioodpad z domácností, které si objednaly
svoz bioodpadu v hnědých popelnicích. Tímto krokem jednak ušetříme
stále se zvyšující náklady na dopravu odpadového materiálu do kompostárny v Benátkách n.J., jednak likvidujeme organicky cennou hmotu přímo u nás v Lázních
Toušeni. Svoz se osvědčil,
logisticky je zvládnutý a
pokud v průběhu podzimu zajistíme kapacity pro
likvidaci papíru a plastů,
bude možno zavést svoz
plastů a papíru, případně poté i skla a plechovek přímo z domácností
občanů.

Hospodaření
Jak je patrné, i přes různá úskalí a nástrahy, které nás minulým volebním
obdobím provázely, jsme se dokázali s danými problémy poměrně dobře
vyrovnat. I když se omezily společenské a spolkové události, v městysi
se stále něco dělo. Přes nedostatek pracovníků a zdražování materiálů se
dařilo realizovat řadu investičních akcí a rozpracovávat projekty další.
Hospodaření našeho městyse je na vynikající úrovni, i přes celou řadu
investičních akcí v městysi zůstávají peněžní prostředky ve výši více než
57 mil. Kč. Tyto prostředky bychom rádi rezervovali na investice, zejména na pořízení sportovního zázemí (skatepark, rekonstrukce budovy
bývalých potravin), jednak na rekonstrukci budovy úřadu. Přislíbili
jsme také podílet se na rekonstrukci místní sokolovny, kterou městys
využívá pro četné kulturní akce.

Poděkování
Závěrem mi dovolte poděkovat všem zastupitelům za jejich práci pro občany našeho městyse. Jednání zastupitelstva byla vždy plodná a konstruktivní, za což patří zastupitelům i občanům velký dík. Všem zastupitelům, kteří se již rozhodli nekandidovat, přeji mnoho štěstí v osobních i pracovních životech. Kandidátům, kteří se budou ucházet o Vaši přízeň v nastávajících volbách, přeji úspěch a elán k řešení ne vždy snadných úkolů. ■
									
foto Hana Němečková
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Váš
Luboš Valehrach, starosta městyse Lázně Toušeň
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Aktuality
Léto s fextem pošesté
Místní akční skupina Střední Polabí (MAS) připravila pro dětské
a juniorské turisty a jejich doprovody šesté letní putování po regionu
s řadou zastávek, poučení a úkolů. Zvídaví a soutěživí účastníci cest po
fextově území mohou získat brožurku se všemi zastaveními a mapkou
i soutěžní nálepku kdykoli v recepci Slatinných lázní. ■
red

Závěrečná besídka žáků
hudebních kroužků Myšáka
Všechny děti, které docházejí do hudebních kroužků v Myšákovi, se
dočkaly a mohly se po dlouhé covidové pauze opět setkat na besídkách
v jídelně – koncertním sále místních Slatinných lázní, jejichž vedení i
pracovníkům moc děkujeme, že nás mile uvítali a dovolili naše setkání
uspořádat. Tentokrát besídky proběhly ve dvou podvečerech 30. a 31.
května 2022.
První část pondělního vystoupení byla pod taktovkou paní učitelky Jany Sharkadi, která vede již šestým rokem kroužek výuky hry na klavír. Hrálo
více než deset jejích svěřenců, mezi kterými asi nejvíce zaujal Filip Agress s přednesem Boogie od skladatele Manfreda Schmitze. Druhá část patřila
nové paní učitelce – známé čelákovické zpěvačce – Lence Švestkové, absolventce Pražské konzervatoře v oboru populární zpěv a studentce Pedagogické fakulty UK, která mimo jiné vystupuje například s kapelou Dekameron či orchestrem Václava Marka. Žáčkem této slečny učitelky je zatím
jeden zpěváček, a to Ondřej Bača, který zde zazpíval například píseň Jiřího Suchého Pramínek vlasů.
Úterní vystoupení patřilo našim stálicím, které vyučují v našem centru již deset let. První
byla paní učitelka Jiřina Lukešová, která vyučuje hru na klavír a zejména na klávesy a jíž
si tímto dovoluji ještě jednou
moc poděkovat za všechen čas
věnovaný místním dětem u nás
v Myšákovi, protože se rozhodla
svou spolupráci ukončit. Druhá
byla paní učitelka Květa Prokopiusová, která v této sezoně vyučuje malé zpěvačky. Návštěvníci si
zde poslechli lidové písně a také
krásné skladby z pera Bedřicha
Smetany, Muzia Clementiho či
Fryderyka Chopina v podání
našich již zkušených klavíristů – například Stelinky Javorkové, Michala Míka či Evelíny
Alešové.
Věříme, že děti si tyto oblíbené kroužky, pořádané v místním centru Myšák, na podzim
opět zvolí a budeme se moci sejít na stejně krásném a pohodovém vystoupení v sále lázní před koncem roku. A že nás neopustí ani naše stálé publikum nejen z řad rodinných příslušníků. ■
text a foto Ing. Kateřina Bačová

Umístění kontejnerů
na BIO odpad
2 * - budou přistaveny dva kontejnery, jeden
na běžný bioodpad, druhý na větve a dřevěný
bioodpad. Kontejnery na bioodpad budou
přistaveny na danou lokalitu vždy nejpozději ve
čtvrtek. Zjistíte-li, že v průběhu víkendu budou
kontejnery extrémně přeplněny, kontaktujte
prosím starostu (tel.: 603 876 540) nebo kohokoli
z technických služeb. Odvoz kontejnerů bude
probíhat během pondělí či úterý následující
týden (po víkendu). Máte velké množství bioodpadu či nestíháte odvážet bioodpad do veřejných
kontejnerů? Jako službu občanům zabezpečujeme přistavení kontejneru na víkend
(příp. přes týden) za cenu 480 Kč. V případě
zájmu kontaktujte úřad městyse. ■		

Lokalita / Týden
--Den přistavení kontejneru
Na Zárybničí
Floriánské náměstí
Nehvizdská x U Habeše
U Sokolovny x Cukrovarská
Na Chmelnici
Na Nábřeží x V Ovčárně
Nad Lomem
Na Požárech
Na Ostrůvku
Nad Křížkem
Zápská
Na Hradisku x Na Stráni
U Sokolovny x V Zátiší
Svoz BIO odpadu občanům
s hnědými popelnicemi

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
26/08/ 02/09/ 09/09/ 16/09/ 23/09/ 30/09/ 07/10/ 14/10/ 21/10/ 28/10/ 04/11

2*
2*

2*

01/09/

15/09/

29/09/

13/10/

27/10/

10/11/

Přijmeme pracovnici úřadu
Úřad městyse Lázně Toušeň přijme do svého kolektivu úřednici. Možné na celý nebo zkrácený pracovní úvazek. Požadujeme SŠ, práci na PC,
znalost kancelářských programů. Předchozí praxe vítána. Nástup možný 1. 9. 2022, příp. později.
Své životopisy zasílejte na e-mail: starosta@laznetousen.cz
Florián 7 - 8 / 2022
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Stalo se...
Den dětí
Dva roky byly děti o oslavu svého svátku ochuzeny, letos si ji ale mohly v Parku profesora Procházky opět do sytosti užít. Úřad městyse, RC
Myšák, Divadelní spolek při T.J. Sokol a Myslivecký spolek Vysoká mez
pro ně na 5. června 2022 připravily odpoledne plné soutěží, her a hudby,
děti se mohly také svézt na kolotoči s ručním pohonem či zastřílet si
lukem u starého hradu. Myslivci předvedli zajímavou ukázku výcviku
loveckých psů, zaujala jistě nejen děti, ale všechny přítomné, kterých byl
plný park. Po splnění deseti soutěžních úkolů si pak mohla celá stovka soutěžících dětí vybrat ceny podle svého uvážení, největší odměnou
ale pro ně byla tradičně pěna, na kterou všichni netrpělivě čekali. Veselá parta Dobrovolných hasičů z Čelákovic se vůbec nebránila bavit
se se všemi nadmíru spokojenými dětmi, a to až do samotného konce,
kdy z hadic stříkala už jen čistá voda na opláchnutí. Smích, radost
a spokojenost byly tou nejlepší tečkou za oslavou dětského dne. Během
odpoledne nechybělo ani občerstvení, o které se na nádvoří Skleněné
vily postarali starosta městyse Ing. Luboš Valehrach a pan Studnička,
v parku pak byla možnost nakoupit si cukrovinky. Slavnostní odpoledne
proběhlo v příjemné atmosféře a zcela určitě k tomu přispělo i počasí,
které nemohlo být lepší. ■

