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Zastupitelsvo městyse Lázně Toušeň 2022
starostou městyse byl zvolen Ing. Luboš Valehrach, MBA,
místostarostkou městyse byla zvolena Mgr. Jana Hadrbolcová,
			
členy rady městyse byli zvoleni RNDr. Jan Králík, CSc., Radim Bělík, Hana Němečková
předsedou finančního výboru byl zvolen Radim Bělík,
			
členy finančního výboru byli zvoleni Miroslav Kodera, Iva Herlesová
předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Helena Dudová,
			
členy kontrolního výboru byli zvoleni Ing. František Bareš, Bc. Miroslava Kořínková

Neštěstí přichází nečekaně
— a jeho jizvy se hojí bolestně dlouho. S obdivem se skláníme před statečnou obranou napadených a před
obětavostí všech, kdo pomohli, pomáhají a dál mohou jakkoli pomáhat válečným uprchlíkům, jejich blízkým a jejich
zemi. Nechceme rozmnožovat obrazy utrpení z těchto dní. Raději se pokoušíme podporovat potřebné odhodlání také
zkušenostmi předků a nadhledem – o vítězném vzdoru proti neštěstí válek a proti jejich jizvám od těch dávných husitských přes třicetiletou po dvě světová neštěstí předešlého století – na stranách 6, 7, 8, 10 a 11.
redakce

foto Lukáš Javorek

Zastupitelé městyse Lázně Toušeň zvolení ve volbách 23. a 24. září 2022:

Děti dětem
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Milé děti, milé paní učitelky, i Vám patří velké díky!
Podrobnější výsledky voleb z hlediska volebních stran, preferenčních hlasů jednotlivců a pořadí náhradníků na
Mgr. Jana Hadrbolcová, místostarostka městyse Lázně Toušeň
stranách 2-3.
foto: Ivana Studničková a redakce

Volby

Volby

Výsledky voleb do zastupitelstva
Ve dnech 23. a 24. září 2022 hlasovalo 548 voličů | volební účast 52,79 % | voliči rozdělili 7 107 hlasů:

DOBRÁ VOLBA PRO TOUŠEŇ (DVT)
2 427 hlasů = 34,15 % hlasů
6 mandátů
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI ZA LÁZNĚ TOUŠEŇ (NKLT)
2 333 hlasů = 32,83 % hlasů
5 mandátů
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN)
1 974 hlasů = 27,78 % hlasů
4 mandáty
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (ODS)
373 hlasů = 5,25 % hlasů
bez mandátu

11/ Miroslav Kodera
pořadí na kandidátce: 1 | pořadí po volbách: 5.
BEZPP, za volební stranu DOBRÁ VOLBA
PRO TOUŠEŇ
48 let, jednatel společnosti
168 hlasů | 6,92 %

12/ Nikola Brejchová
pořadí na kandidátce: 7 | pořadí po volbách: 2.
BEZPP, za volební stranu
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
48 let, instruktorka sportu, bývalá závodnice
151 hlasů | 7,64 %

13/ Mgr. Daniela Švejdová
pořadí na kandidátce: 3 | pořadí po volbách: 3.
BEZPP, za volební stranu
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
47 let, učitelka základní školy
149 hlasů | 7,54 %

14/ Pavlína Bilous
pořadí na kandidátce: 6 | pořadí po volbách: 6.
BEZPP, za volební stranu DOBRÁ VOLBA
PRO TOUŠEŇ
22 let, designérka
144 hlasů | 5,93

15/ Radim Bělík
pořadí na kandidátce: 2 | pořadí po volbách: 4.
BEZPP, za volební stranu
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
63 let, ředitel společnosti
141 hlasů | 7,14 %

Zvolení zastupitelé pro zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň podle počtu hlasů
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1/ RNDr. Jan Králík, CSc.
pořadí na kandidátce: 1 | pořadí po volbách: 1.
BEZPP, za volební stranu NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI ZA LÁZNĚ TOUŠEŇ
75 let, vědecký pracovník
236 hlasů | 10,11 %

2/ Mgr. Jana Hadrbolcová
pořadí na kandidátce: 2 | pořadí po volbách: 2.
BEZPP, za volební stranu NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI ZA LÁZNĚ TOUŠEŇ
42 let, scénáristka a redaktorka
229 hlasů | 9,81 %

3/ Ludmila Svobodová
pořadí na kandidátce: 3 | pořadí po volbách: 1.
BEZPP, za volební stranu DOBRÁ VOLBA
PRO TOUŠEŇ
72 let, administrativní pracovnice
221 hlasů | 9,10 %

4/ Jan Schwägerl
pořadí na kandidátce: 4 | pořadí po volbách: 2.
BEZPP, za volební stranu DOBRÁ VOLBA
PRO TOUŠEŇ
55 let, agronom
206 hlasů | 8,48 %

5/ Ing. František Bareš
pořadí na kandidátce: 5 | pořadí po volbách: 3.
BEZPP, za volební stranu DOBRÁ VOLBA
PRO TOUŠEŇ
67 let, důchodce
206 hlasů | 8,48 %

6/ Helena Dudová
pořadí na kandidátce: 2 | pořadí po volbách: 4.
BEZPP, za volební stranu DOBRÁ VOLBA
PRO TOUŠEŇ
64 let, ekonomka
199 hlasů | 8,19 %

7/ Hana Němečková
pořadí na kandidátce: 4 | pořadí po volbách: 3.
BEZPP, za volební stranu NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI ZA LÁZNĚ TOUŠEŇ
71 let, dokumentaristka a fotografka
197 hlasů | 8,44 %

8/ Ing. Luboš Valehrach, MBA
pořadí na kandidátce: 1 | pořadí po volbách: 1.
BEZPP, za volební stranu
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
47 let, starosta městyse, daňový poradce
181 hlasů | 9,16 %

9/ Ing. Martin Javorek
pořadí na kandidátce: 3 | pořadí po volbách: 4.
BEZPP, za volební stranu NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI ZA LÁZNĚ TOUŠEŇ
44 let, IT analytik bankovních systémů
175 hlasů | 7,50 %

10/ Bc. Miroslava Kořínková
pořadí na kandidátce: 5 | pořadí po volbách: 5.
BEZPP, za volební stranu NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI ZA LÁZNĚ TOUŠEŇ
56 let, účetní
170 hlasů | 7,28 %
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1. náhradnice (původně 6.) Daniela Vostřáková (NKLT) 168 hlasů,
2. náhradník (původně 7.) Ing. Michal Doubek (NKLT) 165 hlasů,
5. náhradnice (původně 11.) Helena Koníčková (DVT) 157 hlasů,
2. náhradník (původně 8.) Jan Sladkovský (DVT) 154 hlasy,
3. náhradnice (původně 9.) Mgr. Eva Valsová (DVT) 154 hlasy,
4. náhradnice (původně 10.) Ivanka Skálová (DVT) 149 hlasů,
6. náhradnice (původně 12.) Mgr. DiS. Daniela Nosková (DVT)
148 hlasů,
3. náhradník (původně 8.) Bc. Jan Freudl (NKLT) 145 hlasů,
5. náhradník (původně 10.) Mgr. Jakub Šenkárčin (NKLT) 141 hlas,
9. náhradník (původně 14.) Josef Čtrnáct (NKLT) 141 hlas,
9. náhradník (původně 15.) Michal Schwägerl (DVT) 140 hlasů,
1. náhradník (původně 7.) Zdeněk Hladůvka (DVT) 137 hlasů,
8. náhradnice (původně 12.) Mgr. Ludmila Černá (STAN) 136 hlasů,
2. náhradník (původně 5) Jan Králík (STAN) 135 hlasů,

