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Činnost Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň v roce 2007

Vážení občané,
dovolte, abychom Vás seznámili s činností Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň v letošním roce.
Zastupitelstvem městyse, radou městyse a úřadem městyse Lázně Toušeň bylo v letošním roce
realizováno několik významných investičních akcí.
Ke dni 30.8. 2007 byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci II. etapy výměny vodovodních řadů. Vodovodní
řady byly rekonstruovány v ulicích U Sokolovny, Nehvizdská, Požární, V Zátiší, Na Hradišku, V Ovčárně a U Cihelny. V
příštích letech bude třeba realizovat výměnu vodovodního řadu v ulicích Zápská, Na Ostrůvku, Káranská, Na Skalce, v
části ulice Na Zárybničí, poté bude celý vodovodní řad úplně nový. Na realizované rekonstrukce ( I. a II. etapa) se nám
podařilo zajistit státní dotace ve výši 50 % nákladů stavby. V roce 2006 byla vybudována chybějící splašková kanalizace v
11 ulicích. V letoším roce je realizována výstavba posledních částí chybějící kanalizace a vodovodu v ulici Zahradní
II a v části ulice Příčná. Poslední, nepříjemné, velmi nepopulární, avšak nezbytně nutné a základní výkopové práce nás
čekají ještě v roce 2008, kdy bude provedena stavba kanalizace v ulici Zahradní I, zokruhování vodovodu pod pomníkem
a stavba veřejných částí kanalizačních přípojek pro část ulice Hlavní.
Vzhledem k havarijnímu stavu kanalizační přípojky u čp. 33 bylo v letošním roce nezbytně nutné provést odkanalizování domu čp. 33 na Hlavní ulici, a dále vybudovat nové kanalizační šachty a napojení na splaškovou kanalizaci budovu Mateřské školy a zadní trakt Základní školy.
V letošním roce byla vybudována cyklostezka Lázně Toušeň - Čelákovice. Bohužel, naše část stezky není úplná a chybí
zde veřejné osvětlení. Závazným stanoviskem MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav odborem regionálního rozvoje a památkové péče bylo osazení sloupů veřejného osvětlení zamítnuto. Zastupitelstvo městyse požádalo Krajský úřad
Středočeského kraje o přehodnocení záporného stanoviska. Věc je stále ve stadiu vyřizování a doufejme, že rozum snad
zvítězí a že se na stezce veřejného osvětlení dočkáme. Stavba cyklistické stezky byla realizována ve spolupráci s Městským
úřadem Čelákovice. Městys Lázně Toušeň hradil ze svého rozpočtu 50 % nákladů stavby a 50 % nákladů bylo kryto ze
získané státní dotace z Fondu dopravní infrastruktury ČR.
Cestu na nádraží mnohým z nás určitě zpříjemnil nový chodník z Cukrovarské ulice k nádraží. V současné době vyřizujeme souhlas Českých drah s umístěním veřejného osvětlení pod tratí. Velmi nás mrzí, v jakém žalostném stavu je kdysi velmi pěkné toušeňské nádraží. Budova nádraží je ve vlastnictví Českých drah, se kterými je poněkud obtížné jednání.
Úřad městyse požádal České dráhy o sdělení možnosti převodu budovy nádraží do vlastnictví městyse, dá se totiž těžko
předpokládat, že České dráhy budou investovat a zajišťovat údržbu nádražní budovy. Věříme, že městys Lázně Toušeň,
bude-li mít budovu nádraží ve vlastnictví, se postará o její opravu. O stavu jednání Vás budeme informovat.
Na jaře letošního roku byla provedena oprava propadlé části místní komunikace Pražská.
V letošním roce, po 99 letech, se dočkala své rekonstrukce kaplička sv. Floriána. Na opravu kapličky byla poskytnuta
dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje.
V současné době probíhají jednání o státní dotaci na rekonstrukci komunikace V Ovčárně, kterou bychom rádi provedli
ještě v letošním roce. Problém je přimět společnost ČEZ a Telefonica O2 k provedení kabelizace.
V rámci akce „Lázeňská infrastruktura“ probíhají jednání s odd. administrace projektů Středočeského kraje. Tato rozsáhlá akce obsahuje rekonstrukce místních komunikací a sportovišť. Výzva k podání žádostí o dotace by dle posledních
informací měla být vypsána na začátku roku 2008.
Ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, Městským úřadem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a dalšími
obcemi řeší zastupitelstvo městyse realizaci obchvatu a vyloučení nákladní dopravy z obce. Pro městys Lázně Toušeň
bylo navrženo řešení vedením silnice II/245 v trase dnešní silnice III/10162 Čelákovice - Mstětice za předpokladu její
rekonstrukce. Jednání si vyžádají delší časový úsek.
Do konce kalendářního roku bude otevřena nová knihovna a dokončena rekonstrukce oplocení mateřské školy.
Vážení občané, zastupitelstvo městyse řešilo samozřejmě řadu dalších záležitostí. Uvedený výčet je jen přehledem realizovaných akcí. Ne vše, co jsme měli v úmyslu v letošním roce zajistit, se podařilo. Do konce letošního roku a v dalších letech nás všechny čeká spousta práce. Věříme, že s Vaší pomocí opět o kousek pokročíme ve zvelebování našeho městyse.
Děkujeme Vám všem za pochopení.
Miloslava Sochová
místostarostka

Ludmila Svobodová
starostka

Kam s odpadem?
Se vzrůstem počtu obyvatel v naší obci, příchodem mladých rodin i v neposlední řadě mladých členů v současném
zastupitelstvu, stále více slýcháme požadavek o zlepšení odpadového hospodářství.
Není se co divit, ekologie a ochrana životního prostředí související s touto problematikou se stává tématem číslo
jedna po celém světě. Proto nám dovolte, abychom vás ve zkratce seznámili se změnami, které jsme vykonali pro vylepšení
nynější situace. Nově byla zřízena 2 sběrná hnízda.
Na prvním umístěném v parku „U Davídků“ mohou občané shromažďovat do kontejnerů na tříděný odpad sklo, papír
včetně kartonů z krabic (samozřejmě v rozloženém stavu) a plasty.
Druhé sběrné hnízdo je v parku „Na Zárybničí“, kde máme umístěny rovněž kontejnery na sklo, papír, plasty a navíc je zde
nový kontejner na nápojové kartony.

Sběrné místo za samoobsluhou p. Birnera zůstává. Zde je přistaveno kontejnerů více, aby nedocházelo k jejich přeplňování a
následnému ponechávání nadbytečného odpadu v okolí kontejnerů.
Otevírací hodiny sběrného dvora za samoobsluhou jsou:
Středa:
Sobota:

15 - 17
7:30 – 11:30

Zmíníme-li další odpad, přichází na řadu běžný komunální odpad z domácností.
Každý občan Toušeně platí ročně částku 480 Kč za odvoz tohoto odpadu. Odvoz odpadu probíhá každé úterý v časných ranních hodinách. Pro občany, kterým sběrná nádoba nestačí, slouží plastové pytle, které se mohou zakoupit na úřadě městysu
a přidat při svozu k popelnici. Takovýto odvoz odpadu využívají zejména majitelé pozemků v zahrádkářské kolonii. Je třeba
zmínit, že hlína a těžký biologický materiál nepatří do popelnice, protože vahou dochází k ničení sběrných nádob. Jelikož v
našem městysu prozatím není organizován svoz biologického odpadu, je možné tento odpad likvidovat formou kompostování nebo, není-li tato možnost, prozatím využít již zmiňovaných pytlů s logem AVE zakoupených na úřadu. Cena pytlů je
90 Kč/20 ks.
Pakliže dojde ke zničení vaší sběrné nádoby na odpad, máte i toto možnost vyřešit naším prostřednictvím. Na úřadě městysu vám prodáme novou popelnici o objemu 120 l za 800 Kč nebo s objemem 240 za 1000 Kč.
Naše obec má také za povinnost poskytnout občanům svoz nebezpečného odpadu. Činíme tak 2x ročně (1x na jaře
a 1x na podzim).
Velmi často mají domácnosti potřebu odvozu odpadu mimo svozný termín. Jedná se o velkoobjemový odpad,
nebezpečný odpad aj. Mají možnost využít sběrného dvora Technických služeb Čelákovice, kde bude jejich odpad uložen za
poplatek.
Otevírací hodiny dvora jsou:
Út + Čt
10 – 15
St + Pá
12 – 18
So
9 – 12 14 – 17
Doufáme, že tyto informace jsou dostatečné pro udržení naší obce krásné a čisté. Samozřejmě pracujeme dále.
Například budeme řešit úložné místo odpadu za hřbitovní zdí, odpadkové koše v ulicích a na promenádě. Ale to až v příštím
zpravodaji.
MVDr. Jitka Myslivečková

Dne 26.4 2007 založily maminky na rodičovské dovolené občanské sdružení RC Toušeňský Myšák, o.s.,které bylo dne 21.6
2007 zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR.