Koncert ve Skleněné vile
Koncert mladých pianistů ve Skleněné vile, konaný 8. června 2022, byl
příjemným osvěžením po dlouhé době půstu, kdy podobných akcí bylo
pomálu. Sváteční podvečer, který byl zároveň připomínkou 300. výročí
narození skladatele s toušeňskými kořeny Jiřího Antonína Bendy, uvedl
kronikář městyse RNDr. Jan Králík, CSc. Čtyři žáci paní učitelky Jiřiny
Lukešové – Stela a Lukáš Javorkovi, Evelína Alešová a Michal Mík –
předvedli, co se pod jejím vedením a díky své velké píli naučili. Koncert
byl zároveň velkým poděkováním paní učitelce, která se tímto loučila
se svou soustavnou pedagogickou činností. Téměř tři desítky přítomných posluchačů měly příležitost vyslechnout si hudbu plnou hravosti
a radosti. To, že koncert mladé pianisty těšil, bylo patrné z každé skladby. Hráli s obrovskou chutí a přáním všem předvést, že hra na klavír
je opravdu baví. Pestrý repertoár s citlivě vybranými skladbami zaujal
všechny posluchače. Ať už šlo o sonatiny od Clementiho či Mozarta,
Beethovenovu oblíbenou Bagatelu pro klavír a moll „Pro Elišku“, stejně
jako známou „Baladu pro Adélku“ Paula de Senneville. Neméně zaujaly
skladby Ludovica Einaudiho, podobně jako Bohemian Rhapsody, jejímž
autorem je Freddie Mercury. Na závěr příjemného podvečera zaznělo
Nocturno op. 9, č. 2 Es dur Frédérica Chopina. Potlesk pro všechny
pianisty byl zcela zasloužený. Rozloučení s paní učitelkou bylo milé a
dojemné: kytice, vzájemné dárky, slova díků a přání všeho nejlepšího
do budoucna. Oficiální část skončila a začalo spontánní a úžasné
předhánění se, kdo si ještě „jen tak“ zahraje nějakou oblíbenou skladbu.
Jeden za druhým, bez trémy a s ještě větší chutí. Od Mozarta přes Chopina, k ragtimu, boogie-woogie a Barceloně od skupiny Queen. Zápisem
účastníků do pamětní knihy byla celá akce ukončena, jistě na ni ale zůstanou krásné vzpomínky. Účinkujícím i posluchačům. ■

■6

Lázeňské léto
Letošní zahájení Lázeňského léta proběhlo jinak než v minulosti, kdy
jsme se scházeli ve Skleněné vile. V sobotu 18. června se totiž celá akce
uskutečnila ve spolupráci se Slatinnými lázněmi Toušeň. Ve 14 hodin
přivítali na lázeňské kolonádě všechny přítomné ředitel lázní Ing. Libor Tejnil, místostarostka městyse Mgr. Jana Hadrbolcová a slova se ujal
také primář lázní MUDr. Ivo Kramařík. Počasí bylo opravdu letní, a tak
mohli poté všichni přítomní po celé odpoledne v klidu vychutnávat příjemnou lázeňskou atmosféru za poslechu hudby SAX Bandu z Brandýsa
nad Labem, o bohaté občerstvení se postarali zaměstnanci lázní. Kdo
chtěl, mohl posedět na kolonádě, někteří si vybrali raději posezení
v zeleni parku, jiní zůstali v zahradní restauraci. Mnozí rádi jen tak
postáli pod starou moruší, na které bylo umístěno příjemné a osvěžující
mlžení. Do programu letního odpoledne byla zařazena i prohlídka lázní,
což využil velký počet návštěvníků. Během komentovaných prohlídek
všech lázeňských prostor, kterými provázeli ředitel lázní Ing. Tejnil a
vrchní sestra Milena Píšová, se zájemci seznámili se všemi procedurami,
které jsou v toušeňských lázních k dispozici. Oba ochotně odpovídali na všechny dotazy. Nešlo si nevšimnout mnoha stavebních úprav,
modernizace v několika provozech či stavby rehabilitačního bazénu.
Mnozí návštěvníci si prohlédli lázně vůbec poprvé. Navečer brandýskou
kapelu vystřídal na kolonádě Láďa Weyrostek, přišli i noví posluchači
a celá sváteční akce probíhala dál nejen s hudbou, ale i s tancem až do
večerních hodin v příjemné lázeňské atmosféře. Letní sezona 2022 byla
zahájena! ■
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Stalo se...
Páťáci
Ne vždy musí být loučení smutné. Naopak! To, když se loučí toušeňští
páťáci se školou, je o zábavu vždy postaráno. A nejinak tomu bylo letos, 23. června 2022 na nádvoří Skleněné vily. Už před 14. hodinou se
sami páťáci postarali o posezení pro rodiče, sourozence, babičky a dědy.
Ochotně nanosili židle z vily a srovnali je do několika řad. Pak už se
těšili, jak předvedou všem přítomným připravený program a sami se
u toho budou bavit, jak to je jen možné. A každý ví, že pokud je třídní
učitelkou Mgr. Liduška Černá, nesmí chybět hudba a písničky. I scének
ze školního života a vzpomínek na něj bylo plno a zábava pro všechny veliká. Na dětech bylo znát, že jsou báječná a sehraná parta, která
si celé odpoledne náramně užívá. Z tváří všech přítomných diváků nezmizel ani na chvilku úsměv, stejně jako z tváří dětských. Samotné rozloučení se školou a s paní učitelkou, kdy jí žáci předali s kyticí také
plátno s barevnými otisky svých dlaní s podpisy a poděkováním, bylo
ale přece jen dojemné. Veselá zábava později pokračovala také na hřišti
a v hospůdce U jezevce. Letošním páťákům jistě zůstanou na toušeňskou
školu, přes všechny problémy, které zasáhly celou republiku, jen ty nejlepší vzpomínky. Více se dočtete na dvojstraně 8-9. ■

Putování po Venezuele
Cestovatelské besedy manželů Mgr. Aleny a Petra Šedových navštívili během posledních let mnozí z nás. Připravili jich opravdu hodně, poznali jsme s nimi řadu zemí světa.
A bylo to nejen velké množství videí a fotografií spojených s vyprávěním, ale také prohlížení
různých upomínkových předmětů z cest, map, či ochutnávání místních specialit. Akce se
konaly vždy ve Skleněné vile, ta letošní 23. června na téma Venezuela, se ale tentokrát
konala v kavárně Slatinných lázní. Snaha učinit besedy dostupnější i lázeňským hostům se
bohužel příliš s pochopením nesetkala, pacientů se dostavilo opravdu poskrovnu. Přednáška byla jako vždy zajímavá, takže kdo nepřišel, mohl jen litovat. Naštěstí jako vždy spolu
s toušeňskými diváky přišli i návštěvníci z Brandýsa nad Labem a Čelákovic, a všichni se
poučili. ■

Posezení nad starými fotografiemi
Jak se žilo v Toušeni
za dob našich babiček
a dědečků nebo v době
docela nedávné? Kdo
přišel 28. června 2022
do Skleněné vily na
již třetí posezení nad
starými fotografiemi,
viděl a dověděl se
mnohé. Tentokrát se
nás sice nesešlo tolik, jako při minulých
setkáních, ale potěšily
nové (mladé) tváře a nové fotografie. Se zájmem i trochou nostalgie jsme
vzpomínali a připomínali si, jak se v Toušeni před lety žilo: práce na poli,
ať už šlo o jednocení řepy nebo vybírání brambor, to tehdy vše ještě jen
s motykami a košíky, společné výlety, řehtání kluků o Velikonocích za
1. republiky, široké písčité pláže na březích Labe na pohledech starých
osmdesát i více let… Hádali jsme, kdo je kdo na fotografiích školních
tříd, či si připomněli slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v roce
1957, či každoroční slavnosti u pomníku padlých, viděli jsme, jak v minulosti vypadaly domy, obchody a hospody, ulice, lázně, lázeňský park,
cukrovar… Je příjemné čas od času si toto vše připomenout. Pokud se
sejdou lidé, kteří mají o historii svého městyse zájem, určitě neodcházejí nespokojeni. Věříme, že se takové setkání neuskutečnilo naposledy
a budeme se těšit na další. A doufáme, že s větším počtem zájemců
a opět nejen z řad starousedlíků. ■
text a foto Hana Němečková, šéfredaktorka zpravodaje Florián
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Letní kino pro děti
Na poslední školní den 30. června 2022, jako odměnu všem dětem
ale i rodičům za uplynulý školní rok, volnočasová komise společně
s úřadem městyse Lázně Toušeň naplánovaly tradiční promítání pohádky ve Skleněné vile. Velmi záhy se objevily čtyři možnosti filmů, které
bylo reálné promítat. Rychle jsme se spojili s dětmi ve škole a nechali
je, aby si vybraly pohádku, kterou by v podvečer posledního školního
dne chtěly vidět. Děti si poměrně rychle a zodpovědně odhlasovaly film
Tajemství staré bambitky 2. Že to byla dobrá volba, ukázalo téměř 80
návštěvníků Skleněné vily, kteří se na pohádku přišli podívat. Děti dostaly zdarma malinovku a nic už nechybělo, aby si všichni mohli vychutnat svou odměnu za odvedenou práci během celého školního roku. ■

text a foto Mgr. Jana Hadrbolcová
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Loučení žáků páté třídy
Moudra
Krýša:
Tonda:
Maty Z.:
Aňa:
Růža:
Terka M.:
Terka K.:
Terka D.:
Jakub:
Sára:
Viki:
Káťa:
Maky:
Eliška:

Jak se budeš chovat k ostatním, tak se budou chovat oni k tobě.
Neučíme se pro školu, ale pro život.
Nezáleží na tom, co se stane, ale jak to přijmeš.
Nejdřív se zamysli a pak teprve mluv.
Lhát se nemá.
Tělocvikáři nemají rádi výmluvy.
Každý je za své věci zodpovědný.
Respektuj ostatní.
Když něco provedeš, je lepší se přiznat.
Do školy chodíš ty, ne rodiče.
Když nemáš úkol, hlavu ti neutrhnu.
Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit musíš ty.
Neskákej lidem do řeči.
Řeš potíže slovy, ne násilím.