7. náhradník (původně 11) Ondřej Šulc (STAN) 133 hlasy,
5. náhradnice (původně 9.) Andrea Krajíčková (STAN) 132 hlasy,
7. náhradnice (původně 13) Lucie Peňázová (DVT) 126 hlasů,
1. náhradnice (původně 4.) Iva Herlesová (STAN) 125 hlasů,
4. náhradnice (původně 8.) Věra Králíková (STAN) 125 hlasů,
3. náhradník (původně 6.) Vojtěch Korel (STAN) 123 hlasy,
6. náhradník (původně 11.) Michal Belán (NKLT) 123 hlasy,
6. náhradník (původně 10.) Bc. Richard Vomastek, (STAN) 120 hlasů,
8. náhradnice (původně 13.) Soňa Černá (NKLT) 118 hlasů,
8. náhradnice (původně 14.) Alena Jiroušková (DVT) 118 hlasů,
4. náhradník (původně 9.) Vojtěch Shrbený (NKLT) 114 hlasů,
7. náhradník (původně 12) Jiří Pop (NKLT) 114 hlasů,
11. náhradnice (původně 15.) Mgr. Věra Vrbíková (STAN) 114 hlasů,
9. náhradník (původně 13.) Jaroslav Lanský (STAN) 111 hlasů,
10. náhradník (původně 14.) Michal Zítek (STAN) 98 hlasů,
10. náhradnice (původně 15.) Václava Burešová (NKLT) 97 hlasů,
1. bez mandátu (původně 2.) Petr Koníček (ODS) 68 hlasů,
2. bez mandátu (původně 5.) Ing. Petr Socha (ODS) 65 hlasů,
3. bez mandátu (původně 1.) Ing. Michal Cinek (ODS) 56 hlasů,
4. bez mandátu (původně 4.) Josef Ševčík (ODS) 51 hlasů,
5. bez mandátu (původně 3.) Mgr. Radka Brichcinová (ODS) 47 hlasů,
6. bez mandátu (původně 6.) Miroslava Haklová (ODS) 32 hlasů,
7. bez mandátu (původně 7.) Michal Matěj Prokop (ODS) 28 hlasů,
8. bez mandátu (původně 8.) Petr Hakl (ODS) 26 hlasů.

Průměrný věk zvoleného zastupitele 52,33 let | v zastupitelstvu zasedne 8 žen a 7 mužů, celkem 7 vysokoškoláků.

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. ■		
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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

46
03/11/
2*

47
10/11/

48
17/11/

49
24/11/

50
01/12

51
08/12/

52
15/12/

2*

2*
2*
2*

2*

2*
2*
09/11

2*
23/11

07/12

21/11
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Z úřadu městyse
Parkování v městysi
Problém dopravy a narůstajícího počtu aut v obcích není
pouze problémem v Lázních Toušeni. Řeší jej velká řada
blízkých i vzdálených obcí. Samozřejmě, že čím blíže je obec
hlavnímu městu nebo pokud má ve svém okolí přírodu lákající turisty, tím je počet přijíždějících návštěvníků vyšší.
Tento problém se netýká pouze turistů. I rezidenti často
mívají dvě a více aut, která pak parkují v ulicích. Případně
v ulici sídlí podnikatel, za kterým přijíždějí jeho klienti a
opět zaplňují ulice, které k tomu nejsou uzpůsobené. Tento
problém se zjevně nebude časem zmenšovat, spíše zvětšovat,
proto obce vymýšlejí, jak dopravu, tak parkování regulovat.
U nás jsme v souvislosti s četným parkováním návštěvníků
zavedli v části obci dopravní systém, který umožňuje parkování pouze rezidentům a jejich hostům. Systém je
v provozu od jarních měsíců a stále ještě si na něj především
návštěvníci musí zvykat. Za období, kdy je systém v provozu,
udělila Městská policie Čelákovice zhruba 800 pokut. Z údajů policie vyplývá, že téměř nedochází k recidivě, tedy že
řidiči, kteří u nás dostanou pokutu za nesprávné parkování,
se už do ulic s omezeným parkováním nevracejí. Řidiči
začínají využívat parkoviště Na Pruhu a také na Floriánském
náměstí. Situace s dopravou v dříve zatížených ulicích se
tedy zlepšuje. Samozřejmě se pak může stát, že přijde horký
víkend a Káranská ulice, spolu s ulicemi přilehlými, jsou opět
plné aut. Městská policie Čelákovice, po domluvě s vedením
obce, právě o těchto víkendech zvyšuje počet obhlídek
v Lázních Toušeni.
Tato první sezóna s novým dopravním systémem by měla být
zkušební. Během ní již došlo ke změně dopravního značení
v ulici Káranská, aby bylo pro řidiče lépe viditelné, úřad
městyse společně s občany, kteří nabídli pomoc, rozdává
autům za okno kartičky upozorňující na špatné parkování a
riziko pokuty, a zvýšila se i sazba pokuty, kterou policie uděluje. Řada řidičů již systém akceptuje a ulice směrem k Malvínám se uvolňují. Dost řidičů nové značení teprve objevuje.
Bohužel vždy se najdou asi tací, kteří je nebudou respektovat
a v ulici zkusí zaparkovat. Snad se počet těchto filutů bude
díky zavedeným opatřením a spoluprací s Městskou policií
Čelákovice postupně snižovat.

Stalo se...
Příjezdová cesta na hřbitov

Posezení s vůní kávy

Jedním z dlouho plánovaných projektů byla i rekonstrukce přístupové cesty na
hřbitov. Konečně se podařilo pospojovat všechny potřebné podmínky a stavbu
realizovat. Vstup na hřbitov bude opět bezpečný a důstojný.

Stává se, že ne vše a vždy se povede podle představ. Ta smůla potkala i dva čtvrtky 21. července a 25. srpna 2022, kdy komise volnočasová a kulturní
zvaly do Skleněné vily na odpolední setkání Posezení s vůní kávy s cílem popovídat si o oblíbených knihách. Tématem bylo Léto a literatura. Tedy
mělo být, ale s literaturou bylo nakonec společné jen to, že jsme první setkání mohli nazvat „Bylo nás pět“, protože se nás právě tolik sešlo. Při
druhém setkání s vůní kávy pouze o dva více a literatura byla bohužel to poslední, ani dvě krátké vzpomínky na Toušeň ji nezachránily. Tak třeba
někdy příště a na jiné téma…

Letní setkání baráčníků
Tradičně se v létě toušeňští baráčníci nesetkávají na rychtě, ale na zahradě u některých sousedů nebo tetiček, a setkání to bývají vždy, ať
tam či tam, stejně upřímná a milá. Letos se konalo 5. srpna na zahradě
u Šedů Na Nábřeží. Za letního podvečera v blízkosti Labe vůbec nevadily vysoké teploty, které v těch dnech panovaly, a dokonce ani bouřka, která se později přehnala, baráčníkům nepřekazila zábavu, protože
mohli nerušeně pokračovat pod útulným a pohodlným přístřeškem.
Na zvyku, že každý přinese nějaké občerstvení, se nic nezměnilo, takže
všeho bylo dost a tradičně nesměly chybět ani klobouky. Baráčníci se
umí vždy dobře pobavit, probraly se ale také důležité záležitosti ohledně budoucího setkání panímaminek 1. župy s burzou krojů a svérázů,
nezapomnělo se ani na přání k narozeninám či svátkům všem, kteří je
v létě slaví, hovořilo se o valném sedění, které se bude konat na podzim.
Celý letní baráčnický podvečer byl opravdu srdečný a zdařilý. Sešlo se
sice méně členů než obvykle, ale baráčníci si to jistě v příštích měsících
vynahradí. Přejme jim, ať se jim stále daří a nadšení pro práci v jejich
obci i pro náš městys jim i nadále vydrží!