Jsme neziskovou organizací založenou na principu rodinné svépomoci a dobrovolnické činnosti. Přihlásily jsme se ke členství v Síti MC ČR.
Sdružení jsme založily, abychom v obci iniciovaly vznik rodinného centra (obdoba mateřského centra) se zaměřením na rodiny s malými
dětmi a vybudování veřejného dětského hřiště v Lázních Toušeni.
Dne 18.9 2007 jsme zahájily zkušební provoz Rodinného centra u Myšáka ve společenské místnosti v Domě seniorů U Byšických. Je zde
herna pro děti, které tak mohou být v kolektivu svých vrstevníků, přestože ještě nechodí do školky. Dále zde děti mohou navštěvovat cvičení
a výtvarný kroužek, další ještě připravujeme. Maminky, tatínkové či babičky zde naleznou nová přátelství, zajímavé informace (např. o vzdělávacích a rekvaliﬁkačních kurzech, programy okolních MC), mohou si popovídat či přečíst časopis u kávy nebo čaje.
Budeme velice rády, pokud se k naší činnosti aktivně připojí i další rodiče.
Uvítáme jakékoli ﬁnanční či věcné dary (větší hračky – ne plyšové, výtvarné a cvičební potřeby vhodné pro děti do 4 let, stolečky a židličky).
Velice děkujeme paní starostce Ludmile Svobodové za vstřícné jednání a zastupitelům obce za zájem a podporu.
Zakladatelky RC Toušeňský Myšák, o.s.
Provozní doba rodinného centra u Myšáka
HERNA PRO DĚTI A KAVÁRNIČKA PRO RODIČE
ÚTERÝ
9 - 12 14 - 17 od 10 hod. výtvarka
STŘEDA
----- 14 - 17
ČTVRTEK 9 - 12 od 10 hod. cvičeníčko pro děti
Čisté přezůvky s sebou !
Společenská místnost v Domě seniorů U Byšických Floriánské nám. Lázně Toušeň.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých oblastní organizace Praha - východ se sídlem Lázně Toušeň
Vážení občané, máte potíže se sluchem VY nebo Vaše děti? Navštivte nás. PORADÍME VÁM. Potřebujete poradit ve Vaši svízelné
situaci při požadavku na příspěvek na péči na úhradu některých služeb. Přijďte, poradíme Vám.
Najdete nás každé druhé pondělí a středu od 14 - 17 hodin na úřadě městyse Lázně Toušeň.
Naše kontaktní adresa:

Hladůvkovi Zdena a Mirek
Ve Dvoře 236
250 89 Lázně Toušeň
tel.:
326 99 20 48

Volejte nejlépe po 19. hodině večer.

Zamyšlení
Dovolte nám, abychom se z pohledu „starousedlíka“ a „naplaveniny“ zamyslely nad problémy, které přináší každodenní život na české
vesnici. Naše lázeňská obec se čím dál tím více rozrůstá, modernizuje a zvelebuje. Je to díky generacím předešlým, generaci současné a
vývoj bude snad pokračovat prostřednictvím našich dětí. Měli bychom se zamyslet nad tím, co nám vesnický život, jenž jsme si mimochodem sami vybrali, přináší. Jsou to věci radostné, ale někdy nepříjemné.
Neexistují pravidla pro život na vesnici a nikdo nemá právo je tvořit. Ale, pokusme se přemýšlet na tím, jak zde žít ve vzájemné toleranci.
V naší vesnici se setkávají rodiny žijící zde po mnohá pokolení a zároveň lidé z větších měst, s jinými zvyky a s odlišným názorem na
lidské bytí. A to je důvod, proč jsme se pustily do psaní těchto řádek, které si kladou za cíl zlepšit soužití mezi námi - občany.
Půvab vesnice je pro mnohé roven půvabu přírody, rozkvetlé zahrady, vzrostlého sadu a hlubokého lesa. Ale všechna ta krása má i svoji
stinnou stránku. O zeleň u našeho obydlí musíme pečovat, trávu sekat a stromy ořezávat, zvláště tehdy, když něco z toho zasahuje přes
hranice našeho pozemku. Z toho plynoucí odpad by se měl odpovídajícím způsobem likvidovat, což v sobě opět zahrnuje jistou dávku
ohleduplnosti vůči sousedům.
Romantika širých lánů obklopujících Toušeň se pak během žní mění na oblaka prachu a hluk kombajnů, způsobujících na krátkou dobu
drobné problémy přilehlému okolí.
Ti, kteří prošli ubytováním v panelových domech, ocení svobodu v chovu zvířat na vesnici. Nejsme omezeni velikostí bytu při výběru
rasy psa, neboť velký dvorek pojme stejně dobře bernardýna jako jezevčíka, anebo oba najednou. Nikdo nám neříká, kolik koček máme
mít a jaké druhy živočichů budeme chovat. Jistě už čekáte na ten „háček“, tak tady je: opět musíme brát v úvahu, že tu nejsme sami. Naše
zvířata nesmí obtěžovat ostatní obyvatele, což znamená: pes by se neměl podhrabat pod plotem, kočky množit donekonečna a slepice
běhat maratón kolem ulice. Dále je nutné počítat s tím, že hlasové projevy zvířat, jako např.:ovce, kozy a kohouti, jsou lidskou vůlí neovlivnitelné a ani hmyz neuznává letové koridory, které by mu člověk rád vymezil.
V neposlední řadě je nutné další upozornění: pes, přestože je svojí velikostí lehko zaměnitelný s kočkou, se musí pohybovat na veřejném
prostranství s vodítkem nebo s náhubkem. Snad každý pyšný vlastník nejlepšího přítele člověka, jimiž jsme i my, se může octnout v situaci, kdy jeho miláček napadl či byl obětí jiného miláčka, jehož majitel nebyl natolik disciplinovaný, aby ho měl dostatečně zabezpečeného.
A teď přichází řada na nás lidi. Ať už jsme tu odjakživa nebo nově příchozí, platí pro nás stejná pravidla. Měli bychom být k sobě slušní a
především tolerantní, ale zároveň si uvědomovat, že jisté prohřešky přehlížet nelze. Slovy strohého zákona: „vlastník pozemku nesmí nad
míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady,
světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době
odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na pozemek“.
Je nám jasné, že namítnete: „Proč nám to tu píší?“ Budete se divit, ale takových a spoustu jiných problémů musí denně řešit úřad městyse,
přitom stačí jenom jediné-tolerovat se navzájem.
MVDr.Jitka Myslivečková a Věra Vojtíšková
POHYBUJEME SE V NEBEZPEČNÉ OBLASTI
Je nutné, a i statistiky nás k tomu nutí, si přiznat, že velký problém současné doby dorazil i k nám. Tímto nebezpečím jsou
drogy. Naším cílem není někoho obviňovat, strašit či slepě uklidňovat, ale pouze poradit a pomoci v tíživé situaci, v níž se může
octnout jakýkoliv člověk. Zkušenost s těmito látkami má každý třetí člověk ve věku osmnácti let. Drogová zkušenost je závažný
fakt, ale nemusí ještě nutně znamenat víc než další, tentokrát vysoce rizikový, životní experiment. Pokud celá věc experimentem
neskončí, vzniká DROGOVÝ PROBLÉM.
JAK ROZPOZNAT DROGOVOU ZÁVISLOST, PŘÍPADNĚ JEJÍ POČÁTEČNÍ FÁZE?
Problémy ve škole
Nemusí se objevit hned zpočátku, dá se ale říci, že braní drog k potížím ve škole dříve nebo později nutně vede. Objevují se absence, zhoršuje se prospěch. V této fázi to ještě často nevypadá, že by v pozadí potíží byly drogy. Je třeba sledovat i další příznaky
a celý obraz dávat trpělivě dohromady. Paradoxně právě snaha o udržení dobrého prospěchu či o složení náročných zkoušek bývá
důvodem k prvnímu drogovému experimentu.
Změny chování
-změna způsobu trávení volného času
-změna přátel a party
-stavy nápadné veselosti či aktivity, skleslosti, únavy a opakující se depresivní nálady
-mizení peněz-často předchází prodej všeho cenného, následují drobné krádeže, které se postupně stupňují v odhalené krádeže
peněz
-lži
Slabost, spaní přes den
Celkově klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a hlavně náhlé spaní přes den jsou možnými příznaky braní drog. Nápadné
jsou tyto příznaky především v kombinaci s celkovou změnou životního stylu, která nastala v poslední době.
Ztráta chuti k jídlu, hubnutí
Jeden z velmi nápadných příznaků braní tzv. stimulačních drog (u nás hlavně pervitin „piko“). Tyto látky mají jako jeden z vedlejších účinků právě potlačení chuti k jídlu - hubnutí je zde přirozeným důsledkem. Pozor! To, že tyto příznaky nejsou přítomny,
nemusí ještě znamenat, že o drogy nejde. Hubnutí je totiž charakteristické, alespoň zpočátku, POUZE pro pervitin. Opiáty či halucinogenní drogy se takto projevovat nemusí.
Kožní defekty
Další z mozaiky příznaků, které mohou složit dohromady obraz braní pervitinu, resp. již vznikající drogové závislosti. Jde o stopy
po škrábnutích a jiných drobných sebepoškozeních, zejména na obličeji a hřbetech rukou.
Nález stříkaček, jehel a drog
Zde je již situace jasná. Přesto se poměrně často stává, že rodiče v této situaci rádi uvěří vysvětlení, že „nádobí“ je někoho cizího,
jen v úschově a podobně. Toto vysvětlení je sice možné, ale vysoce nepravděpodobné.
Stopy po injekčním vpichu na končetinách
Zde není již o čem diskutovat.