První třída
Byl normální školní den, dokud jsme ve třídě nenašli ohořelý dopis. Záhadná čarodějka Maruška nás v něm
žádala o pomoc. Všichni jsme koukali s otevřenou pusou
na paní učitelku. Nikdo nevěděl, co se bude dít dál. V dopise byla mapa. Podle ní jsme hledali po Toušeni další dopisy od Marušky. Nakonec jsme došli k čarodějnici na chatu,
a tam jsme si pekli buřty. Všichni si to moc užili. ■ Anička
Na škole v přírodě jsme poprvé hráli divadlo. Byla to Červená Karkulka. Sára dělala Karkulku a Anča babičku. Se
Sárou to bylo na horách těžké. Každou noc se budila okolo
půlnoci. Vždy šla potichu na chodbu a z chodby ke dveřím
pokoje paní učitelky. Tam opatrně otevřela dveře a tiše stála
jako duch, dokud se paní učitelka nevzbudila a nevzala ji
zpátky do postele. Ráno pak Sárula skákala jako zajíc a paní
učitelka byla, jako by týden nespala. ■ Maty Z.
Jeden den byl na škole v přírodě celodenní výlet. Dívali jsme se v lese na sochy. U jedné sochy, která vypadala
jako krokodýl, jsem chtěla jít k hlavě toho krokodýla. Ale
zakopla jsem, spadla na ruku, která mě pak děsně bolela.
Tak jsem jela s panem ředitelem na rentgen a tam zjistili, že
mám zlomenou ruku. Pro mě si pak přijeli rodiče. ■ Růža
a Terka M.

Druhá třída
Když jsme byli druháci, bylo Československu 100 let. Sázeli
jsme ve vile lípu a zpívali při tom českou i slovenskou hymnu. Den před tím pršelo a já jsem měl skvělý nápad skočit
do kaluže plné bláta. Zapadl jsem tam až do poloviny lýtek.
Nešlo mi z toho ven. Proto mě chytili za ruce a vytáhli mě.
Po cestě do školy všichni pronásledovali moje stopy. I škola v přírodě byla stoletá – měli jsme hrát na téma 100. Tak
jsme hráli Stonožku. Všichni jsme měli červené ponožky a
byli jsme oblečení barevně. Tancovali jsme a postupně se k
nám přidávaly další a další děti. ■ Krýša
Barvičky nás vůbec provázely celou druhou třídou – někteří
jedinci například pomalovali školu, dopisovali spolužákům
do žákovské knížky pětky, objevovaly se i nápisy na klučičích
toaletách, ale nakonec vše vyřešeno. Jak? To je naše tajemství… ■ Terka D.
První cyklovýlet byl také zajímavý. Vyrazili jsme si na
kolech do Radonic na zvířátka. Cesta tam byla náročná,
pořád někdo píchal kolo nebo padaly řetězy. Bylo to asi 12 km, což třeba na Lukáše bylo moc. V polovině cesty začal brečet, že ho bolí nohy. Dnes už
by nebrečel, už je páťák. A zpátky se jelo z kopce. Cestou jsme pořád trhali třešně, Maty si je vzal do kapsy, což se hodilo, když pan ředitel opravoval
píchlá kola, pořád jsme byli na třešních. V Radonicích si nás hodně koupilo paví pera. Vašek a já jsme kvůli němu málem vletěli pod náklaďák, ale
naštěstí jsme se v pořádku vrátili do Toušeně. ■ Kuba
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Loučení žáků páté třídy
Třetí třída
Nejlepší zážitky ze třetí třídy jsme naštěstí stihli na podzim, protože od jara už byla škola kvůli covidu zavřená. Když jsme se učili o povolání, mohli
jsme se jít podívat ke Štěpánčině mamince do tiskárny a knihovny pro nevidomé. Mohli jsme si vyzkoušet poznat obrázky poslepu, dostali jsme
slepeckou abecedu, byli jsme i uvnitř studia, kde herci čtou pro nevidomé knížky na mikrofon. ■ Terka K.
Další povolání bylo u pana Maška. To jsme mohli prozkoumat depo pro metro na Kačerově. Nejlepší bylo, že nás zpátky vezlo speciální metro
v úplné tmě, nikdo do něj nesměl nastupovat. Chvilku jsme se i báli, ale pak už to bylo v pohodě.
Byli jsme se podívat i ve Vekře. Vyrábí se tam okna a dveře. Tak jsme tam ty dveře do nikam prolézali. Viděli jsme, jak se okna vyrábí, řežou se rámy,
balí se a také v kancelářích přijímají objednávky. Dostali jsme propisky a bločky. ■ Tonda
Když nebyla škola a výlety, malovali jsme obrázky do Rudolfina. Pak nám je ukazovali v televizi a četli náš vzkaz. A zvládli jsme první lyžák. Jen na
něm byla hrozná mlha. ■ Sára

Čtvrtá třída
Ve čtvrté třídě jsme byli hodně času na online výuce. Pořád se to sekalo, leccos jsme se ani nenaučili. Ale občas se do školy nebo ven smělo, tak jsme
to pěkně využili – byli jsme na výstavě meče, který se našel na Malvínách, Vašek stihl na Vánoce podpálit papír o adventní věnec, Lukáš ten papír
stihl uhasit o podrážku a lino ve třídě, stihli jsme matematiku s panem ředitelem a nejlepší věc – rafty. ■ Lukáš K. a Maty Z.
Jeli jsme do Dolánek do kempu. První den jsme se koupali a pak sami vařili buřtguláš. Druhý den jsme jeli za instruktorem Jirkou do Líšného.
Všechno nám vysvětlil a jelo se. Na Malé Skále se jel jez – jeden raft ho sjel pozadu. Na raftech jsme dělali blbosti, hráli si na Titanic, skákali do řeky.
Když skočila Terka, tak jsme ji nemohli vylovit. Na Zrcadlové koze v hospodě jsme měli řízek za stovku. Jo, a v noci jsme hráli v holčičím stanu
flašku až do jedné. ■ Eliška

Pátá třída
Až na občasné karantény už pátá třída byla docela normální. Tedy normální, jak
kdy. Hned v září jsme připravili překvápko pro paní učitelku. Když měla narozeniny, vyzdobili jsme celou třídu. Terka nakreslila obraz, všichni jsme ho podepsali. Na papíry jsme napsali Happy Birthday a dali to přes mapu Evropy. Pak
jsme zhasli a čekali. Potom přišla paní učitelka Liduška a měla strašnou radost a
my také. ■ Káťa
Na podzim nás paní učitelka na angličtinu poprosila, ať uděláme pro prvňáčky
halloweenskou párty. Všichni se těšili a řešili, co si mají vzít za kostým. Všichni
prvňáci ale hlasovali pro Anču, protože ji znali ze školky.
Parádní byl i Mikuláš. Sraz jsme měli ve škole. Potichu jsme se sbalili a aby nás
nikdo neviděl, odešli jsme do vily. Ve vile jsme se převlékli a čekali na školáčky a
ostatní třídy. Vždycky když přišli, tak jsme je vystrašili.
Na Vánoce jsme se rozhodli, že místo dárků chceme zase na lyžák. A stalo se, že
jsme jeli na Špičák. Bylo to tam super, jezdili jsme i Černou, bylo tam pár pádů,
ale naštěstí nic hrozného. Po lyžování jsme si dali vafle na tyči a jelo se domů. ■
Maty K.
V pátek třináctého května jsme jeli na rafty na Labe. Štěpa a Růža s námi nejeli,
čekali v cíli v Hospitalu Kuks. Když všichni dojeli, šli jsme se podívat na sochy
ctností a neřestí a také do bylinkové zahrádky. Na raftech se Eliška se Sárou
rozhodly, že pojedou na špičce. Přidala jsem se k nim. Najednou jsem skočila
na zadek a sjela dolů do vody. Jak jsem lezla zpět, utopila jsem si kraťasy. Voda je
prostě skvělá. ■ Maky a Anča

