F L O R I Á N
Zpravodaj městyse Lázně Toušeň
říjen - prosinec 2011

Moţná se to nezdá, ale všechny obrázky na úvodní straně Floriána jsou z naší Toušeně.
Od podzimu do zimy.

Stránka 2

Slovo starostky
Toušeň je krásná,
má krásné okolí. Je krásná po všechna roční období. To Vám potvrdí kaţdý, kdo zde ţije, bez rozdílu ať
se zde narodil nebo si naši obec vybral jako místo pro svůj ţivot.
Snaţme se všichni, aby obec vzkvétala. Všímejme si svého okolí, povídejme si se svými sousedy a
sledujme dění v naší obci. Scházejme se, pojďme se přátelit a proţívat společně všední i sváteční dny
jako Toušeňáci.
Toušeň je krásná, ale mohla by být ještě hezčí, upravenější. Je mi líto, kdyţ snaţení nás všech, sousedů
upravujících okolí svých domů, pracovníků technické čety městyse, ničí lidé, kteří své chodníky a zeleň
v obci i mimo ni pouţívají jako odkladiště nepotřebného a skladiště toho, co se ještě můţe hodit. Coţ
se často děje při stavebních pracích. Všímejme si! Prostor, který vyuţívají, má slouţit nám všem. Je
samozřejmé, ţe v nezbytných situacích lze za dodrţení pravidel takové pouţití našeho společného
prostoru dovolit. Avšak za dodrţení pravidel, které jsme si sami určili. Ne všichni je však respektují.
V naší obci nás čeká spousta práce. Chceme udrţet v pořádku vše, co jsme dosud vybudovali a také
budovat dále, abychom ţivot v naší obci učinili příjemnějším a naše obyvatele spokojenějšími.
Potřebujeme toho spoustu.
Nedostává se nám míst ve školce. Jistě proto, ţe se mladým lidem u nás líbí a rozhodli se zde vychovat
své děti. Je to hezké a zároveň zavazující. Je třeba to řešit. Více dětí ve školce znamená větší školu. I
zde je třeba pomoci. Potřebujeme nové chodníky, opravy místních komunikací, potřebujeme prostor,
kde se děti učí jezdit na kole a kolečkových bruslích. Místo kam chodí maminky na kus řeči s dětmi a
jejich kamarády. Je u nás hodně ulic, které potřebují rekonstrukci. Se zvýšeným počtem obyvatel naší
obce vyvstane potřeba zvýšení kapacity čističky odpadních vod.
Kde na to však vzít? Je zřejmé, ţe získat peníze z dotačních titulů bude čím dál tím těţší, přítok peněz
do pokladny městyse čím dál menší a moţnosti naší obce se budou sniţovat.
Bylo by příjemné, kdyby si všichni, kdo u nás chtějí ţít, řekli – ano, zde chci bydlet, zde chci vychovat
své děti a počítám s tím, že i já se budu muset na rozvoji obce podílet. Líbí se mi zde a mám Toušeň
rád.
Blíţí se listopad, měsíc kdy začalo v minulém roce pracovat nové zastupitelstvo, rada, komise, výbory i
nová starostka. Všichni se velmi snaţí. Ne vše se zdaří a ne všechno úsilí je korunováno úspěchem. Za
uplynulé období se přesto podařilo uskutečnit několik akcí, které si dovolím připomenout. Opravili jsme
část chodníku na ulici Hlavní. V DS U Byšických jsme provedli výměnu oken a vymalovali společné
prostory. Vybudovali nové autobusové zastávky na náměstí a „U Davídků“. Provedli nezbytné opravy
ve školce a na přilehlé zahradě / fotografie stavu před a po opravě je moţné si prohlédnout na
vývěsce ÚM/. Uskutečnili plánovaný prodej domu č.p. 33 stávajícím nájemníkům za zvýhodněných
podmínek /50% ceny bytu/. V podzimních měsících uskutečníme plánované stavby kanalizace v ul.
Zahradní a U Hřiště.
Zastupitelstvo i radnice se také musí vypořádat s akcemi z minulého volebního období. Jednou z nich
je „Skleněná vila“, která pohltí valnou část našeho rozpočtu. Stavba sledovaná pod drobnohledem,
komentovaná a vzbuzující rozporuplné pocity a emoce u obyvatel Toušeně. Právem či neprávem?
Při ţádosti o dotaci byl dovětek jejího názvu “Kulturní zařízení Lázně Toušeň“. A tak je i stavěna. Pevně
věříme ve zdárné dokončení stavby a konáme tak, abychom zbytečně nepromarnili svěřené finance a
dovedli dílo do zdárného konce. Vila bude pro nás všechny. Jaké vyuţití bude mít? Bude v ní turistické
informační centrum, výstavní a konferenční místnost, svatební síň, klubové místnosti…… A zde je také
místo pro Vaše názory a nápady. Velmi je uvítáme. Napište nám je, nebo přijďte říci. Budeme se těšit.