CO DĚLAT, POKUD ZJISTÍM, ŽE MOJE DÍTĚ BERE DROGY ?
1. Být důsledný- Pokud se rozhodnete k nějakému postupu, ať již na základě vlastního rozhodnutí či na základě konzultace, buďte důslední. Rozmyslete si předem, budete-li schopni navrhované postupy dodržet. Nemá smysl si něco nalhávat.
2. Obrátit se na odborníky s prosbou o pomoc či radu- Máme na mysli odbornou literaturu, zkušenosti okolí, ale hlavně - kontaktovat zařízení, které s drogovým problémem profesionálně pracuje. Konzultace je většinou možná i telefonicky a anonymně.
Nelze čekat jasnozřivost či jednoduchá řešení, lze ale očekávat praktickou zkušenost. Ta je pak u skutečně profesionální instituce
zdrojem návrhů možných postupů.
3. Nepanikařit-Je třeba si uvědomit, že braní drog, na které jsme právě přišli, nevzniklo včera či předevčírem. Dle praktických
zkušeností lze říci, že doba neodhaleného drogového experimentování je delší, než rodiče předpokládají. Rok i více trvá často
období, kdy dítě bere drogy a rodina nic netuší. Takže - zachovat klid. Je nutné si uvědomit, že situaci nelze vyřešit za den, za
týden, ale velice pravděpodobně ani za měsíc. Budou nutná dlouhotrvající opatření. Je možné (a nutné) vše předem promyslet a
připravit.
Kam se můžete obrátit o pomoc:
→ Městské centrum sociálních služeb a prevence (zahrnuje několik programů včetně Krizového centra RIAPS), Chelčického 39,
Praha 3. Tel.: 222 58 67 68. Linka důvěry: 222 58 06 97. www.mcssp.cz
→www.dropin.cz Non stop linka pomoci: 22222 13 31
→www.drogovaporadna.cz Poradenská linka: 283 872 186
→www.mzd.cz
Věra Vojtíšková

FOTBAL podzim 2007 - rozlosování přípravka odd.A. Rozpis - Okresní soutěž žáků odd.A

1.kolo neděle 2.9.2007 v 15. 30 hod
FK Slavoj Toušeň - SKK Hovorčovice
12.kolo středa 5.9.2007 v 17.00 hod
FK Slavoj Toušeň - FK Brandýs n/L.
2.kolo pátek 7.9.2007 v 16.00 hod
Sokol Šestajovice - FK Slavoj Toušeň
3.kolo neděle 16.9.2007 v 15.00 hod
FK Slavoj Toušeň - Sokol Zápy
4.kolo neděle 23.9.2007 v 12.30 hod
SK Zeleneč - FK Slavoj Toušeň
13.kolo pátek 28.9.2007 v 16.30 hod
Aero Odolena Voda - FK Slavoj Toušeň
5.kolo neděle 30.9.2007 v 15.00 hod
FK Slavoj Toušeň - SK Viktoria Sibřina
6.kolo sobota 6.10.2007 v 14.15 hod ((hřiště Lázeňská)
Slavoj St. Boleslav - FK Slavoj Toušeň
7.kolo neděle 14.10.2007 v 14.30 hod
FK Slavoj Toušeň - FK Říčany
8.kolo neděle 21.10. 2007 v 10.30 hod (Městský stadion)
SK Union Čelákovice - FK Slavoj Toušeň
9.kolo neděle 28.10.2007 volno
FK Slavoj Toušeň
10.kolo neděle 4.11.2007 v 12.30 hod
FK Slavoj Toušeň - SK Úvaly
11.kolo sobota 10.11.2007 v 11.00 hod
Sokol Veltěž - FK Slavoj Toušeň

Zhodnocení fotbalové sezony 2006 –7 podzim – jaro.

1.kolo neděle 2.9.2007 v 10.15 hod
FK Slavoj Toušeň - Slavia Radonice B
2.kolo sobota 8.9.2007 v 10.15 hod
SKK Hovorčovice - FK Slavoj Toušeň
3.kolo neděle 16.9.2007 v 10.15hod
FK Slavoj Toušeň - Slavoj Veleň
4.kolo neděle 23.9.2007 v 8.15 hod
Sokol Škvorec - FK Slavoj Toušeň
5.kolo neděle 30.9.2007 volno
FK Slavoj Toušeň
6.kolo sobota 6.10.2007 v 10.15 hod
Sokol Klíčany - FK Slavoj Toušeň
7.kolo neděle 14.10.2007 v 10.15 hod
FK Slavoj Toušeň - Sokol Zápy
8.kolo neděle 21.10.2007 v 10.15 hod
FK Slavoj Toušeň - AFK Nehvizdy
9.kolo sobota 27.10.2007 v 10.15 hod
SK Viktoria Jirny - FK Slavoj Toušeň
10.kolo neděle 4.11.2007 v 10.15 hod
FK Slavoj Toušeň - SK Husinec -Řež
11.kolo neděle 11.11.2007 v 10.15 hod
SK Viktoria Sibřina - FK Slavoj Toušeň

Přípravka: Ta se umístila na desátém místě ze třinácti mužstev.Získala 17 bodů při skóre 34:130.Tady nezáleží ani tolik na umístění
v tabulce, jako malé hráče podchytit, aby nám u fotbalu zůstali. Proto je jim potřeba věnovat maximální péči a podporu. Důležité
je, aby všichni hráli. Je to naše budoucnost!
Žáci: Ti získali páté místo z jedenácti týmů. Uhráli jedenáct vítězství, tři remízy a šest proher. Skóre 99:37. Při troše štěstí mohli
dosáhnout na třetí místo, ale i tak je to dobrý výsledek. Tady platí to samé jako u přípravky, věnovat se jim a vést je, aby měli fotbal
rádi, přistupovali k němu zodpovědně, hráli fér a vážili si spoluhráče i soupeře.
Dorost: Ten skončil na jedenáctém místě ze sedmnácti soupeřů. Dosáhl na 38 bodů, jedenáct vítězství, pět remíz, šestnáct proher,
skore 59:72. Dorost má ve výkonnosti značné výkyvy, řekl bych, že čím slabší soupeř, tím nám dělá větší problémy ho přehrát. Škoda, že lepší a dobré zápasy jsme sehráli až ke konci sezóny. Věřím, že se hráči poučí a začnou hrát na podzim tak dobře jak skončili
na jaře.
Dospělí: Dospělí završili sezónu pátým místem se 37 body a skore 60:38. Jedenáct vítězství, čtyři remízy, sedm proher. V silách
mužstva byla třetí příčka. Projevila se tu řada faktorů. Za prvé odstoupení trenéra a tím téměř žádná trénovanost. Za druhé zranění a špatný přístup hráčů – Koska, Klinger, Krejčí. Za třetí to byla hlavně nedisciplinovanost hráčů. Čtyři červené karty a čtyřicetjedna žlutých karet, to není dobrá vizitka, a je to velmi špatný příklad pro mladé sportovce, kteří je mají za svůj vzor.
Do nového fotbalového roku jsme vstoupili s velkou obavou o naše hřiště, neboť zavládlo velké sucho a náš trávník se nenávratně
ztrácel. Velká obětavost fotbalistů a nový zavlažovací systém, dal opět trávník do pořádku. Dále se nám podařilo vstoupit do nové-