Pětka song
Na podzim se vrací do svých lavic žáci,
první, druhá, třetí a teď jsme páťáci.
Každý z nás chce někdy do školy se vrátit,			
nechceme se sobě v celým světě ztratit.
Máme svou třídu bláznivou
od prvňáků až po pátou.
Sčítání, čtení, úkol mít,
raft sjíždí do vody, v srdci klid.
Na kolech i v řekách smáli jste se s námi –
učitelky, říďa, tátové i mámy.
Ve škole i v lesích, z kopečka i vzhůru –				
vědomostí, krásy dali jste nám fůru...
Máme svou…
Na dálku se učí, držíme se spolu,
v monitorech hučí, chceme svoji školu.
V mlze lyže sviští, v metru tma nás leká,
na podzim se vrací, kdo ví, co nás čeká.
Máme svou…
Voda teče k moři, na Stvořidlech skáče,
večer oheň hoří, každý trochu pláče.
Teď máme ten pocit, že nám roky plynou
rychleji než řeky dole pod hladinou.
Máme svou…

foto Hana Němečková
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Nálezy
Stopy Druhé světové války v Toušeni
Lázně Toušeň jsou oblastí, která je pro archeology rájem. Pomineme-li
známé lokality jako Hradištko, nebo Mezi mosty, prakticky na každé
toušeňské zahradě i přilehlých polích můžeme při zemních pracích nebo
jen tak na povrchu nalézt četné pozůstatky po našich předcích. Často se
objevují pravěké nebo středověké keramické zlomky, celé nádoby, části
kamenných nástrojů a kovové artefakty. Nález raně středověkého meče
severské provenience, vyzvednutého ze dna vodní nádrže Malvíny na
konci roku 2016, je (zatím) pověstnou třešničkou na dortu. Archeologie
se však zabývá i obdobími, které nám jsou mnohem bližší a ti starší
si tato léta dokonce pamatují. Archeologické metody je možné použít
i na dobu relativně nedávnou a ve sbírkách muzeí se tak ocitají artefakty
staré „pouhých“ několik desítek let.
Téměř na stejném místě, na kterém jsme prozkoumali plochu budoucího bazénu [Florián 2022/5-6/7], spatřily při úpravách terénu světlo světa torza tří palných zbraní.
Předměty byly silně napadeny korozí, část rozpadlá na několik nekompaktních zlomků. Vše bylo obaleno krustou rzi smíchané s pískem
a zeminou. Přesto bylo možné ještě před konzervací určit, že se jedná
o samopal MP40 a pušku Mauser K98. Běžné typy používané německou armádou v průběhu Druhé světové války. U třetí zbraně jsme až po
základním očištění zjistili, že před sebou máme samopal MP35. Nebyla
to standardní zbraň Wehrmachtu, ale součást výzbroje německé policie
a jednotek SS používaná od poloviny třicátých let 20. století až do konce
války.
Při uvolňování a odstraňování nánosů koroze a nečistot byly postupně
odkrývány kromě původního tvaru zbraní i velmi zajímavé detaily. U
plechových lisovaných dílů torza samopalu MP40, došlo vlivem koroze
k masivnímu rozpadu kovu. Z větší části se dochovala především hlaveň
(průchozí po celé délce) a zadní část těla zbraně. Vnitřní součásti zbraně
(soustava závěru s bicím mechanismem a pružinou) nebyly přítomny
již v době uložení. Tělo zbraně bylo promáčknuté. Bakelitové součásti vykazovaly velmi tvrdé zacházení a obě části byly násilně zlomeny.
Rovněž u samopalu MP35 došlo k masivnímu rozpadu kovu. Z větší
části se dochovaly především hlaveň (neprůchozí), závěr, bicí mechanismus a velká část těla zbraně. Z dřevěné pažby zbyly jen malé nekompaktní zbytky. Závěr zbraně byl vysunut do zadní polohy již v době
uložení zbraně. V hlavni, přibližně 5-6 cm od nábojové komory, byl
zaseknutý blíže nespecifikovaný předmět (uvízlá střela?). Pokus o vytažení předmětu několika metodami nebyl úspěšný, lze tedy předpokládat, že se předmět nacházel v hlavni již při uložení. Z pušky Mauser K98
se z větší části dochovala hlaveň (průchozí po celé délce), závěr a bicí
mechanismus. Z dřevěné pažby se zachovalo pouze několik zlomků.
Hlaveň byla přibližně 13 cm od ústí násilně ohnuta. Na závěru zbraně
chybí zajišťovací pojistka, v době uložení tam již prokazatelně chyběla
(je možné, že pojistka byla nastavena do polohy „zajištěno“ a pak byla
odmontována).
Při čištění a konzervaci se nám tedy podařilo zjistit velmi zajímavou
skutečnost. Ani jedna z nalezených zbraní nebyla v době uložení do
země střelby schopná, samopaly a puška byly záměrně znehodnoceny.
V žádném případě nešlo o sklad zbraní uschovaných pro pozdější
použití. Na konci Druhé světové války ustupující německé jednotky
odhazovaly výzbroj i výstroj, kde se dalo. Často do řeky nebo rybníků,
ale i do škarp podél cest nebo jen tak do křoví. Místní si tyto náhodně
nalezené zbraně odnášeli domů. Již záhy po konci války byly u nás zavedeny za nelegální vlastnictví (zejména palných zbraní) tvrdé tresty
a jejich majitelé se jich různým způsobem zbavovali. V našem případě je
znehodnotili a zakopali na zahradě. Ale mohlo to být také úplně jinak…
bohužel, zrezivělá torza nám celý svůj příběh už nikdy neodhalí.
Nález je však velmi zajímavým střípkem do pestré mozaiky toušeňské
historie a my velice děkujeme pozorným pracovníkům stavby, kteří nám
nalezené zbraně předali. ■

puška Mauser K98

samopal MP35

samopal MP40

Milan Černý, konzervátor
Mgr. Pavel Snítilý, archeolog Městského muzea v Čelákovicích
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Výlety
Výlet do jižních Čech v květnu 2022
Vyjelo nás skoro 20 malým autobusem za deště směr
Tábor. Už v Táboře déšť ustal a nám se po menším dobrodružství povedla procházka městem, dali jsme si
dobrý oběd, navštívili muzeum čokolády, popřípadě
věž a další místa ve městě.
Pavel nás naložil u Písecké brány a zamířili jsme k zámku Červená Lhota. Pan kastelán na nás chvilku počkal a
udělal nám hezkou prohlídku zámku, kolem kterého se
opět napouští vyčištěný rybník.
Aby dobrodružství nebylo málo, těsně před ubytováním
jsme museli řešit, kde se vlastně ubytujeme. Pan majitel
penzionu si popletl dvě skupiny a nečekal nás. Hledali jsme možnosti na všech stranách. Po pěti v pokojích
bez příslušenství by to nebyl problém, ale s našimi
požadavky to problém byl. Nakonec se nám to povedlo
vyřešit rozdělením skupiny. Část nás zůstala bydlet na
statku „U Vlastíka“ na okraji Jindřichova Hradce a část
odjela do centra do dalšího penzionu. Nakonec jsme
všichni byli s naším bydlem spokojeni.
Druhý den jsme jeli jen do Třeboně. Bylo hezké slunečné
počasí, zámecká zahrada krásně kvetla, na náměstí měli
výbornou zmrzlinu… co nám chybělo ke štěstí? Obešli
jsme okolní ulice, někdo došel k lázním, někdo obešel
rybník Svět, další došli i na Schwarzenberskou hrobku.
Výlet úzkorozchodnou železnicí z Jindřichova Hradce – foto Miroslava Kořínková
Každý podle svých možností a chuti.
V pátek jsme sedli na místní úzkokolejku zvanou „ponorka“ a dojeli do Kamenice na Lipou a tam se mimo jiné podívali na památnou lípu, která
se dostala do názvu města. Odpoledne jsme vyhradili procházce po Jindřichově Hradci, prohlídce zámku, kostelů, fontán a dalších zajímavostí
krásného starého města.
V sobotu jsme ráno vyrazili na celodenní výlet do Slavonic, na hrad Landštejn a na rozpadlý zámek Český Rudolec.
Cestou domů v neděli jsme se na několik hodin zastavili v Telči. Prohlídka zámku byla velmi zajímavá a poutavá, procházka parkem byla příjemná
a po městě je k prohlížení mnoho domů s představeným podloubím a označením jednotlivých cechů. ■
Bc. Miroslava Kořínková, předsedkyně cestovatelského klubu