Nové přechody pro chodce
S regulací dopravy v obci souvisí i nové přechody pro chodce. Jeden, který je již
poměrně dlouho plánován, byl již dokončen u křižovatky Hlavní ulice s ulicí Na
Stráni.
Druhý přechod, který by náš městys potřeboval, je o dost problematičtější. Jedná
se o úsek na Hlavní ulici u ulic Pražská a Na Krétě. Toto místo je velice vytěžované
chodci i cyklisty, ale vzhledem ke svému umístění a dopravním podmínkám, bylo
zatím vždy zamítnuto zde přechod vybudovat. Důvodem je předpisová vzdálenost od zastávek autobusů, od křižovatek s ulicemi, a vše navíc problematizuje přítomná zatáčka. Na opětovné stížnosti a žádosti obyvatel jsme znovu tento
problém otevřeli a hledáme společně s firmou zabývající se dopravním značením
a s dopravním inspektorátem cestu, jak by bylo možné v tomto prostoru přechod
pro chodce vybudovat. Aktuálně čekáme na návrh přechodu, který pak znovu
předložíme dopravnímu inspektorátu k jednání.

Láďa Weyrostek na kolonádě
Ve snaze přiblížit kulturní akce také lázeňským hostům se některé, dříve
konané pouze ve Skleněné vile a na jejím nádvoří, letos konaly i ve Slatinných lázních. Po zahájení Lázeňského léta to byl letní koncert kapely Druhej dech s Láďou Weyrostkem, která přijela zahrát na lázeňskou kolonádu
také 22. července. Nedostatek míst k sezení vyřešila za volnočasovou
komisi Mirka Kořínková dodáním lavic ze Skleněné vily. Kapela hrála
oblíbený repertoár 60. až 90. let, country, a jako vždy i písničky na přání.
Našlo se hodně těch, kteří chtěli slyšet „tu svou“, a tu si pak s chutí zazpívali spolu s kapelou. Kolonádu brzy zaplnili také tanečníci z řad místních, lázeňských hostů i přespolních včetně country skupinky, a zábava
byla v plném proudu. K úplné spokojenosti by si někteří návštěvníci přáli
bohatší občerstvení, jak jsou zvyklí z koncertů na nádvoří Skleněné vily,
kde ho bývá vždy dostatečně. Všichni ale přišli především za muzikou,
té bylo dost, líbila se, a to je to hlavní. Když je dobrá zábava, čas utíká
nějak rychleji, a tak chvíli před 22. hodinou zazněla poslední písnička.
Staré české přísloví, že „v nejlepším je třeba přestat“ se naplnilo. Někdy
se končit ani nechce, ale nedá se nic dělat. O to víc se všichni budou těšit
na další koncert.

foto Petr Šeda

Prohlídka hřbitova

Mgr. Jana Hadrbolcová, místostarostka městyse Lázně Toušeň
foto Hana Němečková
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Kulturní komise ohlásila na sobotu 6.
srpna 2022 procházku po toušeňském
hřbitově. Obavy, zda se vůbec nějací zájemci dostaví, se nenaplnily.
Naopak! Mile překvapilo 34 občanů,
kteří se před 10. hodinou u vchodu
do hřbitova sešli se zájem dozvědět
se o něm mnohé. Předpověď počasí
slibovala přeháňky, ty se nám naštěstí
dopoledne vyhnuly, a tak mohl kronikář městyse RNDr. Jan Králík, CSc.,
všechny přivítat, u brány je seznámit
s historií místního hřbitova, a poté se
s nimi vydat na čtyři zastavení ve
střední a západní části hřbitova.
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Veslovka a ochutnávka vín

Prohlédli jsme si nejstarší náhrobek a připomněli si prvního pohřbeného,
který byl „v svatopoli toušeňském pochován 28. 8. 1879“ – pětitýdenního
synka toušeňského kováře Františka Smolaře. Nepřehlédli jsme bustu
učitele F. X. Meinicha, novější rodinnou hrobku Doškových a nový hrob
Heyrovských, příbuzných akademika prof. Jaroslava Heyrovského, nositele
Nobelovy ceny, opravený hrob Viléma Riewalda a hrobku rodiny generála
Tomáše Sedláčka. Další zastavení upozornila na řídícího učitele toušeňské
školy Bedřicha Kauckého a jeho manželku Františku, vzpomnělo se na
chemika prof. Ing. Otakara Červinku, DrSc., a na rodiny Choděrových, na
starostu Ing. Vincence Doška a na zakladatele Slatinných lázní Jana Králíka. Připomněli jsme si učitele Zdeňka Gutwirtha, který zanechal spoustu nádherných kreseb Toušeně, o jejichž výstavě píšeme zvlášť (na straně
9). Viděli jsme hrob malíře Čeňka Choděry, hrobeček Vladimíra Tolstokorého, pětitýdenního chlapečka, synka ukrajinských rodičů, vojáků,
který zde zemřel v září roku 1945. Poslední výklad jsme vyslechli u hrobů
Dyrhonů a Zahradníků, zvláště pak se vzpomínalo na Břetislava Zahradníka, umučeného v koncentračním táboře Mauthausen. Posluchači doplňovali
i vlastní postřehy a připomenuty byly také hroby na východní straně hřbitova, kam už téměř hodinová procházka nedosáhla. Věříme, že si účastníci
odnesli zajímavé informace s vědomím, že hřbitov není jen místem smutku,
piety a klidu, ale zároveň i místem s velkým kusem toušeňské historie.

V pátek 26. srpna přijela do Skleněné vily zahrát kapela, která, přestože to
k nám má jen kousek proti proudu Labe, u nás se zatím ještě nepředstavila:
Veslovka Band z Královic. Mnozí ji znají z návštěvy hospůdky Říční lázně
nová Veslovka, takže už věděli, jaká hudba nás čeká. Ano, výborná, pohodová a se skvělou atmosférou! Vzhledem k předpovědi slibující déšť bylo
na koncert předem připraveno vše ve Skleněné vile ve spolkové místnosti.
Optimistický kapelník Martin Pulkrábek však stále věřil, že pršet nebude, a
v den koncertu už před 16. hodinou připravoval nástroje na nádvoří. Ale
ouha! Před 18. hodinou se začala nepříznivá předpověď vyplňovat a začaly
padat první kapky deště. Stan a pár stolů s lavicemi, které už byly venku,
se stihly bleskově uklidit a po chvilce se spustil takový liják, že ani okapy
nestačily vodu brát. Jak byli všichni rádi, že se zábava může přesto uskutečnit
alespoň uvnitř!
Než se kapela stačila znovu připravit, mohl každý využít příležitosti, stejně
jako po celou dobu koncertu, a ochutnávat různá vína z vinařství Reisten
z Pavlova, které ten večer představil ve vile pan Filip Jež. Ke spokojenosti
všech, tedy těch, kteří ochutnávali, i pana Ježe, se ochutnávka velice vydařila. Během večera nechybělo také bohaté občerstvení, které zajistila Mirka
Kořínková a spolu s Martou Hergesellovou měla při obsluhování plné ruce
práce. Atmosféra po celou dobu byla opravdu skvělá, místa na tanec sice nebylo tolik, jako kdyby koncert probíhal na nádvoří, ale i tak se dost tanečníků
našlo. Kdo se večer dostavil, určitě byl spokojen. Třeba k nám Veslovka Band
opět někdy zavítá. Už teď se těšíme.