ho ročníku opět s přípravkou, žáky, dorostem a mužstvem dospělých. Tím se v okolí může pochlubit málo oddílů. Zejména malé
hráče přitáhnout k fotbalu je ale čím dál tím větší problém. Další a velký problém jsou ﬁnance! Dne 18.08.2007 se konala valná
hromada, kde byl zvolen nový výbor ve složení:
Předseda:
Miroslav Pitro
Místopředseda:
Jan Vafek
Hospodář:
Jiří Čech
Správce:
Jaroslav Baláž
Člen výboru:
Jiří Kotek
Za FK Slavoj Toušeň
Miroslav Pitro

Rozpis - okresní přebor dorostu Odd.A
1.kolo sobota 1.9.2007 v 10.15 hod
FK Slavoj Toušeň - Aero Odolena Voda
2.kolo neděle 9.9.2007 v 10.15 hod
Sokol Škvorec - FK Slavoj Toušeň
3.kolo sobota 15.9.2007 v 10.15hod
FK Slavoj Toušeň - SK Úvaly
4.kolo sobota 22.9.2007 v 10.15 hod
SK Viktoria Sibřina - FK Slavoj Toušeň
5.kolo sobota 29.9.2007 v 10.15 hod
FK Slavoj Toušeň - Sokol Klecany
6.kolo neděle 7.10.2007 v 10.15 hod
Jiskra Kojetice- FK Slavoj Toušeň
7.kolo sobota 13.10.2007 volno
FK Slavoj Toušeň
8.kolo sobota 20.10.2007 v 10.15 hod
FK Slavoj Toušeň - AFK Nehvizdy
9.kolo sobota 27.10.2007 v 10.15 hod
Slavia Radonice - FK Slavoj Toušeň
10.kolo sobota 3.11.2007 v 10.15 hod
FK Slavoj Toušeň - FK Meteor Březí
11.kolo neděle 11.11.2007 v 10.15 hod
SK Husinec Řež - FK Slavoj Toušeň

FOTBAL - rozlosování soutěže IV.třída Odd.A.

1.kolo neděle 19.8.2007 v 17.00 hod
FK Slavoj Toušeň - Sokol Větrušice
2.kolo neděle 26.8.2007 v 17.00 hod
SK Záluží B - FK Slavoj Toušeň
3.kolo neděle 2.9.2007 v 17.00 hod
FK Slavoj Toušeň - Sokol Mochov B
4.kolo neděle 9.9.2007 v 17.00 hod
1.FC Líbeznice B - FK Slavoj Toušeň
5.kolo neděle 16.9.2007 v 16.30 hod
FK Slavoj Toušeň - SK Bášť
6.kolo neděle 23.9.2007 v 16.30 hod
Sokol Klíčany - FK Slavoj Toušeň
7.kolo neděle 30.9.2007 v 16.30 hod
FK Slavoj Toušeň - Svornost Brázdim B
8.kolo neděle 7.10.2007 v 16.00 hod
FK Slavoj Toušeň - FV Plast Sparta Mratín
9.kolo neděle 14.10.2007 v 16.00 hod
SK Máslovice - FK Slavoj Toušeň
10.kolo neděle 21.10.2007 v 15.30 hod
FK Slavoj Toušeň - Sokol Šestajovice
11.kolo neděle 28.10.2007 v 14.30 hod ( hřiště Líbeznice)
Sokol Bořanovice - FK Slavoj Toušeň
12.kolo neděle 4.11.2007 v 14.00 hod
FK Slavoj Toušeň - Sokol Předboj
13.kolo neděle 11.11.2007 v 14.00 hod
Sokol Sluhy - FK Slavoj Toušeň

Dne 17. září 2007 se děti a
učitelé ze základní školy Lázně Toušeň připojili k propagační cyklojízdě Greenways
Jizera. Tato aktivita podpořila
myšlenku vytvoření víceúčelového koridoru provázejícího celý tok řeky.
Tuto akci podpořili i významní představitelé městyse
Lázně Toušeň.