Červnový výlet na jižní Moravu
Přestože byl výlet původně plný, nakonec nás jelo jen málo přes 30.
Naše první cesta vedla do Brna na komentovanou prohlídku zajímavostí a pamětihodností města. Paní průvodkyni zajímala spíš architektura, ale podívali jsme se i na Špilberk, a leccos zajímavého se o
městě dozvěděli. Někteří šli na prohlídku výstavy o Tutanchamonovi.
Po ubytování ve Velkých Pavlovicích jsme se šli projít městečkem a
zjistit, kde jsou otevřené sklípky s možností degustování. Ve čtvrtek
jsme jeli na výlet na zámek Valtice a do areálu Lednice. Hodně nás
šlo do skleníku, někteří jsme došli na Minaret a vyzkoušeli si i plavbu
lodí. Každý podle svých zálib. Den byl hezký, pršet začalo až po nastoupení do autobusu.
V pátek jsme jeli na levandulovou farmu do Staroviček a pak na
ochutnávku vín v Pavlově ve vinařství Reisten. Ochutnávka byla
velmi zajímavá i tím, že ze „sklípku“ v patře budovy byl nádherný
výhled na Pálavu. Ochutnali jsme osm vzorků vína, nakoupili si, co
nám nejvíc chutnalo, a vyrazili zpět do Velkých Pavlovic podívat se i
na Opilé sklepy.
V sobotu jsme ráno vyrazili do Mikulova. Někteří šli po prohlídce
města na zámek, jiní do hrobky Dietrichsteinů. Ve Velkých PavÚčastníci zájezdu na jižní Moravu v Mikulově – foto Jana Krykorková
lovicích probíhala výstava fotografií Moravské Toskánsko ve vinařství
Šlechtitelské stanice. Mimo to tam byly procházky zahradou s růžemi a svatebními šaty. A k tomu hrála cimbálovka. Zůstali jsme tam až do konce.
Nešlo odejít dřív.
V neděli jsme dojeli před polednem do Moravského krasu a šli nebo jeli vláčkem k Macoše. Prohlídka byla velmi zajímavá, pro koho by byla moc
náročná po schodech, ten mohl schody obejít a zbytečně se neunavit. Dole v Macoše nám paní průvodkyně pustila krásnou hudbu a my si ji užili.
Nalodili jsme se pak postupně na lodě a s velmi poutavým a vtipným vyprávěním si prohlédli další prostory jeskyní.
Nikdo se neutopil, nespadl do vody, a všichni si výlet užili. ■
Bc. Miroslava Kořínková, předsedkyně cestovatelského klubu
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Kulturní památky v Lázních Toušeni
Spolu s dalšími byly do Ústředního seznamu kulturních památek v roce 1966 pro Toušeň zapsány také bývalý zájezdní hostinec čp. 40 na rohu
Hlavní a Káranské ulice (pod číslem 32503/2-2176) a chalupa čp. 11 proti kapličce v ulici Za Školou (pod číslem 29506/2-2174). O čtyři roky
později (1971) byla jako kulturní památka zapsána i chalupa čp. 16 – usedlost s poloroubeným domem – na rohu Hlavní a Nádražní ulice
(pod číslem 46379/2-2796).

Bývalý zájezdní hostinec
V urbáři brandýského panství se píše k roku 1585 o hospodě Klímovka, pojmenované po držiteli Klimentu Legátovi. Za třicetileté
války celá usedlost zpustla, až ji od panství roku 1654 koupil ve dražbě Jakub Choděra. [viz též Florián 2019/5-6/16, 2020/7-8/17,
2020/11-12/10]

Ze vzpomínek Čeňka Choděry (1881-1955)
Kdy byl dán základ k toušeňské hospodě, jsem se nedopátral, ale hospoda byla koupena od panství brandýského, to se později zjistilo. Hospoda je
stavěna ve slohu barokním, dle toho by její založení spadalo do druhé polovice XVII. stol., tedy asi 1660-70.
V průčelí proti kostelu bývala zavěšena velká dřevěná tabule s nápisem: „Výsadní hostinec Josefa Choděry“. O dříve jásavé barvy, červenou, modrou
a bílou postaralo se ostrými paprsky sluníčko, až konečně nápis nebyl k přečtení. Po létech tabuli sejmuli a umístili proti západní straně nad podloubí; nebyla vystavena tolik žáru slunce, za to ale dešťům a nesla již jen nápis „Hostinec u Choděrů“.
Hospoda byla zájezdní, má dva vjezdy: hoření a dolení. Dvůr byl celý pod střechou. Ohromná kůlna spočívala asi na osmi dubových mohutných
sloupech a zde našlo suchý a pohodlný kryt v době dešťů a plískanic mnoho formanů, kteří zde přepřahali na další cestu a krmili své komoně.
V dobách, když kvetlo formanství, bývalo v hospodě hlučno. Kůlna byla kryta šindelem a byla tak ohromná, že starší sourozenci vypravují, co prý
bylo v jejím krytu tchořů a kun, nejednou se chytili do nastražených želez.
U hořejších barokových vrat stávala velká studně, krytá šindelem, zařízená na dva okovy, které se ručně vytahovaly (ne na rumpál). Okovy byly
spojeny dlouhým řetězem, upevněny na každém konci v pohyblivém otáčení, řetěz se pohyboval v hlubokém zářezu (žlábku) v dřevěném kole.
V síni pod podloubím stály čtyři stoly a lavice o jedné noze, které se sklápěly dle potřeby. Vzadu byly přidělané u zdi. Proti vchodu byla jedna
dlouhá lavice a podél oválného okna kamenná lavice neboli zídka. V této síni bývalo klukovské eldorádo, zvláště když pršívalo; kde jinde z celé
Toušeně se mohly hrát kuličky a fazolky než u Choděrů pěkně v suchu na kamenné kvádrové dlažbě, dost již ale vyšlapané. V síni bylo jako v úle.
Při východu z hlavní síně do dvora z levé strany
byl výčep piva a řeznický krám. Z této místnosti
šlo se do hlubokého sklepa, který kdysi skrýval
i plzeňský prazdroj a jiné vzácné nápoje a krmi
pro labužníky. Na téže straně vedle výčepu a
krámu je mandlovna, kde se původně mandlovalo
prádlo. Kdysi se tam i pařívala prasata v obdobích
masopustu. Z levé strany vchodu byl umístěn reliéf (lidového umění) cechu řeznického. Náš otec,
když se vrátil z vandru, míval zde výsek masa.
Z první síně pod podloubím šlo se do druhé,
tmavé, bez oken. Zleva je vchod do hostinské
místnosti, jinak řečeno do šenkovny. Zde bývalo
vždy velmi hlučno, za mého mládí odbývaly se
zde prvotřídní plesy měšťanské. Ty časy minuly,
a dnes se rádo vzpomíná na tu výbornou pověst, jakou se honosila Choděrova hospoda nejen
mezi místními, ale daleko široko v kraji.
Na téže straně vedou další dveře k peci, kde
býval vždycky nemalý ruch. Zvláště před poutí
a posvícením, před různými většími svátky
a jinými rodinnými událostmi. Vůně koláčů
a jiného dobrého pečiva, až milo, připomínala
předvečer takových dní.
Vlevo od podloubí stával za mých mladých let
nárazníkový patníček. Asi metr vysoký, s pěknou
tesanou hlavicí.
Na protější straně je sklep na mléko a brambory
a nevyčerpatelná studánka, kde vody neubývá,
může se stále nabírat, tak mohutný má pramen.
Má-li ještě dnes tu moc, nevím. Do tohoto sklípku vede asi 12 schodů, a studánka je v jedné
rovině s kamennou dlažbou bez okraje. Stalo se
nejednou, že se ve studánce mnohý pořádně vykoupal. Nebyla sice tak hluboká, ale hloubka jednoho metru stačila na ochlazení. ■
O autoru vzpomínky i kresby malíři Čeňku Choděrovi více: Florián 2013/jaro/44-45 a 2015/11-12/1.
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hradištko – tvrziště – mlýn – křížky – radnice – hostinec – chalupy – most – kaplička – kostel

Chalupa číslo 11

Chalupa číslo 16

V lichoběžníkovém štítě je pod kruhovým okénkem patrný
letopočet 1822, ale usedlost se zde připomíná již v roce 1579,
k ní zedník Tůma a po něm řada dalších majitelů: Špalek,
Mrázek, Neyman, Jakubův, Zbírkovský, Svoboda. [zmínky viz

V klenáku nad vjezdem je vyryt letopočet 1800, ale usedlost sama je zapsána v urbáři brandýského panství již k roku
1578 a k ní hospodář Jiří Štverák. Od roku 1654 zde hospodařil
rod Rybkových. [zmínky viz Florián 2019/7-8/16]