Autogramiáda s čestnou občankou
Setkání s operní pěvkyní a herečkou Soňou Červenou za jejích letních pobytů
v Lázních Toušeni bývají vždy neopakovatelná – v lázeňské kavárně, v sokolovně
na divadelních přehlídkách, ve Skleněné vile při kulturních večerech, na ulici,
v obchodě, v kostele, u Labe… Příležitost k velkému společenskému setkání
byla letos popáté, tentokrát v sále Slatinných lázní při autogramiádě 24. srpna 2022, kdy bylo zároveň představeno nové CD Supraphonu „Soňa Červená
– Ohlédnutí dovoleno“ s archivními záznamy 25 písní z filmu, gramodesek
a rozhlasu z let 1947 – 1958. Zájemců o tuto výjimečnou akci se sešlo více než
šest desítek.
Sváteční večer uvedl ředitel lázní Ing. Libor Tejnil, čestnou občanku pozdravili starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA, a místostarostka městyse
Mgr. Jana Hadrbolcová. Další vzácné hosty přivítal RNDr. Jan Králík, CSc.:
vrchní sestru Danu Píchovou, která Soňu Červenou doprovází, skladatele
a dirigenta Jana Zástěru, operní kritičku PhDr. Helenu Havlíkovou, hudebního redaktora Daniela Jägera, rychtáře Obce baráčníků Lázně Toušeň Jiřího
Kučeru, sbormistra brandýského sboru Bojan Ing. Vojtěcha Vančuru, někdejší ředitelku Oblastního muzea Mgr. Hanu Bílkovou, ředitelku Informačního
a kulturního centra ve Staré Boleslavi PhDr.
Zdenku Tichou a další přítomné. Předsedkyni kulturní komise Hanu Němečkovou
představila sama Soňa Červená.
Jakmile z CD zazněla bretoňská balada
„Když námořník se z vojny vrací“, nikdo
nečekal, že se paní Soňa přidá a naživo
celou dlouhou píseň zazpívá. A nejen zazpívá, ale prožije! Tak, až z toho mrazilo! Za
potlesku se vrátila o 65 let zpět a vyžádala
si a zazpívala další: „Písničku z mládí“.
Překvapivé a neuvěřitelné, jak okamžitě se
vžila do role, a každý si musel domyslet, jak
strhující asi byla všechna její vystoupení –
bezmála šest tisíc na pěti kontinentech světa! Současná léta po devadesátce naznačilo
7 rudých sladkých růží na čokoládovém
dortu, který k blížícím se narozeninám
dostala a před přípitkem rozkrojila.
Slavnostní večer v lázních byl úžasný,
v každém z nás zanechává krásné
vzpomínky. Neskutečná radost ze života,
neutuchající chuť k práci, věčný optimismus, to je Soňa Červená. Takovou ji známe
a budeme se těšit na příští setkání.
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Posezení baráčnických panímaminek
a burza krojů
S myšlenkou uspořádat burzu částí krojů, svérázů a pozvat na ni zástupce 1. župy, přišla toušeňská tetička panímaminka Mária Němečková už před
několika lety. Ale covid vše překazil. Od letošního jara se opět tento nápad začal projednávat, a bylo zřejmé, že tentokrát to už dobře dopadne. Setkání bylo určeno na sobotu 3. září do Skleněné vily a bylo proč se těšit. Pozvání přijali zástupci Obcí baráčníků z Kostelce nad Labem, Brandýsa nad
Labem, Staré Boleslavi, Lysé nad Labem, Úval, Křenku, Sluh a Hvězdonic. Úvodní slovo měla panímaminka Mária Němečková, všechny přivítala a
poděkovala za účast. Přítomné panímaminky pozdravili také rychtář Jiří Kučera a kronikář městyse RNDr. Jan Králík, CSc. O bohaté občerstvení se
postaraly všechny toušeňské tetičky, s nábytkem pak pomohli sousedé. Skvělou atmosféru doplňoval i pan harmonikář z Úval, a chválil si všechny
přítomné baráčníky, že s ním zpívají. Trochu si postěžoval, že ne vždy se to stává, proto se mu u nás tolik líbilo. Na vedlejších stolech byly vystaveny
části krojů, někteří nakupovali, jiní pouze zkoušeli, ale všichni doufají, že příště bude burza ještě úspěšnější.
V oranžerii stále probíhala výstava kreseb Zdeňka Gutwirtha (blíže o výstavě píšeme na straně 9), baráčníci této příležitosti využili a se zájmem si
výstavu prohlédli. Kromě letáčku o malíři Gutwirthovi měli možnost přečíst si nově i letáček s informacemi o Skleněné vile, který kulturní komise
přichystala právě pro tuto příležitost a byl k dispozici i dále po celou dobu výstavy. Milé a veselé setkání by si baráčníci přáli v budoucnu zopakovat.
Všichni věří, že se to podaří.
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Výstava

Vzpomínka na generála Tomáše Sedláčka

Toušeň v kresbách Zdeňka Gutwirtha
Pietní vzpomínka na armádního generála Ing. Tomáše Sedláčka
(1918-2012) se letos konala za příznivého počasí na místním hřbitově v pondělí 5. září ve 13 hodin. Vzpomenout 10. výročí úmrtí a
připomenout si jeho osobnost přijeli vojáci z posádkového velitelství
Praha a Čestná stráž Armády České republiky. Dostavila se rodina,
zástupci obce v čele se starostou Ing. Lubošem Valehrachem, MBA,
a místostarostkou Mgr. Janou Hadrbolcovou. Nechyběl ani kronikář
městyse a zástupci Obce baráčníků Lázně Toušeň v čele s rychtářem
Jiřím Kučerou. Za kulturní komisi se dostavila předsedkyně Hana
Němečková a pietní vzpomínky se zúčastnili i členové Mysliveckého
spolku Vysoká mez. Při příchodu všech zúčastněných již u hrobu stála
Čestná stráž AČR. Po zaznění večerky postupně všichni přicházeli ke
hrobu poklonit se památce našeho čestného občana, položit květiny
a věnce, z nichž jeden věnoval plk. Generálního štábu Armády
České republiky Ing. Radek Šíba. S proslovy vystoupili kronikář
obce RNDr. Jan Králík, CSc., a zástupce velitele Posádkového velitelství Praha pplk. Ján Kotvas. Oba na Tomáše Sedláčka vzpomínali jako na člověka vysoce charakterního, poctivého a úžasného.
Tak, jako na něj vzpomínají všichni, kteří ho znali.

První školní den
Čtvrtek 1. září 2022 – začíná škola! Jako v předešlých letech, i letos dovoluje počasí slavnostní zahájení na školním hřišti, a tak kluci
z vyšších ročníků už před osmou hodinou ochotně přinášejí lavice, na
které za chvíli usedají prvňáčci, dnes ti nejsledovanější ze všech. V 8
hodin je přivítá ředitel školy Mgr. Martin Černý, stejně jako všechny
ostatní přítomné, kteří zcela zaplnili hřiště. Aby ne! Nejen prvňáčky,
ale i žáky vyšších ročníků v tento slavnostní den doprovázejí do
školy rodiče a prarodiče. Po přivítání starosty městyse Ing. Luboše
Valehracha, MBA, představení pedagogického sboru a školnic Aleny
Štecherové a Pavly Hyklové, nechybí ani hudební vystoupení žákyň
5. třídy s paní učitelkou Mgr. Ludmilou Černou. Společně zazpívají českou státní hymnu, po které následuje tradičně potlesk a pan
ředitel tradičně dodá, že potlesk po hymně je možný jen v Lázních
Toušeni. Ale můžete se na děti zlobit? Na jejich tvářích je vidět radost
a těšení se na školu, a všichni to přejdou s úsměvem a pochopením.
Děvčata z 5. třídy přidají navíc pásmo básniček a následují slova
pana starosty k prvňáčkům, poté jim s třídní učitelkou 1. třídy Mgr.
Ludmilou Černou předá Pamětní list s přáním mnoha úspěchů ve
školním roce. A pak už nezbývá, než aby se žáci všech ročníků rozešli do svých tříd. Ta 1. je hned v přízemí. Během chvilky jsou lavice
obsazeny a malí žáčci, plni očekávání, se s chutí mohou pustit do
práce. Nový školní rok začal!