Takhle ten náš spolek začínal …
Pokračování o založení první baráčnické Obce v Lázních Toušeni.
Když byly vyřízeny všechny potřebné formality, mohl být spolek baráčníků v městysi Toušeni konečně ustanoven.
Na neděli 15. května 1898 byla svolána do velkého sálu hostince U Salačů (později U Wallianů) první baráčnická schůze. Všemi hlasy
přítomných zvolený rychtář František Černý přednesl zahajovací řeč, kterou pečlivě zaznamenal do Pamětní knihy Václav Chvátlina:
„Všechny vás vítám k založení spolku v němž není žádný zisk ani sláva, ale jen ideál podpo- rovati se v životě společenském. Zásadou
baráčnického spolku je pěstovati staré zvyky a obyčeje našich drahých předků, členstvo literaturou poučovati, pěstovati vzájemnost
mezi sebou a veškerý užitek z toho plynoucí věnovati dobročinným účelům. Sobě máme oblažiti tuto krátkou pouť života společným
působením.“
Podle těchto zásad se čile rozeběhla činnost nového spolku. V neděli 12. června 1898 se všichni baráčníci účastnili slavnosti, kterou
uspořádalo představenstvo městyse Toušeně na počest nedožitých stoletých narozenin Františka Palackého, ctěného co Otce národa
českého.
Po osmé hodině večer sešel se spolek baráčníků v lázeňské zahradě, kdež se celý průvod seřadil a s hudbou v čele postupoval k obecnímu rybníku, kdež byl na vodě vystaven obraz Františka Palackého. Tam se rozestavil průvod po břehu rybníka a na vodě se projížděli hosté a Sbor zpěvácký na lodích osvětlených smolnicemi a okrášlenými lampiony. Při tom hrála hudba a pěly se národní písně
a byl utvořen krásný slavnostní ohňostroj, což trvalo do desáté hodiny, načež ponocný spolku baráčníků Antonín Dlouhý odtroubil
hodinu desátou jako ukončení. Průvod se seřadil opětně ku zpátečnímu pochodu zpět do Lázní, kdež v lázeňské restauraci oddalo se
obecenstvo společnému veselí.
Již týden nato se odehrála další společenská událost. Uchystaly ji „tetičky“, jak si mezi sebou začaly říkat členky spolku.
Spolek se sešel v hostinci pana Jaroslava Choděry, a když se dostavila objednaná kapela souseda Jana Smolíka z Mochova a zahrála
několik písní ku rozveselení, seřadil se průvod a šlo se přes celou obec na rychtu ku sousedu Antonínu Salačovi do toho velkého sálu.
V půli cestě přišel z vedlejší obce Velkých Kralovic spolek baráčníků a připojil se ke slavnosti, která byla nazvána jako nastolení prvního rychtáře Baráčníků v Toušeni. Tety zahájily hned svou činnost prodáváním kytic, které daroval Antonín Živnůstka, majitel závodu
zelinářského a květinářského ve prospěch spolkové pokladny, a také nabízely doutníky nakoupené z nejbližší traﬁky od Barbory
Federerové…
Další zažloutlé zápisy v kronice svědčí o tom, že zajímavých nápadů neubývalo a že průvody s hudbou byly toho roku velice časté.
Na den svaté Amálie 10. měsíce července sešli se sousedi a tety na rychtu, a když přišla hudba a jedenáct sousedů Písecko-staroboleslavských, tak seřadil se průvod a šlo se na výlet ku pramenům za Káraným. Do lesa se přišlo asi ve tři hodiny odpůldne, kdež byly
upravené sedadla pro výletníky, které byly hned obsazené. Načež začala hráti hudba, tak že bylo obecenstvo v té nejlepší náladě, ač byl
den sychravý, přece se na to nic nedbalo a bavilo se v tom nejlepším pořádku. Ku sedmé hodině dal rychtář rozkaz ponocnému, aby
zatroubil, že se půjde zpět. Po krátké zastávce v hostinci pana Sojovského v Káraném se na rychtu přišlo po osmé hodině, a když se
hudebníci navečeřeli, tak se zahájila večerní zábava taneční, která byla slabě navštívena, ale přesto přece trvala do čtyř hodin…
Jak se dále dovídáme, rychtář s konšely se uradil, že podle příkladu okolních obcí uspořádají v Toušeni „obžínky“. Protože obecní
úřad nebyl proti a snažil se pomoci i radou, můžeme si přečíst, jak to tenkrát bylo:
A čtrnáctého měsíce srpna, bylo to v neděli ráno po osmé, sešli se sousedi a tety a čekalo se, až přijede povoz s knězem, když velebný
pán Matoušek ze Staré Boleslavi jel okolo, šli všichni na mši svatou, kterou nechal spolek sloužit jako poděkování za šťastnou sklizeň.
Odpoledne, když přišli i sousedi ze Záp, seřadil se průvod a šlo se pro ten poslední mandel na určené místo za skálu ke Sv. kříži,
napřed šla muzika, za ní sekáči, každý měl posběrovačku, za nimi šly nahrabovačky s hráběmi a vazačky s rouby, pak šel zápský spolek
a za nimi spolek domácí, pak jel Jan Nehasil s povozem, na kterém vezl poslední shrabek a bábu, kterou si ustrojily tety, a poslední
šel polní hlídač František Pýcha. Diváci nescházeli a šlo se skrze celou obec na rychtu, v obci bylo všechno venku a koukali se na ten
průvod, i návštěvníci lázenští mávali bílími šátky.
Šlo se do sálu a bylo to všechno veselé, hned hrála muzika a tančilo se, nekoukali, že venku je velké vedro a uvnitř také, a že měl každý
velkou žízeň, tak musel vytočit soused Antonín Salač k ukojení té žízně deset hektolitrů piva. Všichni se bavili v tom nejlepším pořádku a když zaplatil rychtář hudebníkům jejich mzdu za výkon hry, tak se to rozešlo domů a bylo už ráno a byl bílý den.
Zřejmě už tenkrát muselo existovat „modré“ pondělí, neboť jen stěží si můžeme představit, jak po bujarých nedělních zábavách
všichni dostáli svým pracovním povinnostem. Ale i tak s údivem oceňujeme jejich píli a obdivujeme to množství času, které tetičky a
sousedé věnovali přípravám a průběhu vzpomínaných slavností.
Kronika pokračuje - v tom jubilejním roce 50 letého panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I., kdy byl založen spolek baráčnický v Toušeni - dalšími zajímavými údaji. Jeden z tehdejších „škrabáků“ připojil na konec zápisu i své přání: Štěstí, zdraví,
dlouhá léta, v tom spolku ať nám vzkvétá láska, věrnost, spokojenost, v pokladně vždy peněz hojnost !
J. Kučera, OB Lázně Toušeň
… a jak žijí toušeňští baráčníci dnes ?
Letošní baráčnický rok byl bohatý na mnohé události – namátkou připomenu Slavost usmíření ve St. Boleslavi, kde naši
členové oblečení v národních krojích vítali čestné hosty. Každoročně považujeme za svou povinnost připomenout si u pomníku
padlých oběti I. a II. světové války. Naši členové jsou často inicátory i pomocníky při pořádání výstav i jiných akcí. Naše zasedání jsou
často zpestřena zábavou – např. tou aprílovou v Domě seniorů U Byšických letos v dubnu.
Po dohodě s přáteli baráčníky z Posázaví jsme v květnu navštívili jejich krásný kraj. V Hrusicích na nás udělal velký dojem obnovený památník Josefa Lady a také radostné setkání s p. generálem Sedláčkem a jeho upřímný zájem o dění v L. Toušeni. Na velice
zajímavou prohlídku hvězdárny v Ondřejově navázala návštěva Sázavského kláštera, působiště sv. Prokopa. Zde nás očekávali místní
baráčníci, jejichž tetička rychtářka nás mile uvítala ve starobylé klášterní síni. S nimi i s baráčníky z Hvězdonic, kteří nás provázeli po
celý den, jsme strávili hezký podvečer.
Do kulturního domu v Milovicích se vypravilo šestnáct našich toušeňských členů. Zde na slavnostním zasedání ke 105. výročí založení I. polabské župy Pavla Stránského ze Zápské Stránky obdrželo devět našich členů čestná uznání za činnost ve prospěch českého
baráčnictva. Naše tetičky měly opět příležitost ukázat své kroje na veřejnosti.
Letní „prázdniny“ oživilo setkání u táboráku na Hradisku s opékáním buřtů a příjem- ným popovídáním.
Druhý náš letošní výlet směřoval v září do Krkonoš. V harrachovských sklárnách bylo nesmírně zajímavé sledovat práci sklářů v tamějších provozech, s obdivem jsme si prohlédli sbírky muzea skla a nakonec se prošli k Mumlavským vodopádům. Exkurze provozu
na výrobu skleněných perlí v Poniklé nám otevřela zákulisí vzniku kouzelných vánočních ozdob. V muzeu na zámku v Jilemnici n.J.
jsme obdivovali úžasný betlém se 142 pohyblivými ﬁgurkami Jáchyma Metelky a také velký soubor obrazů Františka Kavána. Ovšem
nejvíce asi budeme vzpomínat na příjemný večer plný zábavy prožitý spolu s ondřejovskými a hvězdonickými baráčníky v „Roubence
nad náměstím“ v Rokytnici nad Jizerou.
Myslím, že na Výročním valném zasedání 25. listopadu v místní sokolovně budeme mít o čem hovořit. Srdečně Vás zveme – sympatizanty i možné budoucí nové členy.
Mgr. Eva Kučerová, OB Lázně Toušeň