Hezký podzim přeje Jitka Myslivečková a pracovníci Úřadu městyse Lázně Toušeň.
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Městys informuje
Nebezpečný odpad
22.10.2011 bude probíhat sběr nebezpečného odpadu od 8.00 - 12.00 hodin na Náměstí sv. Floriána.
.

Sousedská výpomoc občanům Toušeně - ceník
Multicar
Přepravné vč. přepravy mimo Toušeň
Čekací doba / kaţdých započatých 15 min./ vč. pracovníka

20,- Kč / km
75,- Kč

Sekačka samohybná
Převoz stroje
Sekání porostu do 10 cm bez sběru vč. pracovníka

28,- Kč/ km
350,- Kč/ hod

Sekačka traktorová
Přejezdy sekačky
Sekání porostu bez sběru vč. pracovníka

25,- Kč/ km
350,- Kč/ hod

Křovinořez, plotostřih
Pouţití stroje vč. pracovníka

350,- Kč/ hod

Výsuvný žebřík
Pouţití ţebříku vč. pracovníka a dopravy

250,- Kč/ hod

Využívání vyjmenovaných strojů a zařízení je možné pouze za přítomnosti vyškoleného zaměstnance!
Cena práce pracovníků technické čety

200,- Kč/ hod

Jednorázový odvoz biologického odpadu po sekání

150,- Kč

Zaměstnancům městyse se účtují pouze ujeté kilometry nebo poloviční taxa, pokud ji zaměstnanec
nevyuţívá pro svou podnikatelskou činnost. Jinak platí poplatky v plné výši.