Petr Koníček a PIVRS Band
Už před 15. hodinou v pátek 10. září je na nádvoří Skleněné
vily vše vzorně připraveno k večernímu koncertu skupiny
PIVRS Band Petra Koníčka. Kapela, lavice a stoly pro
návštěvníky jsou pro jistotu pod stany. Počasí je proměnlivé,
dá se očekávat déšť, ale kapelník doufá, že pršet nebude. Déšť
sice přišel, ale pouze mírný, a ne na dlouho. Naštěstí je pod
stany místa pro všechny dost. Kapela, která už zde má své
věrné posluchače, letos hraje na nádvoří už počtvrté. Přítomní
návštěvníci, kterých se sešly téměř čtyři desítky, si její repertoár vždy rádi znovu poslechnou a rádi si i zatancují. A jak
bývá u této kapely zvykem, vždy se sama postará také o dobré
občerstvení. Letos měli navíc všichni přítomní, včetně členů
kapely, možnost prohlédnout si právě končící výstavu „Toušeň
v kresbách Zdeňka Gutwirtha“, a tu většina využila. Poslední
akce Lázeňského léta se vydařila ke spokojenosti všech.
text a foto Hana Němečková, šéfredaktorka zpravodaje Florián
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S radostí a nadšením přijala kulturní komise nabídku Mgr. Martina Hůrky, historika Oblastního muzea Praha-východ, vystavit
ve Skleněné vile kresby učitele, sběratele, kreslíře a spisovatele
Zdeňka Gutwirtha (1892-1969), které muzeu věnovali jeho potomci. Z množství perokreseb možných k vystavení bylo zvoleno
46, převážně obrázky starých chalup, ale také přírody a několik
akvarelů. Z nich 18 bylo pro porovnání doplněno současnými
fotografiemi Hany Němečkové. Většinu budov na obrázcích se
podařilo určit, jen tři z nich ne. Pořadatelé doufali, že se najde
pamětník, který tyto budovy pozná a označí – ale nenašel se
nikdo. Připomeneme je v příštím vydání Floriána.
Vystaveny byly také rodinné fotografie Zdeňka Gutwirtha – jeho
studentská léta, doba za katedrou, svatební foto i foto s manželkou
Annou, rozenou Bočkovou z Toušeně, a dcerou Zdeňkou.
Vernisáž se konala 6. srpna 2022 v 16 hodin ve slavnostní síni
Skleněné vily, kde kulturní komise připravila také pohoštění a
přípitek. Na vernisáži promluvil za Oblastní muzeum Mgr. Martin Hůrka, slova se poté ujal kronikář RNDr. Jan Králík CSc., který
seznámil přítomné s životem a tvorbou autora vystavovaných děl.
Předsedkyně kulturní komise Hana Němečková oběma poděkovala nejen za možnost výstavu uspořádat, ale i za vydatnou pomoc při její instalaci. Vernisáže se zúčastnili jak místní občané,
tak lázeňští hosté, milá byla přítomnost návštěvníků z okolí. Po
proslovech a přípitku se už všichni těšili do oranžerie, kde byla
výstava připravena. Přítomní návštěvníci obdrželi kronikářem
připravený dvojlist s informacemi o malířově životě včetně jeho
fotografie a tří obrázků. Tento tisk byl pak k dispozici pro všechny
po celou dobu výstavy.
Původně se zamýšlelo zpřístupnit výstavu do 4. září, ale nakonec bylo otevřeno o týden déle, aby měli možnost navštívit ji
všichni, kteří se teprve navraceli z prázdnin a dovolených. Poslední návštěvník se dostavil 11. září navečer, a zůstal do poslední
minuty jejího otevření. Výstavu za celou dobu zhlédly více než
tři stovky návštěvníků, jejichž zájem byl pořadatelům tou největší
odměnou.
A kdo všechno se přišel podívat? Zájem Toušeňanů, z velké
většiny starousedlíků, byl veliký. To, že výstavou jen neprošli, ale
zastavovali se, poseděli, popovídali si, bylo důkazem, že je výstava
zaujala. Ze strany novějších obyvatelů byl zájem výjimkou. Škoda.
Byla to jedinečná příležitost vidět, jak vypadala Toušeň před 100
lety. Potěšil naopak velký zájem lázeňských hostů.
Mezi vzácnými návštěvníky byla také čestná občanka Soňa Červená. V Toušeni pobývá často, náš městys dobře zná z procházek,
takže bez problémů určila na obrázcích téměř všechna místa. Je
známo, že Toušeň má velmi ráda, o čemž svědčí její zápis v pamětní knize po prohlídce výstavy. „V Lázních Toušeni se necítím jako
doma, ne! V Lázních Toušeni jsem doma! Soňa Červená. 12. 8.
2022“.
Milým překvapením a velkou radostí pro nás byly po tři víkendy
návštěvy potomků malíře. Patří jim velké díky za to, že pozůstalost
po svém dědovi věnovali muzeu, obrázky je tak možno souborně
vystavovat.
Tradičně velmi milou byla návštěva školy. Žáci se svými
učitelkami na nic nečekali a přišli do vily hned druhý školní den.
Děti byly vzorné, zájem o obrázky byl veliký a nefalšovaný: „Tady
bydlí babička a dědeček, tady Jakub, tudy chodím k babičce, tady
to znám, až přijdu domů, taky si náš dům nakreslím…“. Některé
z dětí navíc překvapily tím, že v dalších dnech přivedly své rodiče.
Je radostí dělat věci, které mají smysl. Tato výstava smysl určitě
měla, svědčí o tom i desítky pochvalných zápisů v pamětní knize.
Děkujeme všem, kteří svou návštěvou takto projevili o náš městys
zájem.
text a foto Hana Němečková, předsedkyně kulturní komise
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Kulturní památky v Lázních Toušeni

hradištko – tvrziště – mlýn – křížky – radnice – hostinec – chalupy – most – kaplička – kostel

Roubenka a most
Spolu s dalšími byly do Ústředního seznamu kulturních památek zapsány v roce 1987 pro Toušeň také roubený dům (a špýchar) čp.
43 (30931/2-4155) a v roce 2021 pozůstatky dřevěného mostu (pam. katalog MIS 106651). Služebně mladší, ale věcně starší jsou
pozůstatky mostu [zmínky viz Florián 2012/10-12/25-28, 2016/7-8/13, 2016/11-12/6, 2017/5-6/1+6, 2017/9-10/12-13, 2017/11-12/4,
2019/11-12/10, 2020/3-4/6, 2020/5-6/10-11, 2020/7-8/7+15, 2020/9-10/8, 2020/11-12/7+11, 2021/3-4/10, 2021/7-8/12-13]. O článek
k pozůstatkům dřevěného mostu (mostů) jsme požádali dokumentátora Městského muzea v Čelákovicích a dopisovatele Floriána
Jana Hergesella:

Pozůstatky mostu
Prozatím nejmladší položkou v seznamu toušeňských kulturních
památek jsou pozůstatky dřevěného mostu, zapsané pod rejstříkovým
číslem ÚSKP 106651 a katalogovým číslem 2000006196 s účinností od 29. 4. 2021 do Ústředního seznamu kulturních památek. Konkrétně jsou chráněny pozemky číslo 676, 677/4 a 691/4 v lokalitě Mezi
mosty, tedy tzv. Královská cesta a přilehlá část vodní plochy Malvíny,
pod jejíž hladinou dodnes spočívá několik pilotů z dubového dřeva o
průměru přibližně 40 cm. Bohužel se nepodařilo dendrochronologickou metodou stanovit dobu, kdy byly stromy použité ke stavbě mostu skáceny, víme ale, že počet letokruhů použitých dubů se pohyboval
(s jednou starší výjimkou) mezi 22 a 56.
Historii toušeňského mostu byla ve Floriánovi již opakovaně věnována
pozornost, a tak nyní shrňme jen to nejpodstatnější. Dřevěný most, lépe
řečeno mosty, neboť přemostění Labe v Toušeni sestávalo minimálně ze
dvou mostů (někdy se hovoří dokonce o třech), byl postaven nákladem
královské komory, pod jejíž správu brandýské panství od roku 1547
náleželo, v letech 1561-1562, třebaže záměr k jeho vybudování byl
deklarován již v roce 1553. Most nahradil přívoz doložený zde již
v roce 1293 – právě v Toušeni totiž překonávala Labe jedna z větví staré
obchodní trasy z Prahy do Kladska a Vratislavi, zvané polská, slezská
či kladská cesta. Osudy mostu byly pohnuté, vedle opakovaných škod
způsobených řekou Labe (povodně, ledové kry) byl most několikrát
ze strategických důvodů poškozen vojáky během dobových válečných
konfliktů (třicetiletá válka, slezské války) – vždy však byl obnoven. Až
souběh dalších nepříznivých okolností, tedy přeložení trasy slezské
pošty na jinou větev polské cesty a opětovné poškození řekou, uzavřel
někdy v 70. či 80. letech 18. století více než dvousetletou éru fungování
toušeňského dřevěného mostu, který byl nahrazen znovu přívozem.

Průzkum dřevěných pilotů na dně vypuštěné vodní nádrže Malvíny
v lednu 2017 [archiv Městského muzea v Čelákovicích, foto: Pavel Snítilý]

Mapy
V roce 1720 byla publikována Müllerova mapa Čech, na níž jsou mosty
a přívozy zřetelně vyznačeny. V našem regionu tehdy fungovaly labské mosty v Kostelci, v Brandýse, v Toušeni a v Litoli a jizerské v Tuřici a v Benátkách. Stejnou situaci ukazují i mapy panství brandýského
(z roku 1721) a panství brandýského, poděbradského a pardubického
(z roku 1723) autorů Kaysera a Dietzlera. Nejstarší neschematické
zakreslení přinášející informaci o konkrétním umístění toušeňských
mostů lze spatřit na Frastově mapě brandýského a přerovského panství
z roku 1764. Zatím nejvěrnější zobrazení se mi podařilo nalézt na tzv.
raabizační mapě Toušeně autora Josefa Mühlsteina z roku 1777, která
je uložena ve Státním oblastním archivu v Praze ve fondu Velkostatek
Brandýs nad Labem pod inventárním číslem 3647. Mapa orientovaná
opačně než jsme dnes zvyklí (sever dole) detailně ukazuje jak přední
most pod Hradištkem přes již tehdy bývalé labské řečiště zvané Staré
Labe (dnes vodní nádrž Malvíny, právě zde se nacházejí výše zmíněné
památkově chráněné pozemky), tak větší zadní (hlavní) most, který
překonával hlavní tok řeky. Labe tu tehdy, jak je z mapy patrné, tvořilo
zátočinu a most se tak zčásti klenul i nad velkým labským poloostrovem – odtud ostatně zřejmě pramení informace označující most jako
trojitý.
Bez mostu se Toušeň obešla dalších více než dvě stě let, současná lávka
byla postavena na přelomu milénia v letech 1999-2001.

Výřez z raabizační mapy Toušeně autora Josefa Mühlsteina z roku 1777,
sever dole [Státní oblastní archiv v Praze,
fond Velkostatek Brandýs nad Labem, inv. č. 3647]

Jiné mosty
Rozšíříme-li svou optiku i do okolí, můžeme konstatovat, že nejstarší mosty se tu začaly objevovat v první polovině 14. století – brandýský (boleslavský) je doložen v roce 1317 (ač se někdy předpokládá, že měl níže po proudu svého raně středověkého předchůdce), kostelecký (rudečský) v roce
1323 a také výstavba pozoruhodného kamenného mostu (dodnes zbylo jen torzo) v Byšičkách bývá kladena do doby vlády Jana Lucemburského.
V 16. století byly vedle výše uvedených mosty také v Litoli, v Přerově a na Jizeře ve Skorkově, v 17. století v Tuřici. Soukromý most přes Jizeru v nyní
zaniklém Opočně nechal vystavět císař Rudolf II.
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Výřez z raabizační mapy Toušeně, detail obou
mostů, vpravo nahoře přední pod Hradištkem,
dole uprostřed zadní přes hlavní rameno Labe
[Státní oblastní archiv Praha, inv. č. 3647]

Výřez z raabizační mapy Toušeně, detail předního mostu pod Hradištkem [Státní oblastní
archiv Praha, inv. č. 3647]

Výřez z raabizační mapy Toušeně, detail
zadního mostu přes hlavní rameno řeky [Státní
oblastní archiv Praha, inv. č. 364]

Roubený dům a špýchar číslo 43
– zapsané do Ústředního seznamu kulturních
památek v roce 1987 pod číslem 30931/24155, jsou ze všech toušeňských roubených
staveb zachovány v nejlepším stavu [zmínky
viz Toušeň – průvodce místem, lázněmi
a okolím, 1. vyd. 1978, s. 16, 2. vyd. 1986,
s. 16-17, Městys Lázně Toušeň 2009, s. 16,
Florián 2012/1-3/40, 2017/1-2/8, 2019/5-6/1617 aj.].

Zprávy z archivů
Z původních domků na nábřeží poutá největší
pozornost roubenka číslo 43 s obytným domem a
špýcharem. V pamětní knize městečka Toušeně
[1907, s. 21, 83] se uvádí jako „domek na panské
chmelnici“, kde prvním „osedlým“ byl Jan Bareš.
V matrice [Brandýs n/L M3-1/14] jsou pro tento
domek zapsány i první radosti a smutky: 24. března 1772 se zde manželům Janu Barešovi, krejčímu,
a Dorotce rozené Novotné narodil syn Josef; žil však
jen krátce, zemřel již 6. května téhož roku a mezitím
18. dubna 1772 zde zemřel i jeho starší bratr Jan,
čtrnáctiletý. V lednu 1777 byla někdejší chmelnice
rozdělena „mezi poddané zdarma za roční nájem“.
K téměř sousednímu domku 45, který se ale nezachoval, byl pořízen výpis z pozemkové knihy
[Brandýs n/L 16, fol. 17]: domek postavil Václav
Došek v roce 1770: „světnička s třemi okny roubená,
stropem šarholcovým, síňka též roubená, kuchynka
na pilíř sklenutá s komínem zděným a chlebovou
pecí, komora roubená, stavení vše roubené a nově
vystavěné“.
K další blízké, rovněž nezachované roubence poznamenal historik Justin Václav Prášek, že domek číslo
81 (dnes v Káranské ulici) byl zbudován ze starých
kůlů, které z rozbořeného mostu nakupila pod obcí
velká voda roku 1792 [Brandejs n/L III, 1913, s. 62].
Roubené domky u Labe stály přímo proti tehdejšímu ústí Jizery, která vtékala do Labe kolmo a za
povodní podemílala toušeňský břeh. V září 1887
proto začaly práce na přeložení soutoku směrem
k dnešní špičce. Úprava ale nepomohla hned. V podezdívce roubenky číslo 43 se zachovala ryska, k níž
zasahovala velká voda v roce 1891 (patrně 9. března
1891 [Naše Polabí IV, 1926, č. 2, s. 23]).
kronikář
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Roubenka a špýchar číslo 43 [foto Hana Němečková]

Ryska velké vody 1891 na podezdívce roubenky číslo 43 [foto Hana Němečková]
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Aktuality