Venkovská škola
Je mnoho způsobů, jak naučit děti všemu, co v životě potřebují. Nikdy nemůžeme říci, ano, tato cesta je správná. Chtěl bych popsat
několik důležitých okolností proč se domnívám, že venkovská škola může zaručit kvalitní vzdělání.
Pedagogický sbor
K tomu, aby došlo k předání informací, je třeba zaručit vždy kvalitní zdroj signálu. U nás v pedagogickém procesu je vysílačem
pedagog, tedy hlavně člověk. Vždy, když něco děláme, ať už je to cokoli, je třeba si uvědomit, že to musíme dělat s láskou a nadšením. V opačném případě to nemusí stát za nic. „Když to nebude bavit nás, nebude hodina bavit ani děti“, řekl mi jeden můj kolega.
V těchto slovech se skrývá princip celého pedagogického procesu.
Musím říci, že se v zaměstnání nesetkávám se znuděnými obličeji kolegů. Je to možná i malým kolektivem, ale především si myslím, že lidičky točící se kolem naší školy vědí, co dělají, proč to dělají, a hlavně, jsou tam, kde chtějí být.
Děti
Školu navštěvuje 43 dětí, tento stav se stále mění, především směrem vzhůru. Váží si školy. Jak to vím? Neničí ji. Nekreslí po zdech
po lavicích. Nemůžu prohlásit, že jsou u nás jen svatouškové, ale vypadá to, že ve srovnání s jinými školami, na kterých jsem působil, je jejich chování nad průměrem. Jsou prima.
Výhodou malého kolektivu dětí je i jeho schopnost absorbovat děti, které příroda neobdařila vším, co je pro nás standardem. Jsou
schopni vnímat a rozumět si všichni. Nevadí jim postižení spolužáků. A ani nemůže, když to berou jako normální, běžné. Možná
spíš my všichni bychom se měli zamyslet, proč stále přemýšlíme nad tím, jak integrovat, když děti neintegrují, prostě jsou spolu.
Budova
Hezká, stará, barevná, opravená, funkční. Pár přívlastků, které mohou jen stěží popsat naši krásnou školu. Tam, kde je teplo, tam
je příjemně. U nás bývá teplo i v zimních měsících a neříká nám to teploměr. Je nám tady hezky. Možná není vše hotové, ale stále
se něco mění, tak se snad jednou dočkáme situace, kdy už nebude co měnit k lepšímu. Ve vybavení samozřejmě. Učitelé se musí
vyvíjet stále.
Máme velikou výhodu v tendenci městyse podporovat vzdělání. Jde o nemalou investici. Je však zřejmé, že se jedná o peníze, které
plní svůj účel. Vzpomínky se nedají ukrást. Pokud se naplní vize o vlastním víceúčelovém hřišti s možností využití veřejností, daly
by se podmínky pro vzdělávání žáku směle srovnávat s velikými školami.
Technika
Na tomto místě nerad připomínám investici ministerstva školství do takzvaného INDOŠe. Věřím, že mnohé školy vzhledem k
nedostatku kvaliﬁkovaných osob neměly na výběr a v podstatě rády se připojily na celosvětovou síť prostřednictvím účelové dotace
do ﬁrmy, která se v tomto projektu angažovala. Tento projekt způsobil u nás jediné, zbylo nám pět počítačů dnes již technicky
zastaralých. Momentálně už nevyužíváme ani připojení na internet od dalšího z mamutích podniků.
Přesto dnes máme dobudovánu počítačovou síť tak, aby všechny třídy v budově byly připojeny na Internet, každá učebna má alespoň jeden funkční počítač. Děti mají možnost s počítači kdykoli pracovat.
Správu naší sítě řešíme většinou svépomocí. Ze zkušeností z ostatních škol musím konstatovat, že jsme se tímto odtržením od
molochů válcujících trh zbavili spousty nepříjemných starostí. Připojení na Internet nás nestojí ani korunu.
Mateřská škola
Součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň, jak jeho název napovídá, je mateřská škola.
Školkové děti jsou rozděleny do dvou tříd, jedna třída je určena předškoláčkům. Snažíme se je zde naučit vše, co budou potřebovat
pro nástup do 1. třídy. Druhým rokem využíváme sponzorského daru místních podnikatelů a městyse Lázně Toušeň. Tímto darem
je hřiště vybavené skluzavkami a prolézačkami, které nejen splňují všechny možné normy a požadavky různých institucí, ale hlavně slouží dětem pro radost a pro jejich rozvoj.
Rámcový vzdělávací program
Jako velký třesk, nebo chcete-li revoluce ve školství, je částí veřejnosti vnímán Rámcový vzdělávací program pro základní školství.
Může nabízet pedagogům vytvořit si vlastní projekty pro výuku, vlastní osnovy s pevně danými výstupy pro snadnou návaznost
mezi jednotlivými stupni. Může jim ale také komplikovat život. Hledání nejlepšího možného prostředku pro vzdělání nikdy nebude v rozhodnutích ministerstev, ale pouze v tom, kdo předává zkušenosti. Bude-li pedagog vnímat vlivy okolí, neuzavře-li se do své
ulity, věřím, že i způsob jeho výuky bude kvalitní.
Veřejnost
Dny otevřených dveří? Přijďte k nám kdykoli, jen prosím předem zavolejte. Nebudu zde uvádět telefonní číslo, bývá to někdy malinko nebezpečné. Určitě nebude problém si jej podle iniciál školy zjistit.
Školu mimo výuku navštěvuje pravidelně přibližně šedesát lidí z městyse i okolí, nepočítám dále rodiče, jež si denně vyzvedávají
svoje ratolesti. Naše miniaturní tělocvična je využívána zhusta především v zimních měsících. Pingpong, aerobic, společenský
tanec, breakdance, fotbal, cvičení s dětmi a nově treningy RC modelů aut, to jsou aktivity, které okruh přátel školy rozšiřují.
Mgr. Martin Černý
ředitel Základní školy a Mateřské školy Lázně Toušeň
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l297 – 710 let
V úterý 18. června 1297 náhle zemřela česká královna Jitka (Guta Habsburská, *13. března 1271), choť Václava II., díky jejíž velkorysosti vznikla nejstarší
známá písemná zmínka o Toušeni: listinou datovanou v sobotu 1. srpna 1293 dala královna Jitka připsat převozné ze vsi Toušeň (Tussen) faře v Lysé nad
Labem.

Královna Jitka v Kronice zbraslavské
1317 – 690 let
K roku 1317 se váže ve Zbraslavské kronice první zmínka o pevném mostu přes Labe v blízkosti Toušeně – výslovně u Brandýsa – postaveném českými protivníky krále Jana Lucemburského. Když se královým těžkooděncům nepodařilo most zbořit, pokračovali dál k východu a dobyli Tatce, obsazené královými
odpůrci.
1412 – 595 let
Vladyka Václav Toušeňský z rodu, který se psal z Toušeně a Chrasti, syn Mikuláše Toušeňského a jeho manželky Markéty, založil roku 1412 nadaci pro kostel
v Kozlech. Vladycký rod byl naposled zmíněn roku 1442 jmenováním dědičky velkopřívorské tvrze Anny Perchty Toušeňské. Vladykové z Toušeně měli ve
znaku „zámek od dveří podoby pětirohé“.
1417 – 590 let
Roku 1417 končil sedmiletou službu purkrabího na hrádku Toušeň Václav Charvatec. Toušeň spravoval ve službách majitele hrádku Jana z Michalovic,
předního katolíka, který zastával úřad nejvyššího písaře království českého.
1437 – 570 let
Ve čtvrtek 10. října 1437 rozhodl Zemský soud spor mezi držiteli dvou různých postupních listin markraběte Jošta na Toušeň: soud uznal právo Petra z
Michalovic Toušeň dál držet jako zástavu, a právo mladého Jiříka z Poděbrad Toušeň ze zástavy vykoupit, nebo zdědit.
1507 – 500 let
Roku 1507 koupila Toušeň od vnuků rytíře Oldřicha Bradáče, Václava a Jana, Eliška Jandová, choť zámožného „erckasíře“ z Kutné Hory. Buď ona, nebo po ní
její sestra Kateřina přikoupila k Toušeni Opočno na Jizeře.
1547 – 460 let
Dědic toušeňského a brandýského panství Arnošt Krajíř z Krajku odepřel králi Ferdinandu I. nastoupit do zbraně proti saskému kurﬁřtovi a za tuto zradu byl
donucen vzdát se svého majetku ve prospěch České královské komory. V sobotu 20. srpna 1547 se tak Toušeň stala součástí komorního panství se střediskem v Brandýse nad Labem.
1552 – 455 let
Z roku 1552 je nejstarší přímá zmínka o rychtě v městečku Toušeni, ačkoli jako orgán samosprávy zde musela rychta působit již za Jana Paška z Vratu, kdy se
Toušeň stala městečkem.
1562 – 445 let
Roku 1562 byl v Toušeni po dvou letech výstavby otevřeny dva mosty, vybudované z dřevěných trámů nemalým nákladem komorního panství v náhradu
za dosavadní přívoz. Mosty náspem překonávaly rozlehlý luh pod Hradištěm mezi dvěma rameny Labe. Odhad výnosnosti byl správný: příjem z mostního
cla (mýta) byl v Toušeni o polovinu vyšší, než v Brandýse (180 kop míšeňských grošů). Toušeňští a Čelákovičtí obyvatelé měli k mostům a k cestám při nich
povinnost oprav, a za to na mostné neplatili.
1567 – 440 let
Do roku 1567 byly v rámci brandýského komorního panství samostatně vedeny toušeňské polesí a dvůr s hospodářstvím včetně vinice a chmelnice, které
byly z celého nového komorního panství největší a nejvýnosnější.
1607 – 400 let
Do února 1607 (od října 1606) pobývali na zámku Toušeni trvale nejvyšší hofmistr a nejvyšší zemský purkrabí Adam mladší z Valdštejna, český místokancléř Jindřich Domináček z Písnice, vrchní hejtmani Kašpar Kaplíř ze Sulevic a Zikmund Měsíček z Vyškova a další význační dvořané. Zámek Toušeň sloužil
jako pobočná rezidence císařského zámku Brandýs nad Labem, kde v té době pobýval císař Rudolf II., protože v Praze vypukl mor.
Roku 1607 prodal dosavadní držitel Věžského dvora v Toušeni Matyáš Lvovický z Lvovic své toušeňské statky novému majiteli Jiřímu Langovi z Langova.
Dvůr nesl název po jednom z předchozích majitelů Markovi Věžském z Limuz. Dnes je na místě Věžského dvora prostranství a několik domů nazývaných
Ve Dvoře.
1617 – 390 let
Od roku 1617 držela toušeňský mlýn Rosina Kliksová z Kliksu, za níž však mlýn v následujících letech zcela zpustl.
1667 – 340 let
Naději na konečné překonání útrap třicetileté války zmařil v Toušeni roku 1667 velký požár, který zničil jedenáct usedlostí. O jejich obnovu se zasloužila
správa panství.
1677 – 330 let
Až do roku 1677 hospodařili na usedlosti čp. 27 (tehdy 21) Bartoloměj Benda a Dorotka (poprvé provdaná a ovdovělá Marková), kteří se toho roku přestěhovali do Mstětic. Zde založili rod, z něhož prosluli jako slavní hudebníci jejich vnuci František Benda a Jiří Antonín Benda, narození v Benátkách nad Jizerou.
1727 – 280 let
Za císaře Karla VI., roku 1727, jsou v Toušeni připomínáni dva rychtáři, starší a mladší.
1757 – 250 let
Za třetí slezské (sedmileté) války v pátek 6. května 1757 se v Mochově oddělila část císařského vojska, jíž velel generál baron Beck. Na 4000 pěších Chorvatů
a 350 husarů táhlo přes Toušeň k Brandýsu svést vítěznou bitvu s tamní pruskou posádkou. Večer se pak císařští vojáci vraceli k Mochovu „vedouce s sebou
zajaté“. Padlí pruští vojáci byli pohřbeni při východním konci Toušeně pod Hradištkem. Na jejich hromadném hrobě pak byla postavena cihlová Boží muka
(dnes křížek pod Hradištkem).