Turistické známky
Váţení občané,
městysi se podařilo získat turistické známky. Nebylo to snadné, celý proces
zahrnoval několik fází. V první etapě bylo nutné sepsat do ţádosti všechny
krásy, jimiţ Toušeň oplývá, poté společně s Průvodcem městyse vše zaslat k
posouzení Radě turistických známek. Netrpělivé čekání na výsledek pak
prodlouţilo hlasování na webu turisticke-znamky.cz, kde se mnozí z nás účelově
zaregistrovali, abychom poměr zvrátili v prospěch našeho lázeňského
městečka. Vše dobře dopadlo a městys Lázně Toušeň se můţe pyšnit turistickou
známkou s číslem 1864, kterou budete moci zakoupit na Úřadu městyse Lázně
Toušeň, v toušeňské trafice, na České poště a v recepci Slatinných lázní.
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Výňatek z Provozního řádu
Klubovny městyse Lázní Toušeň
V městysi byla zřízena nová klubovna v Domě seniorů U Byšických. Klubovna slouţí pro činnost
toušeňských spolků a Úřadu městyse. Florián se rozhodl pro případné zájemce o pronájem Klubovny
otisknout část Provozního řádu.
1) Klubovna městyse Lázně Toušeň (dále jen Klubovna) je zařízením Úřadu městyse Lázně Toušeň v jeho
majetku a slouţí pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí spolků, schůzí komisí Rady městyse,
plánovaných schůzí místních spolků.
2) Zpracované plány a náplně schůzí, školení a dalších plánovaných akcí, předkládají předsedové
spolků ke schválení na Úřad městyse Lázně Toušeň, který je zařadí do plánu akcí a oznámí potřebné
informace správci Domu seniorů U Byšických, jehoţ práva a povinnosti jsou uvedeny níţe.
3) Kapacita Klubovny činí cca 20 - 30 osob.
4) Ve volné kapacitě Klubovny (mimo termíny pořádaných akcí městysem, tj. schůzí komisí Rady
městyse apod.), je moţné za dodrţení níţe stanovených podmínek pořádat v Klubovně i uzavřené
akce místních spolků.
Těmito akcemi místních spolků mohou být:
 schůze místních spolků
 kulturní, společenské a vzdělávací akce spolků
 komerční akce spolků
Podmínky pro pořádání akcí místních spolků (dále jen „akce“) :
1. O povolení k pořádání akce v dostatečném časovém předstihu ţádá pořádající osoba na Úřadu
městyse u starosty městyse, v jehoţ kompetenci je akci povolit, či zamítnout.
2. Akce probíhají zásadně ve vlastní reţii pořádající osoby, která zajistí pořadatelskou sluţbu a úklid.
3. Akce probíhají pouze v Klubovně. Mimo tento prostor, lze podle počtu zúčastněných osob vyuţít jen
sociálního zařízení ve stejném patře. Pořádající osoba plně zodpovídá za své pozvané hosty a v
ţádném případě nesmí připustit účast nepozvaných osob !
4. Veřejný pořádek – za jeho dodrţování během celé akce plně zodpovídá pořádající osoba, která
rovněţ odpovídá za bezpodmínečné dodrţení nočního klidu, tj. od 22.00 hod. do 06.00 hod.
5. Poplatky za pronájem Klubovny:
 schůze spolků - jednotná paušální sazba za denní pronájem činí 200,- Kč + škodné, pokud
dojde ke škodám na inventáři Klubovny
 kulturní, společenské a vzdělávací akce spolků – jednotná paušální sazba za denní pronájem
činí 500,- Kč + škodné, pokud dojde ke škodám na inventáři Klubovny
 komerční akce spolků – jednotná paušální sazba za denní pronájem činí 800,- Kč + škodné,
pokud dojde ke škodám na inventáři Klubovny.
Starosta městyse můţe jednorázově, podle vlastního uváţení, sníţit či prominout jednotnou paušální
sazbu u pořádající osoby. Jednotná paušální sazba za pronájem se platí na Úřadu městyse v rámci
ţádosti o povolení k pořádání akce (viz bod č.2) proti účetnímu dokladu – pokladní stvrzence. Tento
poplatek je zúčtovatelným příjmem městyse. Vyúčtování vzniklých škod na inventáři, se platí bez
výjimky v hotovosti po proběhlé akci, rovněţ na Úřadu městyse a to podle záznamu o škodě.
6. Ke kontrole provozu Klubovny a probíhající akce jsou oprávněni :
- starosta městyse
- místostarosta městyse
- předseda kontrolního výboru Zastupitelstva městyse
- správce DS U Byšických (dále jen „kontrolní orgán“)
7. Uzavření Klubovny – pokud při kontrole provozu Klubovny kontrolní orgán zjistí, ţe pořádající osoba
není schopna zajistit veřejný pořádek a při akci se evidentně porušují pravidla slušného chování nad
přípustnou míru, má právo a povinnost si nastolení pořádku vynutit domluvou. Pokud domluva se mine
účinkem, můţe kontrolní orgán poţádat o asistenci Policii České republiky a to se všemi pro pořádající
osobu nepříjemnými důsledky . V krajním případě, má kontrolní orgán právo zrušit probíhající akci a
Klubovnu uzavřít aţ do odvolání.
8. Účastníci akce jsou rovněţ povinni se řídit Domovním řádem Domu seniorů U Byšických, který je
v Klubovně vyvěšen.
Upozornění : veškeré záleţitosti související s provozem Klubovny městyse Lázně Toušeň , řešte se
správcem Klubovny, p. Aleš Lerch, telefon: na vyţádání na Úřadě městyse Lázně Toušeň, telefon:
326 992 302
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Loučíme se a děkujeme
MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ, OBEC BARÁČNÍKŮ LÁZNĚ
TOUŠEŇ, OKRAŠLOVACÍ SPOLEK LÁZNĚ TOUŠEŇ,
T. J. SOKOL LÁZNĚ TOUŠEŇ
v hluboké lítosti oznamují,
že v sobotu 13. srpna 2011 zemřel v Praze
dlouholetý starosta městyse Lázně Toušeň, místorychtář
baráčníků, přední člen výboru a významný člen