Sport

Zájezd do Beskyd a Jeseníků
Brzy ráno v pátek 2. září jsme vyjeli směr Beskydy. Nálada v autobuse byla od začátku výborná. Naše
první zastávka byla v Litomyšli, ale jen na osvěžení a spěchali jsme do Pohankového mlýna na exkurzi.
Pohanka nás velmi překvapila. Dělají se z ní dobroty. A my už je budeme dělat taky, protože jsme jejich
obchůdek málem vykoupili.
Kolem oběda jsme dorazili na Pustevny. Někteří šli hned na Radegasta a dál na kostel Cyrila a Metoděje, ale většina hledala, kde se najíst. Do Maměnky jsme se podívali, ale zůstal tam na jídlo málokdo.
Většina nás skončila v Kolibě na výborném a cenově velmi přijatelném obědě. Pak jsme šli na nové
sochy z písku a projít se a pokochat výhledy na Beskydy.
Po nákupech v Cyrilově pekařství s frgály a obchodě jsme se jeli ubytovat. Čekalo nás tam několik
překvapení, ale povedlo se nám se večer sejít s čajem a frgály k večeři.
Druhý den, v sobotu, jsme jeli do Štramberka. Tam jsme hned na náměstí navázali přátelství s bubeníky z okolí Brna. Vylezli jsme na Trůbu, někteří i nahoru na věž. Cestou dolů jsme
šli krásnými starými uličkami, kterých je v městečku několik. V 11 hodin tam začaly slavnosti
ke 30. výročí založení skupiny historického šermu. Průvod šel obcí až do parku ke škole. Tam pak
probíhal celodenní program. Na nás ale čekala Kopřivnice, kde byl den otevřených dveří v Tatře.
I tady byl celodenní program a různé soutěže. Vyfotili jsme se se Slovenskou strelou, prohlédli si asi
200 historických aut značky Tatra na parkovišti a trpělivě čekali, až na nás dojde řada na prohlídku
muzea. Dočkali jsme se všichni, kdo chtěl jít. Pánové si asi užili víc, ale i mně se muzeum líbilo.
Večer si někteří udělali procházku po městě a byli jsme se podívat na městských slavnostech, poslední
akcí byla návštěva planetária, kde jsme viděli kus Měsíce a dvě různě vzdálené hvězdy.
V neděli ráno jsme se sbalili a vydali se na cestu přes Hradec nad Moravicí, Bruntál do Karlovy
Studánky.
Zámek v Hradci nás velmi potěšil i díky průvodkyni, slečně Černínové. Na závěr nám Květa Prokopiusová udělala malý koncert na piano a zazpívali
jsme si a jeli dál. V Bruntále jsme parkovali u zámku, ale ten si necháme na příště. Je také velmi krásný a jistě bude i zajímavý. Má krásnou zahradu
a tu jsme si taky trošku prošli. Většina nás zakončila prohlídku města v místní vyhlášené cukrárně. Dorty, zmrzlina i káva byly výborné.
Navečer jsme dojeli do našeho dalšího ubytování v hotelu Džbán v Karlově Studánce a tady byl po dvě noci náš domov. Hotel nám uvolnil jednu
jídelnu a oba večery jsme strávili při harmonice a zpěvu.
V pondělí jsme se podívali do Karlovic a odpoledne se nechali autobusem vyvézt na Ovčárnu. Tam jsme se rozdělili, několik jelo pak autobusem
zpět a někteří jsme šli dolů pěšky. Bylo to asi 8 km. Cesta lesem byla příjemná a ne moc náročná. Pavel s Ondrou šli od hotelu až na Praděd pěšky.
A ještě měli krátký časový limit, takže toho měli dost.
V úterý, bohužel, náš výlet končil. Museli jsme se sbalit a vyrazit k domovu. Při nakládání zavazadel do autobusu vytáhla Květa opět harmoniku
a zpívali jsme a udělali malou estrádu pro okolí.
Cestou jsme se zastavili v Jeseníku na Priessnitz a vyzkoušeli pověstné chodníčky v potoce. Většina z nás to aspoň vyzkoušela.
Pak jsme jeli mě ubytovat v lázních Lipová, došli si spolu naposledy na oběd Na Rychtě a vydali se už přímo domů.
Ušli jsme (jak kdo) i přes 50 km. Ujeli jsme skoro tisíc km. Zazpívali hromadu písniček, vyslechli plno vtipů a udělali si nová přátelství.
Myslím, že se nám výlet povedl.

Skvělý rok 2022 toušeňského Hacimanu
a smělé plány mladých bojovníků do budoucna
Toušeňský oddíl T.J. Sokol bojového umění Allkampf-jitsu v letošním roce výrazně zvýšil svou aktivitu a hned
9. dubna se tři jeho zástupci zúčastnili soutěže s názvem Bohemia Open Championship, kde si mohli otestovat
své dovednosti ve 14 různých soutěžních disciplínách, které jsou také součástí programu mistrovství Evropy a
mistrovství světa ve sportovním Jiu-jitsu.
Z těchto závodů si ale pouze Jakub Zika přivezl jednu bronzovou medaili a ve dvou dalších disciplínách
skončil čtvrtý. Jiří Neužil a Maxmilián Kain se pak umístili na čtvrtých a pátých místech v dalších disciplínách.
Významným milníkem pro toušeňský oddíl se stal v tomto roce 4. květen, kdy v tělocvičně ZŠ Lázně Toušeň
byly slavnostně uspořádány vůbec první zkoušky na stupně technické vyspělosti pro nejmenší bojovníky, ve
kterých všichni zúčastnění předvedli kvalitní výkony a absolvovali tak první krůček na své Cestě bojovníka.
Gratulace od svého učitele a v tomto případě zároveň zkušebního komisaře Jana Rychnovského tak mohli
přijmout žáci Maxmilián Kain, Jana Freudlová, Ondřej Mach, Dalibor Musálek, Štefan Tamássy a Nicholas
Boubelík.
Ještě v témže měsíci byla dalším úspěšným počinem účast tří žáků toušeňského oddílu na Poháru mládeže
v Mostě, který se uskutečnil v sobotu 14. května a ze kterého si všichni tři naši účastníci odvezli blyštivé medaile z tradičních disciplín. Jakub Zika a Martin Pop ve svých skupinách získali zlatou medaili a jen Denis
Bartůněk se musel nakonec spokojit se stříbrným kovem.
4. června proběhla asi nejvíce očekávaná akce tohoto roku – 25. Mistrovství ČR v Allkampf-jitsu,
které pořádal českobudějovický Sportovní klub
policie. Na tuto nejvýznamnější národní soutěž
se přihlásilo celkem 126 účastníků z devíti klubů.
Toušeňští vyslali šest svých závodníků a pět z nich
nakonec stanulo na stupních vítězů, což znamenalo obrovský úspěch a zasloužené zúročení dosavadní tréninkové píle. Jakub Zika si v Českých
Budějovicích jako dárek ke svým patnáctým
narozeninám vybojoval zlatou medaili a Martin
Pop získal medaili bronzovou v kategorii juniorů,
ve starších žácích si Denis Bartůněk odvezl zlato a
Marek Komenda stříbro a v mistrovské kategorii
si vedoucí školy a trenér Jan Rychnovský vybojoval bronz.
25. června proběhl seminář v severočeském
Chomutově, jehož závěru Jakub Zika úspěšně absolvoval zkoušky na technický stupeň 7. kyu.
Další skvělou a oblíbenou akcí bylo týdenní červencové letní soustředění v nádherném prostředí
jihočeských Albrechtic nad Vltavou, kde přes 130
cvičenců z celé republiky nabíralo nové vědomosti nejenom z Allkampf-jitsu, ale seznámili se
zde také s jinými tradičními i modernějšími styly bojových umění, jako jsou například brazilské
Jiu-jitsu, Iaidó, Kick box nebo MMA. Na závěr
soustředění se konaly zkoušky technické vyspělosti, které z toušeňského Hacimanu úspěšně
absolvovali všichni přihlášení.
Po prázdninách se práce trenérů toušeňského
oddílu samozřejmě nejdříve soustředila na
nováčky, aby se jim cvičení především zalíbilo a
začlenili se co nejdříve do príma party bojovníků. Dalším nelehkým úkolem bude příprava několika cvičenců na nadcházející Samurai Cup, který se uskuteční 22. října v Chodově
u Karlových Varů. Naše juniory ještě čeká 26. listopadu Krajský přebor mládeže a letošní
sezónu ukončíme účastí vybraných fighterů na Christmas Cupu v Mostě.
Začátkem příštího roku se trenéři začnou věnovat splnění přání některých žáků a budou se
snažit pomoci jim uskutečnit jeden velký sen a připravit je na nadcházející soutěže evropského a světového formátu, aby se i Haciman Lázně Toušeň stal hrdým klubem s bojovníky na evropské nebo dokonce světové úrovni.