Florián 2019/5-6/17, 2019/7-8/16]
Další z držitelů Miroslav Honek přistavěl k jihu patrový dům a ve staré
části od ulice zařídil útulnou restauraci Rybářská bašta, kde sám připravoval vybrané rybí speciality. Prvními návštěvníky 1. května 1992 zde
byli hosté z Káraného a Nového Vestce, stavitelé nové převoznické lodi,
převozník s otcem a toušeňský starosta s radními.
Příležitosti k výjimečnému pohoštění se brzy množily. Slavily se zde
narozeniny i svatby, v malém rybníčku plavaly živé ryby, které si hosté
mohli vybrat k úpravě na jakýkoli způsob. Z jiných zdrojů byl jako
zvláštní pochoutka oblíben mořský ježek, pochopitelně už dávno bez
bodlin.
Významné publicity se podniku dostalo v Nedělním Blesku 2. 11. 1997:
“Rybářskou baštu v Toušeni objevila spousta gurmánů z Prahy i z řad
známých osobností, třeba herečka Helena Růžičková, nebo manželé
Zátopkovi. Podle receptu paní Dany tu dokonce připravují jednu ze
svých specialit – kapra s finským salátem …”
Reklamní letáček s reprodukcemi podpisů Dády Patrasové a Felixe
Slováčka nabízel „pro labužníky i pro ty, kteří chtějí zdravě jíst: rybí
speciality z čerstvých sladkovodních i mořských ryb, nerybí speciality, i pro ty, kteří mají chuť na něco jiného: kvalitní sudová i značková
vína z Moravy, příjemné posezení v empírovém gruntu z roku 1822 u
krbu, ideální prostředí pro menší společnost – až 30 míst, vhodné pro
jubilea a oslavy, včetně svateb, uzavírání obchodních jednání, v letních
měsících posezení v zahradě, bohatou nabídku míchaných nápojů a
možnost zaparkování auta přímo před podnikem.“ To vše se zde také
úspěšně odehrávalo. Ve výroční den 1. května 1999 zde oslavili společné
odložené 150. narozeniny (opět) čestní občané manželé Dana a Emil
Zátopkovi [Florián 2020/3-4/18].
Rybářská bašta byla v této podobě otevřena až do 31. prosince 1999, do
70. narozenin a vážného onemocnění svého zakladatele.
Znovu ji pak otevřel v roce 2001 další majitel Jiří Mráček. Pořádal i
taneční zábavy s živou hudbou pod širým nebem. Přicházeli noví hosté.
Podpisy na zeď slavných návštěvníků připojili také generál Tomáš
Sedláček a Soňa Červená. Rybářská bašta zde vytrvala až do konce roku
2010. ■

Ze vzpomínek Alžběty Bešťákové rozené Rybkové (1880-1980)
Nejdříve se pamatuji na velkou seknici v předu stavení, zmenšenou o
pec, která tam bývala celá a na ní stála zelená kachlová kamna a pod
nimi pecínka na dříví, kde jsme si sušili promočené boty. Pak byla
černá kuchyň, jsme jí říkali, ale ve skutečnosti to byla předsíň, z které
se šlo vlevo do babiččina výměnku a vpravo do seknice.
Černá jsme jí říkali, že tam bylo opravdu tma, neb tam šlo trochu světla jen otevřeným komínem, kterým bylo vidět Pánu Bohu do oken,
ale po zabíjačce, která bývala před Vánoci a druhá v masopustě, to již
bylo jinačí podívání, to totiž celý týden viselo v komíně maso na uzení,
které se udilo tím způsobem, že se v kamnech ve velké seknici musilo
topit jen tvrdým dřívím a kouř procházel tím masem k nebi. V té černé
kuchyni byla dvířka do pece a před pecí byla zídka v podobě širší lavice
a na ní stál litý plech na čtyřech nohách, pod ním se topilo loučkami, a
na plechu pomazaném špekem se pekly lívance, pět najednou, a dosti
veliké.
Za babiččinou seknicí, dnešním Norskem, měla babička komůrku as
dva, tři metry širokou, v níž mívala uhlí, dříví a všelijaké krámy. Pak
byl špýchar a sklep, který je původní, a za ním maštálka na pár koní,
za ní chlév a z chlíva a do maštale byla díra v podobě malého okénka,
snad aby šlo do maštale trochu tepla a také té vůně. Pak byla kůlna,
kam se dával vůz, ale vzadu ve zdi k sousedovi Koštířovi byla díra pro
voj, takže když se vůz strčil do kůlny, byla voj u sousedů v zahradě.
Dnes by to asi nedovolil žádný soused.
Za chlívky byla zahrádka, vínová jsme jí říkali, protože celé chlívky
byly porostlé vínem a prostředkem bylo vínové loubí. Na druhé straně
cesty ke stodole byl tyčkový plot celý zarostlý angreštem a z obou stran
k sousedům byly samé lískové ořešiny. Kromě meruněk a broskví tu
bylo všecko ovoce: jablka, hrušky, velké i malé ořechy, mandelinky,
špendlíky, zelené slívy, psí oka, višně i maliny. Ale přesto jsme měli
chuť na sousedovic kačenky, a jak to šlo, tak se
přeskočila zeď, která byla k oběma sousedům as 3/4 metru vysoká jen
z narovnaného kamene, a šlo se na ně! A pak za stodolou měli Bočkovi
keř černého rybízu, tehdy to byla vzácnost, a ten jsme také
navštěvovali. ■

kronikář

kresby: Ferdinand Blecha (1906-1982)
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Volby
Sdružení nezávislých kandidátů

DOBRÁ VOLBA PRO TOUŠEŇ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Za Dobrou volbu pro Toušeň kandidují:
1.Kodera Miroslav, 48 let – majitel a jednatel
společnosti
2. Dudová Helena, 64 let – ekonomka
3. Svobodová Ludmila, 72 let – administrativní
pracovnice
4. Schwägerl Jan, 55 let - agronom
5. Ing. Bareš František, 67 let – důchodce
6. Bilous Pavlína, 22 let – designérka
7. Hladůvka Zdeněk, 50 let – majitel a jednatel
společnosti

■ 14

8. Sladkovský Jan, 46 let – majitel a jednatel
společnosti
9. Mgr.Valsová Věra, 54 let - podnikatelka
10. Skálová Ivanka, 72 let – fakturantka
11. Koníčková Helena, 50 let - zlatnice
12. Mgr.Nosková Daniela, 43 let –
fyzioterapeut
13. Peňázová Lucie, 43 let – účetní
14. Jiroušová Alena, 51 let – masérka
15. Schwägerl Michal, 55 let – technik VaK
Zápy
Florián 7 - 8 / 2022

Volby

Nezávislí kandidáti za Lázně Toušeň
Chceme podpořit uvážlivý rozvoj našeho lázeňského městyse, kulturu, dobré sousedské vztahy i přírodu.
Chceme napomáhat společenskému životu mládeže i seniorů a podporovat práci místních spolků.
Do zastupitelstva a komisí městyse nabízíme odborně zdatné osobnosti bez politické příslušnosti,
které již nejednou prokázaly nezištnou práci pro veřejnost. Jsme připraveni spolupracovat
se všemi kandidáty, kteří budou stejně odhodláni obětavě pracovat k prospěchu našeho městyse.
RNDr. Jan KRÁLÍK, CSc.,

~ 75 let, vědecký pracovník,

matematik a lingvista,
emeritní předseda vědecké rady
Ústavu pro jazyk český AV ČR,
vzdělavatel T.J. Sokol,
1990-1998 první radní, 1990-2010 a od
2014 zastupitel, od 2018 radní,
kronikář městyse

M gr. Jana

HADRBOLCOVÁ

~ 42 let, scénáristka a moderátorka

televizních společností, manažerka
a herečka Divadelního spolku při T.J. Sokol,
od 2014 členka kulturní komise,
od 2018
místostarostka městyse

In g. Mart in

JAVOREK

~ 44 let, IT analytik bankovních systémů,
podporovatel informatického myšlení dětí a
mládeže, od 2015 člen
kulturní komise
od 2018 zastupitel

Hana
N Ě ME ČKOV Á

~ 71 let, dokumentaristka, fotografka

a genealožka, od 2012 předsedkyně
kulturní komise, od 2014 zastupitelka,
šéfredaktorka zpravodaje Florián

Bc.

Miroslava
KOŘÍN KOV Á
~ 56 let, účetní,

organizátorka poznávacích akcí,
od 2016 předsedkyně
volnočasové
komise

Daniela
V OSTŘÁKOV Á

~ 50 let, vychovatelka

školní družiny ZŠ,
členka Divadelního
spolku při T.J.
Sokol

In g. Michal

DOUBE K

~ 31 let, inženýr

v oboru produkční zahradnictví,
včelař, místopředseda
Základní včelařské organizace,
vedoucí včelařského kroužku mládeže

Florián 7 - 8 / 2022

B c . Jan FRE UDL

~ 46 let, technik, specialista

v oboru tepelných systémů,
člen výboru a náčelník T.J. Sokol,
herec Divadelního spolku,
2010-2014 zastupitel,
2012-2014 předseda finančního výboru

V ojt ěch
SHRBEN Ý

~ 44 let,
elektromechanik

pro strojní zařízení,
televizní a divadelní technik,
herec Divadelního spolku,
člen výboru a technik T.J. Sokol

Mgr. Jak ub
Š E N K ÁR ČIN

~ 30 let, absolvent

Fakulty tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy,
marketingový manažer
společnosti DEK, a.s.