FRANTIŠEK BÍLÝ
František Bílý se narodil 19. dubna 1930 v Praze. Vychován byl na
Vysočině, kde se vyučil řezníkem, ale s praxí kuchaře a hostinského prohloubil svůj vrozený
organizační talent vedením několika restauračních podniků v Litoměřicích a Děčíně. Nejvyššího
postavení dosáhl jako ředitel hotelu Družba na Václavském náměstí v Praze a ředitel Restaurací a
jídelen Prahy 9. V roce 1974 se přistěhoval s rodinou do Toušeně, kde se brzy zapojil do veřejného
dění, 24. května 1981 byl zvolen předsedou Místního národního výboru (podruhé 27. června 1986) a
3. prosince 1990 starostou obce (podruhé 2. prosince 1994). Během sedmnácti let v čele obce
uskutečnil mj. stavbu nové zasedací síně, cukrárny, kadeřnictví, výrobny uzenin, jídelny, domu seniorů,
hloubkové kanalizace a čističky odpadních vod, prosadil rozšíření názvu obce na Lázně Toušeň, získal pro
obec heraldický znak a prapor, předal čestné občanství spisovateli Adolfu Branaldovi, olympionikům
Daně a Emilu Zátopkovým a komorní pěvkyni Jarmile Novotné. Významně napomohl rozvoji místní
Obce baráčnické, obnově činnosti místního Divadelního souboru, Okrašlovacího spolku a T. J. Sokol.
Zasadil se o přípravu projektů plynofikace, lávky přes Labe a rozšíření intravilánu. Ve své funkci denně
sledoval celou obec, potřeby jejích obyvatel i lázeňských pacientů, byl u všech stavebních prací, na
všech zasedáních zastupitelstva, rady a všech jejích komisí. Stál u zrodu nového Svazu měst a obcí a
Svazu lázeňských míst. Jako zkušený organizátor přenášel do své práce poznatky z celé republiky i ze
zahraničí. Založil partnerské kontakty mezi Lázněmi Toušení a dolnosaským lázeňským městem
Hitzacker. O jeho práci publikovaly řadu článků a rozhovorů regionální i celostátní noviny, časopisy a
televizní společnosti. Každý podnět posuzoval s přirozenou schopností nadhledu a ke každému,
s kým se setkával, přistupoval s otevřeným srdcem a hlubokým lidským cítěním.

Čest jeho památce!
Městys Lázně Toušeň, Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň
Obec baráčníků v Lázně Toušeň, Na Vinici 397, 250 89 Lázně Toušeň
Okrašlovací spolek Lázně Toušeň, Mlýnská 29, 250 89 Lázně Toušeň
T. J. Sokol Lázně Toušeň, Nehvizdská 167, 250 89 Lázně Toušeň
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Tento příspěvěk je vyjmut z webových stránek městyse. O kom z nás někdy něco takového napíše….

Titulek: Vzpomínka na Františka Bílého - 16.08.2011 09:16:17
Autor: Petr Socha (neregistrovaný) - (psocha@centrum.cz)
Pana Bílého jsem znal od malička, měl jsem tu čest s ním dokonce několikrát během letních brigád
pracovat. Vždy jsem ho považoval za vzor pracovitosti, lidskosti, bodrosti a přirozené lidské
inteligence. Pokud bylo třeba, oblékl montérky, sedl do multikáry a celý den s námi vozil materiál na
stavbu, nedbaje své funkce.
Bude nám všem chybět.
Upřímnou soustrast celé jeho rodině.
Petr Socha