Bc. Miroslava Kořínková, předsedkyně volnočasové komise
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Sport
Cvičeníčko pro nejmenší
Od 20. září probíhá ve spolupráci s T.J. Sokol Lázně Toušeň v zrcadlové
zkušebně v sokolovně vždy odpoledne pro děti ve věku od čtyř do šesti
let cvičeníčko s názvem Hravá a pohybová hodina. Pohyb je dětem
vlastní a jeho zvládnutí je jen k prospěchu dalšího zdravého vývoje.
Hodinku cvičení, her a tancování vede fyzioterapeutka Mgr. Markéta Kubíčková. Do první skupinky se přihlásila většinou děvčata, ale
odvážil se mezi ně i první statečný kluk! Až vám zdravý pohyb všem
dlouho vydrží!
Kontakt: telefon +420 607 913 908
red

Informace
Kondiční skupinka pro náctileté
V Lázních Toušeni máme nesoutěžní kondiční skupinku pro 12+. Také
jsme už byli na sportovním táboře. Co se mi na tom zvláště líbí, je to, že
skupina náctiletých 15-18 se po táboře společně sešla na procházku či
sport. To dává velký smysl, když mladí lidé nesedí doma, mají kamarády a
vyjdou s nimi ven. Teď s nimi budeme posilovat – přiměřeně věku – učit
se správně hýbat v malé pohodové skupince, zaběhneme si občas orienťák,
projedeme na inlinech, zahrajeme volejbal a další hry atd., atd. Kdo se
k nám chce přidat, máme dveře otevřené pro všechny náctileté, kteří chtějí
být silní a v kondici. Cvičíme od 12. září 2022. Také máme cvičení pro
předškoláky, kam se letos poprvé přihlásilo (zatím) méně dětí a jsou ještě
volná místa.
Kontakty: telefon +420 608 002 085, e-mail: Lusport-lav@volny.cz
Více na: https://www.sport-lav.cz/kontakt2/
Mgr. Lucie Kainová, SPORT-LaV

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

Tradiční novoroční plavba
– po Labi a Jizeře startuje opět 1. ledna 2023 ve 13:00 pod restaurací
Veslovka v Královicích. Vhodné pro každého majitele nemotorového
plavidla. Pozemní doprovod s fotoaparáty vítán! Kontakty: Aleš Polidor 724 266 863, Mgr. Alena Šedová 606 465 097.

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

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

112 Integrovaný záchranný systém
150 Hasiči
155 Zdravotnická záchranná služba
156, 731 136 156 Městská policie
158 Policie České republiky
Veterinární praxe
MVDr. Jitka Myslivečková, Hlavní 39
pondělí + pátek dopoledne: objednaní pacienti + operace
15:00 – 19:00

úterý dopoledne: objednaní pacienti + operace
Reality Biliková
Ilona Biliková, Hlavní 263
středa + čtvrtek 10:00 – 12:00 15:00 – 19:00
zprostředkování prodeje
a pronájmu nemovitostí
soboty, neděle a pohotovost po telefonické domluvě
zpracování tržního odhadu pro
dědické řízení
telefon: 605 457 150
telefon: 326 992 912, 602 641 294
reality.bilikova@seznam.cz
Česká daňová kancelář, s. r. o.
Ing. Luboš Valehrach, MBA,
Na Požárech 425
daňové poradenství, vedení účetnictví
telefon: 603 876 540

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

Technické služby městyse
Hlavní 56

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

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
t elefon: 773 079 428
Florián 9 - 10 / 2022

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Nouzová telefonní čísla

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

Gastrodeli
U Sokolovny 259
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Praktický lékař
MUDr. Jiří Ranc, Dům seniorů,
Za Školou 414, 1. patro

Florián 9 - 10 / 2022

Atelier Kučera
Hlavní 560
krejčovské práce, opravy oděvů
úterý – pátek
9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
sobota
zavřeno
Mgr. Eva Valsová,
telefon: 736 536 574

vedoucí Martin Liška (605 458 039)
martin.liska10@seznam.cz

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

Evonaqo, s. r. o.
Floriánské náměstí 413
montáže FVE a tepelných čerpadel pro rodinné
domy, ale i pro jiné druhy objektů
provozní ředitel Peter Theisz,
email: obchod@evonaqo.cz
telefon: 800 333 335

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 akcí v Lázních Toušeni 2022

vyhrazeny
Kalendář akcízměny
v Lázních
Toušeni 2022

změny vyhrazeny
říjen 2022

den

čas

místo

akce

neděle 9. října

15:00

Skleněná vila

sobota 15. října

8 – 12

středa 19. října

19:00

džemkošt – soutěž o nejlepší mameládu (volnočasová komise)

Floriánské náměstí svoz velkoobjemového odpadu (ÚM)
ustavující zasedání zastupitelstva městyse (ÚM)

Skleněná vila

sobota 22. října 8:45-9:15 Floriánské náměstí svoz nebezpečného odpadu (ÚM)
26. – 29. října

12:30

pátek 28. října

10:00

Floriánské náměstí zájezd do Sloupu v Čechách a okolí (volnočasová komise)
pomník padlých

pietní vzpomnka u pomníku padlých (ÚM, OB)

listopad 2022
den

čas

místo

akce

sobota 5. listopadu

11:00

U lípy

pátek 11. listopadu

20:00

sokolovna

martinské posezení s hudbou a ochutnávkou vín (Sokol + DSLT)

sobota 12. listopadu

14:00

sokolovna

výroční valné sedění Obce baráčníků (OB)

sobota 26. listopadu

20:00

sokolovna

Bluesbadger – rockový festival (RJ, TKB)

neděle 27. listopadu

17:00

vepřové hody (jinak zavřeno)

Floriánské náměstí rozsvícení vánočního stromu (ÚM)

prosinec 2022
den

čas

místo

akce

neděle 4. prosince

14:00

sokolovna

čtvrtek 15. prosince

14:00

Slatinné lázně

setkání seniorů (ÚM)

sobota 17. prosince

10:00

Malé Malvíny

předvánoční koupání otužilců (Sport-LaV)

neděle 18. prosince

11:30

Floriánské náměstí výlet na vánoční trhy do Úštěku a do Muzea čertů (včk)

sobota 24. prosince

21:00

Kostel sv. Floriana půlnoční mše (celebruje R.D. Mgr. P. Josef Hurt)

sobota 31. prosince

23:55 –
0:15

mikulášská nadílka (T.J. Sokol + DSLT)

Floriánské náměstí sousedské novoroční pozdravení každého s každým

leden 2023
den

čas

neděle 1. ledna

do 0:15

neděle 1. ledna

13:00

místo

akce

Floriánské náměstí sousedské novoroční pozdravení každého s každým
Veslovka Královice tradiční novoroční plavba po Labi a Jizeře (AP)
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