Michal BE LÁN
~ 32 let, lektor

a známý tanečník
break dance
s úspěchy v EU a USA, zakladatel
a produktový manažer firmy zaměřené
na výrobu videa v oblasti vzdělávání

Jiří POP

~ 19 let, student

univerzitního oboru
psychologie,
hudebník, člen
Divadelního spolku
při T.J. Sokol,
lektor angličtiny

Soňa ČERN Á

~ 19 let, studentka

univerzitního oboru počítačová lingvistika,
členka Divadelního spolku při T.J. Sokol

, Josef ČTRNÁCT

~ 54 let, podnikatel
v gastronomii,

dodavatel cateringu
v městysi i po celé ČR

Václava
BUREŠOVÁ

~ 46 let, zdravotní
laborantka, od 2018

členka kontrolního výboru
zastupitelstva městyse
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Rádi bychom Vás seznámili s volebním programem.
Naše kandidátka je vyváženou kombinací zkušených
zastupitelů a nových tváří. Chceme Vám věnovat
dlouholeté znalosti v řídících, ekonomických,
technických, vzdělávacích i sociálních pozicích.
V zastupitelstvu se chceme zaměřit
zejména na tyto aktivity:

budeme naléhat na likvidaci chátrající lázeňské
kotelny v ul. Nádražní
budeme usilovat o převod nádražní budovy do
majetku městyse
dokončíme rekonstrukci zbývajících 4 ulic
a vybudujeme chodník v ul. Nad Itálií
snížíme energetickou náročnost obce (fotovoltaika
na budovách ZŠ, MŠ a DPS, výměna uličních lamp)
budeme pokračovat v dokončení chybějícího úseku
stezky pro pěší a cyklisty podél hlavní komunikace
na Čelákovice

Podle plánu rozvoje sportu budeme prosazovat další
realizaci sportovišť. Chceme:
vybudovat beachvolejbalový kurt, hřiště pro basketbal
trojic
realizovat vybudování skateparku
Zaměříme se na zlepšení služeb školy a školky:
v případě zájmu zajistíme provoz ranní družiny
zrekonstruujeme školní kuchyni

Budeme usilovat o zvýšení nabídky poskytovaných
služeb občanům:
vytvoříme systém poskytování ambulantních
a terénních sociálních služeb
zachováme a budeme se snažit rozšiřovat stávající
zdravotnickou péči
dokončíme zavádění efektivní koncepce pro
separaci odpadů
chceme se dále podílet na pořádání kulturních
a volnočasových akcí
vytvoříme podmínky pro provozování drobných
gastro-služeb (kavárna, vinárna, cukrárna) např.
využitím části Skleněné vily

Zaměříme se na realizaci odpočinkových zón
a výsadbu zeleně:
zasadíme nový vánoční strom
vybudujeme mlatové pěšiny podél nábřeží
po dokončení obchvatu budeme usilovat o omezení
provozu kamionové dopravy
rozšíříme odpočinková místa mimo obec
pokusíme se zamezit masivní developerské výstavbě
v lokalitě Senior parku
zredukujeme potenciálně možnou plochu pro další
masivní developerskou výstavbu v městysi
Zaměříme se na využití obecního majetku ve prospěch
široké veřejnosti:
budeme usilovat o revitalizaci náměstí vč. parkování
prosadíme regulaci dopravy v městysi (zpomalovací
semafory, radar)
zrekonstruujeme objekt bývalých potravin a zajistíme
zdroje financování
zrekonstruujeme objekt úřadu městyse a pokusíme
se zajistit externí zdroj financování

Chceme rozvíjet aktivní spolkovou činnost
v městysi a pořádání výletů pro občany,
oboje budeme i nadále podporovat.
Podpoříme uvážený rozvoj cestovního
ruchu a lázeňství.

Děkujeme Vám za Váš hlas!

Máme klíč
pro náš městys

Naši kandidáti:
1. Ing. Luboš Valehrach, MBA

6. Vojtěch Korel

2. Radim Bělík

7. Nikola Brejchová

starosta, daňový poradce
ředitel společnosti

3. Mgr. Daniela Švejdová

učitelka základní školy a gymnázia

4. Iva Herlesová

ředitelka společnosti

5. Jan Králík

soukromý zemědělec
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student

instruktorka sportu,
býv. reprezentantka ČR

11. Ondřej Šulc

zástupce vedoucího technických
služeb městyse

12. Mgr. Ludmila Černá

učitelka základní a střední školy

8. Věra Králíková

13. Jaroslav Lanský

9. Andrea Krajíčková

14. Michal Zítek

10. Bc. Richard Vomastek

15. Mgr. Věra Vrbíková

vedoucí pošty

učitelka mateřské školy
ředitel společnosti

mechanik
manager

učitelka gymnázia

17 ■

Sport
Století olympioniků století
V poslední letošní letní den 22. září 2022 by se dožili 100 let manželé
Dana a Emil Zátopkovi, světově proslulí sportovci, olympijští vítězové,
čestní občané Lázní Toušeně. Čtenáři Floriána o nich nacházeli zprávy
poměrně často – o Daně [Florián 2016/7-8/12, 2019/11-12/18, 2020/34/18, 2020/5-6/9], o Emilovi [Florián 2012/10-12/17, 2014/7-8/12+13,
2016/7-8/12, 2017/11-12/11, 2019/7-8/18, 2019/9-10/14-15, 2020/56/9, 2021/11-12/11]. Oba byli Moravané – Emil z Kopřivnice, Dana
z Karviné. Emil Zátopek pobýval v Toušeni při sportovních trénincích
v letech 1943 a 1944 a po roce 1968 se často vracel i se svou manželkou
Danou. Oba se zasloužili o blízký kontakt Slatinných lázní Toušeň
s vrcholovými sportovci. Největším běžeckým triumfem Emila Zátopka byla tři zlatá vítězství na olympiádě v Helsinkách 1952; v dějinách
sportu se jeho jméno pojí s osmnácti světovými rekordy, s trojnásobným titulem mistra Evropy a jedenapadesáti rekordy československými. Dana Zátopková dosáhla v hodu oštěpem titulů olympijské
vítězky, mistryně Evropy, držitelky světového rekordu i rekordů evropských a československých. Světové rekordy Emila Zátopka na 10
a 15 mil vzdorovaly překonání deset let, a v hodinovce a na 30 km
plných dvanáct let. Dosud nebyl překonán jeho čs. rekord na 25 km.
V roce 1975 byl Emil Zátopek vyznamenán mezinárodní trofejí Fair play
Pierra de Coubertina. 23. února 1991 byli manželé Zátopkovi společně
jmenováni čestnými občany Lázní Toušeně. Vzpomínku Emila Zátopka na jeho začátky v Toušeni najdou čtenáři v brožuře Lázně Toušeň
– sport a sportovci [1996, s. 26-31] a zkráceně v knížce Kolonáda
v Lázních Toušeni [2012, s. 21-23]. ■

Emil Zátopek (druhý zprava) při
tréninku před toušeňskou kolonádou,
1943

Dana a Emil Zátopkovi při besedě
v lázeňské jídelně, 1991

Slavoj překonal krizi
V jarní části IV. třídy jsme často hráli pro fanoušky, a tak nechyběly velké
přestřelky se skóre 7:5, 9:1, 4:4 či 6:6. Ne vždy jsme po nich slavili vítězství.
Po nepříliš vydařené podzimní části sezony se nám ale konečně podařilo zabrat a díky několika vítězstvím nakonec poskočit tabulkou. Ode dna
jsme se odlepili na 10. místo. Ale již se připravujeme na novou sezonu, ve
které bychom rádi naše umístění vylepšili. Brzy oznámíme nové posily.
Ondřej Holzman, předseda FK Slavoj Lázně Toušeň

IV. třída okresního přeboru v kopané – jaro 2022

IV. třída okresního přeboru v kopané - jaro 2022
pořadí

klub

počet
zápasů

skóre

body

1.

MSK Klecany 1921 B

20

98:16

53

2.

SK Úvaly B

20

91:30

46

3.

Sokol Nová Ves

20

66:32

42

4.

TJ Záryby B

20

77:68

28

5.

Sokol Dřevčice

20

42:36

27

6.

SK Husinec – Řež

20

48:67

26

7.

Spartak Čelákovice

20

70:86

25

8.

AFK Nehvizdy B

20

44:104

19

9.

1. FC Líbeznice B

20

48:74

16

10.

Slavoj Lázně Toušeň

20

44:72

16

11.