Zájmové spolky, sdružení a sportovní aktivity
Jak dál s toušeňským fotbalem?
V dnešní době je opravdu těţké plánovat, co bude v blízké,
natoţ v daleké budoucnosti. Různé finanční krize, krach Sazky a
v neposlední řadě stále horší ekonomické situace podnikatelů,
vedou k tomu, ţe nikdo nemá zájem o rozvoj sportu a
tělovýchovných aktivit mládeţe. Tato skutečnost tvrdě dopadá i
na toušeňský fotbal, který se potýká s finanční krizí více neţ kdy
jindy. Zde je však nutno dodat, ţe se našli lidé, kteří mají zájem
fotbal v Toušeni zachovat a snaţí se pomoci. Bez nich bychom
nikdy nemohli vybudovat nové střídačky, opravit ochranné sítě a
Práce na nových střídačkách
provést další nezbytné opravy a úpravy v areálu.
Touto cestou by chtěl výbor FK Slavoj Toušeň poděkovat všem, kteří nám nezištně pomáhají a bez
kterých by se fotbal v Toušeni jiţ dál těţko mohl hrát. Jsou to především pánové a firmy:
Červinka Filip (Ferratt international), Červinka Ota, Samec Jiří, Studnička Petr, Šimůnek Jiří a firmy
Garant Finance, Libanonská restaurace U Cedru, hospoda Na hřišti a další toušeňáci, kteří ochotně
pomůţou, kdykoli to potřebujeme. V neposlední řadě je třeba zmínit i pomoc našeho Úřadu městyse.
Jak to tedy půjde dál? Máme v plánu fotbal v obci zachovat, tento výbor a všichni hráči se o to budou
snaţit. Je sice pravda, ţe v minulé sezóně jsme měli dva dospělé týmy A i B, ţáky i přípravku a letos
pouze jeden tým. Přípravku vedeme a trénujeme, ale není
přihlášená v soutěţi a doufáme, ţe se v příští sezóně opět objeví v
okresních tabulkách. Máme naplánováno i modernizování hřiště, ale
tohle všechno bude záleţet na finančních prostředcích, které se
nám podaří získat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli sbírat ţelezný
šrot, který se bude shromaţďovat v areálu hřiště, a chtěli bychom
občany naší obce poprosit, aby pomohli a nepotřebný šrot na
tomto místě odkládali. Zároveň všechny občany srdečně zveme na
naše zápasy a doufáme, ţe všichni přítomní ocení dobré sportovní
výkony a podpoří naše hráče při plánovaném postupu do vyšší
soutěţe.
Ochranné sítě před rekonstrukcí
S kým do nového ročníku? V červnu odstoupil z výboru náš dosavadní předseda pan Pitro Miroslav a
všichni bychom mu chtěli touto cestou poděkovat, neboť pro fotbal v obci udělal pořádný kus práce
a věnoval mu část svého ţivota. Proto došlo ve výboru k malé kosmetické změně a bude pracovat v
tomto sloţení: Mgr. Vafek Jan – předseda, Novotný Filip – tajemník, Čech Jiří – pokladník, Kotek Jiří –
sportovní referent a hlavní trenér, Baláž Josef – správce areálu.

Stránka 7

Složení týmu:
Jaroslav Špak, nestor
toušeňského fotbalu s velmi
bohatými zkušenostmi z
ostatních klubů a vyšších soutěţí
Jaroš Jan, perspektivní hráč, na
kterého budou kladeny vysoké
nároky a jedna z opor týmu pro
případný postup
Kadeřábek Jakub, vyspělý hráč
s bohatými zkušenostmi a
rozvahou
Čech Jakub, jedna z opor týmu
Čech Jiří, tvrdý hráč, bez
kterého to půjde těţko (trest aţ
do začátku jarního kola)
Vafek Jan, tvrdý, nebojácný s
dobrou myšlenkou a nahrávkou
Novotný Filip, zkušený hráč s klidnou povahou
Jaroš Martin, další hráč, od kterého budeme očekávat, ţe bude tlačit tým k vítězství
Tokoly Filip, klidný hráč bez emocí
Střecha Alexandr, brankář, který umí tým podrţet
Hanuš Jan, výbušný, rychlý, talentovaný střelec
Krejči Michal, klidný a vyrovnaný jak v bráně, tak i na hřišti, zkrátka
všestranný hráč
Šimůnek Radek, hráč, který si v útoku umí zjednat respekt
Kasalický Tomáš, hráč, který umí
Bušta Martin, hráč na kaţdý post
Dvořák Jan, hodně rychlý, ale teď nám bude chvíli chybět
Belán Petr, nová krev, která se bude chtít prosadit