1777 – 230 let
Rok 1777 přinesl velmi významnou proměnu života na celém venkově zrušením dvorů a jejich rozdělením do menších „dědičných živností“, ze kterých platili jejich noví uživatelé roční nájem. Bývalý hradní poplužní dvůr a ovčín v Toušeni byly rozděleny do živností s čísly 32 a 57 až 63 a na půdě bývalé chmelnice
byly vysazeny další živnosti. Podobně byl rozdělen i Věžský dvůr. Ze dvora tak vznikla čísla 22, 23, a nová 64, 65, 68, 69. Číslo 22 stojí na místě někdejšího
obytného stavení Věžského dvora.
Na opačném břehu Labe, na toušeňských pozemcích při cestě do lesa, kde se říkalo v Káraném, byla vysazena osada Káraný s osmnácti novousedlíky. Současně byla vyhlášena dražba toušeňského přívozu.
1832 – 175 let
Roku 1832 se uzavřela dlouhá tradice slezské pošty, jejíž dostavníky jezdily přes Toušeň již před třicetiletou válkou. Toho roku byla trasa slezské pošty mezi
Prahou a Nymburkem přeložena z Toušeně na Nehvizdy.
1842 – 165 let
Roku 1842 bylo mimořádné sucho, takže „Labe bylo malé jako strouha a – co žádný nepamatoval – jednoho dne přestalo Labe dočista téci.“
1852 – 155 let
Na neděli 9. května 1852 byla připravena veliká slavnost svěcení kapličky sv. Floriana. Dary k výzdobě prvního veřejného církevního stánku v obci byly
upřímným projevem víry a příspěvkem k pospolitosti obce. K vysvěcení samému byla zásluhou představeného městyse Antonína Králíka z č. 2 a administrátora brandýského děkanství P. Josefa K. Petráše uspořádána velkolepá pouť, jíž se účastnila řada církevních i úředních hodnostářů. Hlavní kázání pronesl
arcibiskupský vikář P. Josef Hlaváček, zpívanou mši doprovázel orchestr sestavený a řízený místním učitelem Leopoldem Čermákem. Slavností byla založena
tradice Florianské poutí.
1867 – 140 let
V sobotu 16. března 1867 byl oﬁciálně, poprvé jako čestný občan městyse Toušeně uvítán administrátor děkanství v Brandýse nad Labem P. Josef K. Petráš,
kterému na návrh představeného obce Antonína Doška bylo na podzim předešlého roku jednohlasně uděleno čestné občanství výslovně za jeho zásluhu o
kapli sv. Floriana. Vyznamenání současně oceňovalo zásluhu o založení Florianské pouti, která se úspěšně konala již patnáctkrát.
1877 – 130 let
V neděli 26. srpna 1877 vyhořela stodola č. 50 Josefa Jandy.
K témuž roku 1877 se váže první zmínka o divadle v Toušeni: řídící učitel Bedřich Kautský zapsal do školní kroniky, že místní ochotníci uspořádali tři představení ve prospěch školní knihovny. Rok nato sám nastudoval s žáky dětské divadlo, jehož výtěžek věnoval na stavbu kostela.
1882 – 125 let
Toušeňský akciový cukrovar byl v pátek 18. srpna 1882 v dražbě prodán společnosti Heller a Passer za 248 000 zlatých. Členové rodu Passerů pak vlastnili
cukrovar po dalších 45 let. Z tohoto rodu pochází mimo jiné známý ﬁlmový režisér Ivan Passer.
Zakladatel lázní Jan Králík rozšířil dosavadní lázeňské budovy o stavbu do dvora, kde vznikla velká jídelna. Téhož roku pořídil také kamennou krytbu nad
vývěrem železnatého pramene a zahradu upravil v park.
Na podzim 1882 byl zahájen provoz místní železnice dopravou cukrové řepy po vlečce do toušeňského cukrovaru. Pro osobní dopravu byla trať slavnostně
otevřena 11. ledna následujícího roku.
1887 – 120 let
Za starosty Tomáše Doška, po několika povodních, si městys vymohl úpravu ústí Jizery, která se tehdy vlévala do Labe kolmo proti domku čp. 43. Práce
započaly ve čtvrtek 8. září 1887, hradil je Zemský výbor.
Téhož roku byl v čp. 46 založen pro staré obyvatele chudobinec. O náklady se podělily městys a místní Spolek pro mlácení parním strojem.
1902 – 105 let
Syn zakladatele lázní Josef Králík vystavěl roku 1902 jako rodinnou konkurenci pod nádražím penzion Vytoužená čp. 113. Po čase penzion prodal České
zemské komisi pro ochranu dětí a mládeže v Praze, která zde zřídila ozdravovnu pro děti slabé a neduživé (tzv. „Olivovnu“).
1907 – 100 let
Spolková pokladna nemocenská, zřízená pro dělníky a úředníky továren strojnických v Praze a okolí, postavila v Toušeni roku 1907 secesní penzion čp. 33
určený pro pojištěnce jako pacienty lázní.
Toušeň měla v té době 868 obyvatel, kteří žili ve 113 domech.
1912 – 95 let
V areálu Slatinných lázní byla roku 1912 postavena železobetonová kolonáda s prvky kubismu. Raný projekt architekta Otakara Novotného provedl zřejmě
čelákovický stavitel Konstantin Sax.
1917 – 90 let
V I. světové válce padl v neděli 16. září 1917 v Itálii poslední voják z Toušeně – Emanuel Kovařík. Před ním ve válce položili životy toušeňští branci: František
Bareš, Ondřej Blach, Bedřich Boháč, Josef Došek, Josef Černík, František Dyrhon, Josef Forman, Alois Hájek, Václav Hájek, ing. Alois Hauner, Josef Hloušek,
Felix Holbán, Pavel Hora, Josef Janda, Hynek Knapp, Alois Kratina, Josef Koníček, Josef Kovařík, František Král, Josef Král, V. Křivánek, František Mikeš,
JUDr. Gustav Passer, Josef Pecka, Karel Pilař, Bedřich Rybka, ing. Jaroslav Rybka, Antonín Sádecký, Oldřich Smolík, František Tržický a Antonín Zelinka.
1927 – 80 let
V neděli 26. června 1927 byl slavnostně odhalen pomník padlým. Za předlohu byl vybrán návrh plastiky Český vzdor od akademického sochaře Václava
Suchomela, profesora Sochařské školy v Hořicích a Umělecké akademie v Praze. Umístění pomníku navrhl akademický sochař Bohumil Kafka. Do sbírky
přispěli vedle početné řady občanů nejvyššími částkami vrchní ředitel cukrovaru Ing. Adolf Hauner (6000 Kčs), městys (5000), Cukrovar v Toušeni (4000) a
rodina pozůstalých JUDr. Gustava Passera (4000).
V závěru prvního desetiletí republiky dobudovali místní nadšenci kopané škvárové hřiště Na Polabí.
Roku 1927 koupil „Olivovnu“ v Toušeni (budovu penzionu Vytoužená čp. 113) Sociální ústav města Prahy a podle zápisu v obecní kronice „umístnil v ní
dívky mravně úchylné, jež vyučovány budou v jednotřídní soukromé škole k účelu tomu v budově zřízené.“
1937 – 70 let
V posledních letech svobodné republiky vrcholil zájem o rozvoj sportu na jaře 1937 založením skautského střediska, o které se zasloužili učitel Cyril Jarý, Jan
Mráz a Josef Hadrbolec.
Hokejisté místního bruslařského klubu, kteří hráli šestým rokem, se roku 1937 za vedení trenéra MUDr. Jaroslava Pušbauera probojovali až ke kvaliﬁkaci pro
II. ligu.
Počet domů v Toušeni v té době dosáhl 300.
1947 – 60 let
Vysoké kužele písku vytěženého z Labe pod cukrovarem posloužily v létě 1947 ﬁlmovému režiséru Karlu Steklému k natočení několika exteriérů ﬁlmu Siréna
s herečkou Marií Vášovou.
Místní hráči kopané sehráli v roce 1947 na domácím hřišti první mezinárodní utkání s jedenáctkou Jihoslovanů, kterým podlehli poměrem branek 2:3.
Hokejisté velmi rychle navázali na své předválečné úspěchy a již v roce 1947 znovu bojovali o postup do II. ligy.
K propagaci myšlenek nové doby byl v roce 1947 zřízen místní rozhlas a tím ukončeno vybubnovávání zpráv.
1957 – 50 let
Díky obětavosti členů místního Sboru dobrovolných hasičů byl vybudován a v neděli 14. července 1957 slavnostně otevřen Požární dům.
1967 – 40 let
Veškerý veřejný život se řídil plánem a jeho plněním, plánování podléhaly i spolky a organizace sdružené v Národní frontě: vesnická organizace Komunistické strany Československa, místní organizace Čs. strany socialistické, místní organizace Čs. svazu mládeže, výbor Čs. svazu žen, odbočka Svazu čs. sovětského
přátelství, Svazarm, Čs. svaz požární ochrany, Čs. červený kříž, Myslivecké sdružení, Ovocnářský a zahrádkářský svaz, Svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva, TJ Sokol a v Toušeni výjimečně také Obec baráčníků. V tichosti se konaly i bohoslužby, a to nejen v katolické kapli sv. Floriana, ale rovněž v
modlitebně Čs. církve ve zrušeném hostinci U Davídků.
Všecky pomocné práce se přepočítávaly na brigádnické hodiny: při žních 3500, při obdělávání cukrovky 13 500, při sklizni cukrovky 1180, při úklidu obce
628, při úpravě parku 480 a další při budování 310 m vodovodu a 150 m chodníků, při sběru 242q železného šrotu a 4000 kg papíru.
Trvala nemožnost sehnat jakéhokoli řemeslníka a neřešitelnou překážkou veřejného pořádku – vedle drobných krádeží na pracovištích a v samoobsluhách
– zůstávaly všude pobíhající slepice.
1977 – 30 let