Sokol Vodochody

20

20:63

13

/ obr. S4 – logo Slavoj LT /
/ obr. S5 – míč /
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Informace
Úřední hodiny úřadu městyse
LÁZNĚ TOUŠEŇ, Hlavní 56
pondělí
úřední hodiny:
starosta:
středa
úřední hodiny:
pokladna:

8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
9:30 - 12:00
13:00 - 17:30
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00
8:00 - 9:00

telefony: 326 992 302, 326 991 592
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

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

13:00 – 18:00
7:30 – 14:00
11:00 – 17:00
7:30 – 14:00
7:30 – 13:30

156, 731 136 156 Městská policie
158 Policie České republiky

Casido, s. r. o.
telefon: 326 992 361 Floriánské náměstí 413
Prodej jednostranných a oboustranných lepících pásek,
Knihovna
technických, stavebních a elektrikářských pásek, plasSkleněná vila, V Ovčárně 87
tových sáčků, pytlů, strečových fólií, plastového obavždy v úterý 15:00 –17:00
lového materiálu za velkoobchodní ceny.
pondělí – pátek
8:30 – 15:00
Reality Biliková
telefony: 737 242 375-6,
Ilona Biliková, Hlavní 263
				www.casido.cz
zprostředkování prodeje
Technické služby městyse
a pronájmu nemovitostí
Hlavní 56
zpracování tržního odhadu pro
ředitel Martin Liška
dědické řízení
telefon: 605 457 150 telefon: 605 458 039
reality.bilikova@seznam.cz

			martin.liska10@seznam.cz

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

Česká daňová kancelář, s. r. o.
Ing. Luboš Valehrach, MBA,
Na Požárech 425
daňové poradenství, vedení účetnictví
telefon: 603 876 540

Advokátní kancelář
Mgr. Stanislav Beran, Dům seniorů,
Za Školou 414, 1. patro
telefon: 606 494 811
email: beran-advokat@seznam.cz

Atelier Kučera
Hlavní 560
krejčovské práce, opravy oděvů

Veterinární
Casido,
s. r. o.
praxe
Floriánské
MVDr.
Jitkanáměstí
Myslivečková,
413
Hlavní 39
Prodej jednostranných a oboustranných lepících
pásek, technických,
pondělí
+ pátek dopoledne:
stavebních
objednaní
a elektrikářských
pacienti +
pásek, plastových15:00
operace
sáčků,
– 19:00
pytlů, strečových fólií, plastovéhodopoledne:
úterý
obalovéhoobjednaní
materiálupacienti
za
+ operace
velkoobchodní
středa
+ čtvrtek ceny.
10:00 – 12:00 15:00 – 19:00
pondělíneděle
soboty,
– páteka pohotovost
8:30 – po
15:00
telefonické domluvě
telefony: 737 242 375-6,
www.casido.cz
telefon: 326 992 912, 602 641 294

telefony: 604 100 302, 737 946 186

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

Nakládání s odpadem
Michal Schwägerl
sutě, písky, štěrk, zemina, dřevo
vyklízení, přistavení kontejnerů, odvoz

Salon Faviola - manikúra, pedikúra,
kosmetika, masáže, kadeřnictví, Acces
Bars
Za Školou, bývalá pošta

Stavební a technické dozory, stavební činnost
DOZORY-VILD s.r.o., Ing. Petr Vild, Zápská 188
telefon: 739 345 249
petr@dozory-vild.cz

Gastrodeli
U Sokolovny 259
výrobky studené i teplé kuchyně,
cukrářské i pekařské
www.gastrodeli.cz
telefon: 326 996 359
objednavky@gastrodeli.cz
Kosmetický salon
Ivana Jedličková, Za Školou 414
kosmetika, vizážistické služby a prodej
kosmetiky Alcina
telefon: 606 802 320
Rehabilitace – masáže
Ivana Drobílková, Dům seniorů,
Za Školou 414
LTV cvičení – elektroléčba – mobilizace
páteře, reflexní terapie
pondělí – pátek dle objednání
telefon: 603 254 220
SALON LINDA - Stříhání pejsků
Eva Pencová, Na Ostrůvku 292
telefon: 773 079 428
Florián 7 - 8 / 2022

úterý – pátek
9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
sobota
zavřeno
Mgr. Eva Valsová,
telefon: 736 536 574

telefon: 777 435 672, 777 017 068

Salon Faviola - manikúra, pedikúra, kosmetika,
masáže, kadeřnictví, Acces Bars
Za Školou, bývalá pošta

Elektroinstalace
Instalace fotovoltaických systémů
Martin Rigo
telefon: 775 515 082
Manikúra, nehtová modeláž - Jitka Kolomazníková martinrigo1@gmail.com
telefon: 604 710 975
Infozprávy
Pedikúra - Lenka Fabiánová
Služba Infozprávy je určena všem občanům
telefon: 721 460 199
městyse a je zcela zdarma.
Masáže - Sophie Dragon
Registrace je možná
telefon: 723 022 979
a) osobně na úřadě v úřední hodiny
Kosmetika - Lucie Uhrová
b) přes internet www.infozpravy.cz
Tel. 605 479 993
c) mobilním telefonem.
Kadeřnictví - Michaela Macháčková
telefon: 723 679 943
Registraci telefonem provedete zasláním SMS
Acces Bars - Jana Köhlerová
LT mezera číslo popisné na telefonní číslo
telefon: 602 715 743
735 166 666
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Kalendář
v Lázních
LázníchToušeni
Toušeni2022
2022
Kalendář akcí
akcí v
změny
změny vyhrazeny
vyhrazeny
srpen 2022
den

čas

místo

sobota 6. srpna

10:00

hřbitov

sobota 6. srpna

16:00

Skleněná vila

vernisáž výstavy kreseb Zdeňka Gutwirtha (kk, OB, OkSp)

15 – 18

Skleněná vila

výstava kreseb Zdeňka Gutwirtha (kk, OB, OkSp)

středa 24. srpna

19:00

Slatinné lázně

beseda as autogramiádou CD – Soňa Červená (SLT, ÚM, DSLT)

čtvrtek 25. srpna

17:00

Skleněná vila

posezení s vůní kávy (kulturní a volnočasová komise)

pátek 26. srpna od 17:30

Skleněná vila

koncert kapely Veslovka (volnočasová komise)

pátek 26. srpna od 18:00

Skleněná vila

ochutnávka vín Reisten z Pavlova (volnočasová komise)

pátek-neděle do 11. 9.

akce

procházka s výkladem u zajímavých hrobů (kulturní komise)

září 2022
den

čas

místo

akce

sobota 3. září

14:00

Skleněná vila

pondělí 5. září

13:00

hřbitov

2. – 6. září

6:30

sobota 10. září

17:00

Skleněná vila

koncert kapely Petra Koníčka

neděle 11. září

18:00

Skleněná vila

ukončení výstavy kreseb Zdeňka Gutwirtha (kk, OB, OkSp)

úterý 20. září

15:30

sokolovna

pátek 23. září

14 – 22

Skleněná vila

volby do zastupitelstva městyse a senátu (ÚM)

sobota 24. září

8 – 14

Skleněná vila

volby do zastupitelstva městyse a senátu (ÚM)

čas

místo

***

19:00

Skleněná vila

pátek 28. října

10:00

pomník padlých

posezení panímaminek s burzou krojů (Obec baráčníků)
pietní vzpomínka na arm. gen. Ing. Tomáše Sedáčka (AČR+ÚM)

Floriánské náměstí zájezd do Beskyd a Jeseníků (volnočasová komise)

hravá taneční pohybová hodina pro děti 4 – 6 let (T. J. Sokol)

říjen 2022
den

akce

ustavující zasedání zastupitelstva městyse (ÚM)
pietní vzpomínka u pomníku padlých (ÚM, ZŠ)

listopad 2022
den

čas

místo

akce

pátek 11. listopadu

20:00

sokolovna

martinské posezení s tancem (T.J. Sokol + Divadelní spolek)

***. listopadu
***

19:00

sokolovna

rockový festival Bluesbadger (TKB)

neděle 27. listopadu

17:00

Floriánské náměstí rozsvícení vánočního stromu (úřad městyse)

prosinec 2022
den

čas

místo

neděle 4. prosince

14:00

sokolovna

čtvrtek 15. prosince

14:00

Slatinné lázně

akce

mikulášská nadílka (T.J. Sokol + DSLT)
setkání seniorů (úřad městyse)

sobota 17.
prosince
Malé
Malvíny
předvánoční
otužilců
(Sport-LaV)
FLORIÁN,
zpravodaj
městyse10:00
Lázně Toušeň,
ročník
12, číslo 4 (62),
7-8/2022.koupání
Vydává úřad
městyse
Lázně Toušeň IČ: 00240893, registrační
číslo MK ČR E 20466. Kontakt redakce: zpravodaj.florian@gmail.com, elektronická podoba Floriána: www.laznetousen.cz. Redakční rada:
sobota
24. prosince
Kostel
Floriana
půlnoční
mše (celebruje
Mgr.
Josef
Hurt)
Hana
Němečková,
RNDr. Jan21:00
Králík, CSc.,
sazba sv.
a grafická
úprava:
Matyáš Hadrbolec.
FloriánR.D.
vychází
6× P.
ročně
vždy
počátkem sudého měsíce
v nákladu 700 výtisků. Tisk: Iva Vodáková – Durabo, Čelákovice, www.durabo.cz. Příspěvky v doporučeném rozsahu do 1500 znaků zasílejte
23:5531. prosince
Floriánské
náměstí
sousedské
novoroční
pozdravení
každého s každým
na sobota
adresu redakce
nejpozději v den uzávěrky.
Redakce
si vyhrazuje
právo redakčních
úprav
a krácení rozsáhlejších
příspěvků, případně jejich
0:15
neotištění. Toto číslo vyšlo 30. srpna 2022. Uzávěrka příspěvků pro následující číslo: 15. září 2022.