Pan Jánský při prohlídce hřiště

Vzhledem k tomu, ţe tým začal trénovat člověk, jehoţ bohaté zkušenosti,
které dříve získával jako hráč v několika ligových týmech, později jako
fotbalový sudí a v neposlední řadě jako trenér, věříme a všichni toušeňští
fanoušci taktéţ, ţe Jirka Kotek přivede kluky k postupu.
Na samý závěr bych chtěl ocenit aktivitu člověka, který je s toušeňským
fotbalem spjat snad nejvíc. Denně dochází na hřiště, kde přispívá radou i
skutkem k jeho celoţivotnímu dílu a lásce, jíţ je fotbal. Jedná se o pana
Jánského Zdeňka. Takţe pane Jánský d ě k u j e m e!

srpen 2011
Za fotbalový výbor
Mgr. Jan Vafek

Zpráva o činnosti ToChrSu
I o letošních Vánocích se pokusí obohatit sváteční liturgii vigilie Narození Páně (tzv. půlnoční), loni
zaloţený Toušeňský chrámový sbor (ToChrS). Několik polyfonních skladeb zazpívají pod vedením Petry
Herrmannové (alt, klávesy, kytara), Eva Málková (soprán), Karel Herrmann, Pavel Málek (bas) a Jan
Linka (tenor) s doprovodem příčné flétny (Cecílie Linková). Cíle ToChrSu jsou prosté: podporovat zpěv
během nedělních bohosluţeb a přidat vícehlasé skladby z bohatého církevního repertoáru o
významnějších svátcích. ToChrS sdruţuje amatéry, z nichţ někteří mají zkušenost se zpěvem ve sboru, a
uvítá kaţdého, kdo bude chtít.
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posílit jeho skrovné řady a věnuje svůj čas k občasným nedělním nácvikům.
Příslušnost k jakékoli církvi není podmínkou, těleso je zpoloviny tvořeno nepravidelnými návštěvníky
kostela. Povinná je chuť poslouţit zpěvem ostatním, nutný je dostatek trpělivosti k chybám vlastním i
dalších členů sboru a nezbytná je alespoň jakás úcta k chrámovému prostoru. To ostatní si, jak
neskromně doufáme, Hospodin uţ nějak přebere.

jl

Zprávy od baráčníků.
Vzpomínka na Rudu Truhlaříka
V pondělí 10. října si na čelákovickém hřbitově připomenou naši baráčníci dvacet let
od úmrtí
významného toušeňského občana, pedagoga, výtvarníka a dobrého člověka Rudy Truhlaříka.
Rudolf Truhlařík se narodil 18. února 1929 a celé své dětství proţil v Toušeni. Po základní škole pracoval
ve válečných letech jako strojní zámečník, později studoval na Umělecko průmyslové škole v Praze a
následně na Pedagogické fakultě v Brandýse n.L. Po ukončení studií působil na různých školách jako
učitel a metodik výtvarné výchovy. Svým všestranným
talentem zasáhl i do dramatické tvorby. Spolu s kolegou
Bohumírem Hanţlíkem napsal několik muzikálových her pro
mládeţ, které prošly jevišti malých scén v Čelákovicích,
v Brandýse n. L. a později i v L. Toušeni. Jeho výchovná a
vzdělávací práce byla v důsledku jeho angaţování
v dramatických dnech roku 1968 a následných „kádrových
čistek“ násilně přerušena. V následujících letech
se
věnoval zejména výtvarné činnosti, podílel se na realizaci
výstav, expozic umění a na drobné propagační práci.
Vzpomínky na protagonisty předválečného Osvobozeného
divadla a jejich prolnutí s osudy příslušníků vlastní rodiny
zpracoval v knize Můj strýc Artur. Obsáhlou výstavu svých
obrazů měl v roce 1989 v toušeňské zasedací síni právě
v době listopadových událostí. Svými zásadovými postoji
výrazně zasáhl do následného vývoje v L. Toušeni. Byl zvolen
prvním mluvčím Občanského fóra a podílel se na přípravě
prvních svobodných voleb. Inicioval navázání druţebních
styků s německým lázeňským městem Hitzacker, které byly
vemi čilé téměř deset následujících let. Významně přispěl
Ruda Truhlařík a Adolf Branald, rok 1983
k oţivení činnost Okrašlovacího spolku v Toušeni a stal se
jeho předsedou. Jako dlouholetý člen propagoval práci místní Obce baráčníků, dal jejímu směřování
nový impuls a svým vřelým, kamarádským vystupováním se zaslouţil o rozšíření její členské základny.
Desáté výročí jeho odchodu si baráčníci připomněli spolu s členy jeho rodiny literárním večerem na
staré rychtě u Choděrů a studio LÁTO natočilo střihový pořad Vzpomínky na Rudolfa Truhlaříka.
I po dvaceti letech je výtvarná stopa R. Truhlaříka v L. Toušeni velmi výrazná. Tři jeho velká plátna jsou
umístěna v lázeňské jídelně, několik obrazů v Domě seniorů U Byšických a jeho další obrazy a grafické
listy k 200. výročí školy nebo soutok Labe s Jizerou zdobí stěny mnoha toušeňských domácností.