Z šedé řady normalizačních let vybočili toušeňští jachtaři, kteří v létě 1977 podnikli svou vůbec první námořní plavbu na kajutové plachetnici vlastní výroby po Baltském moři. Posádku tvořili Zdeňkové Parůžkové otec a syn a Přemysl Drábek. Plavbu zopakovali o rok později obeplutím Rujany.
1987 – 20 let
Celoroční rekonstrukce lázní v roce 1987 a tím odliv pacientů přispěly k nutnosti zrušit místní kino. Pomyslnou kulturní štafetu převzal Divadelní soubor,
obnovený v témže roce bývalými herci Václavem Shrbeným a Miladou Klimentovou. První novou premiérou v sobotu 12. prosince 1987 byla pohádka
Kašpárek, Honza a zakletá princezna.
1992 – 15 let
Novým primařem Slatinných lázní po MUDr. Miroslavu Jirákovi se stal MUDr. Bohumil Svášek, lékař čs. reprezentace v rychlobruslení.
V noci z neděle na pondělí 24. února 1992 se neznámí vandalové vloupali do místní kaple sv. Floriana, kde z oltáře odcizili štýrskou dřevěnou plastiku
patrona kaple.
Miroslav Honek, bývalý hospodářský vedoucí Státních lázní, otevřel v pátek 1. května 1992 v čp. 11 první novodobou soukromou restauraci – Rybářskou
baštu.
V červenci a srpnu 1992 se ve Slatinných lázních léčila světově proslulá česká umělkyně Jarmila Novotná, jejíž pobyt se stal středem zájmu tisku, rozhlasu
a řady významných osobností. V pátek 31. července přijala Jarmila Novotná čestné členství místní T. J. Sokol a ve čtvrtek 6. srpna 1992 za velkého zájmu
veřejnosti v zasedací síni Obecního úřadu čestné občanství Lázní Toušeně.

Čestná občanka Jarmila Novotná s toušeňskými
baráčníky - 1992
1997 – 10 let
Chátrající budova zrušeného cukrovaru přilákala v dubnu 1997 ﬁlmaře: dánský režisér Bille August, nositel Oscara, zde natáčel scény pro novou ﬁlmovou
podobu Bídníků Victora Huga s americkými hollywoodskými hvězdami Liamem Neesonem, Geoﬀreyem Rushem (rovněž odměněn Oscarem) a Ulmou
Thurmanovou.
V červnu bylo při úpravě fasády lázeňských budov na severní stěně hlavního vchodu nově aplikováno logo lázní, navržené čestným občanem architektem
Albertem Jonášem.

Logo lázní na nové fasádě - 1997

kronikář

Program T. J. Sokol Lázně Toušeň
listopad
10.11.2007
Martinská posvícenská zábava hraje kapela A JE TO (v nové sestavě), sokolovna od 20:00
předprodej vstupenek OÚ
v předprodeji 70 Kč
na místě 80 Kč
18.11.2007
Budulínek
pohádka - Hraje Divadlo v kufru
sokolovna
od 15:00
vstupné dobrovolné
26.11.2007
Šikovné ruce pedig
sokolovna
od 14:00
prosinec
2.12.2007
Mikulášská nadílka výběr dárků od 13:00 v sokolovně
vstupné dobrovolné
leden
pohádka pro děti

datum bude upřesněno

únor
16.2.2008
Dětský karneval
vstupné dobrovolné
16.2.2008
Karneval
předprodej vstupenek OÚ

sokolovna

dětský rej plný her a cen

sokolovna

od 14:00

od 15:00 vstupné dobrovolné
sokolovna

téma: Karneval na téma Karneval

od 15:00

sokolovna

od 20:00

vstupné 119 Kč

Koncem listopadu nebo začátkem prosince uvede Divadelní soubor při T. J. Sokol Lázně Toušeň divadelní
hru Král jelenem. Více info na plakátech.

Další akce konané v Lázních Toušeň
neděle 25. listopadu 2007
Valné zasedání Obce baráčníků Lázně Toušeň
započne vystoupením dětí našich škol
ve 14. hod. v sále místní sokolovny
neděle 2. prosince 2007
10:00 Mše svatá
11:00 Slavnostní otevření zrekonstruované kapličky sv. Floriána
od 11:00 Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří v městysi Lázně Toušeň
můžete navštívit tyto objekty a výstavy
- kostel sv. Floriána
- kapličku sv. Floriána
- lázeňský park, možné navštívit též Lázeňskou kavárnu
- výstavu prací Jana Severy v DS U Byšických
- 16:00 - 16:30 základní školu
neděle 2. prosince 16:30
Rozsvícení vánočního stromu na Floriánském náměstí

středa 19. prosince 2007
Zasedání zastupitelstva městyse Lázně Toušeň
čtvrtek 20. prosince 2007
Předvánoční posezení dříve narozených, ve 14 hodin v Domě seniorů u Byšických
sobota 12. ledna 2008 20:00
Ples mysliveckého sdružení Vysoká mez, sál místní sokolovny
sobota 26. ledna 2008 20:00
Ples FK Slavoj Toušeň, sál místní sokolovny
15. března 2008 20:00
Spolkový ples, sál místní sokolovny

Podívejte se na nové stránky městyse Lázně Toušeň
WWW.LAZNETOUSEN.CZ