110. výročí založení I. Polabské župy Mistra Pavla Stránského
Naše I. polabská ţupa Mistra Pavla Stránského ze Zápské Stránky bude příští rok slavit 110. výročí svého
zaloţení. Při té příleţitosti bude v květnu otevřena v Arnoldinovském domě na brandýském náměstí (v
Oblastním muzeu Praha východ) výstava a na její přípravě a průběhu se budou podílet i toušenští
baráčníci.
Ve spolupráci s ředitelstvím muzea by měl být připraven k vydání i malý sborník vzpomínek zachycující
změny ţivotního stylu za posledních třicet aţ šedesát let. Ty proměny jsou velice výrazné nejen
v pracovních činnostech, ale i v bydlení, odívání, stravování, v zálibách i vyuţití volného času. Moţná i
vy máte mnohé osobní vzpomínky na různé rodinné, spolkové, společenské nebo církevní události v té
době, které by stály za zaznamenání, aby nezapadly. Nebo také jaké bylo vybavení domácnosti, co
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se tehdy vařilo a peklo, jak se pralo a kam se chodilo v neděli – i takové vzpomínky jsou cenné a
neopakovatelné. Kdyby se vám chtělo se svými dojmy nebo krátkým vzpomínáním do sborníku přispět,
byli bychom velmi rádi, a určitě nejvíce naše tetička vzdělavatelka Liduška Konopková (Poţární 228,
250 89 L. Toušeň), která tyto postřehy a poznámky shromaţďuje. Vaše popisy vůbec nemusí být psané
na počítači, stačí propiskou na bílý papír.
Čas rychle ubíhá a s ním mizí i věci a pojmy dříve často uţívané. A cenné vzpomínky také časem
blednou a stávají se méně důleţitými. Bylo by dobré alespoň některé zaznamenat a zachovat je pro
příští dobu.
Letošní valné volební sedění Obce baráčníků Lázně Toušeň se bude konat v sobotu 22. října 2011 od
14. hod. v sále toušeňské sokolovny.
Jiří Kučera OB L. Toušeň

Pozvání od Obce baráčníků v Lázních Toušeni
Jak jiţ bylo uvedeno Obec baráčníků v Lázních Toušeni pořádá Výroční valné zasedání v sobotu dne
22. října 2011 ve 14,00 hodin v sále místní sokolovny.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.

Společenská kronika
Jubilanti
V letošním, jiţ pozvolna končícím roce se někteří z našich spoluobčanů doţívají význačných ţivotních
jubileí, které si zaslouţí úcty a uznání. Florián jubilanty oslovil, zvláště pak ty, kteří svůj významný den
oslaví nebo jiţ oslavili právě v podzimní aţ zimní čas, s tím, ţe by se rád s jejich svolením ke zveřejnění,
připojil ke gratulaci.
Florián tedy všem níţe jmenovaným oslavencům přeje všeho nejlepšího, hodně zdravíčka a ještě
mnoho dalších jar.

Paní

Blažena Ježková se v měsíci říjnu dožívá krásných 80 let.
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Eva Daňková

Paní
70 let.

V měsíci prosinci se

se v měsíci prosinci dožívá neuvěřitelných

zároveň dožívá záviděníhodných 70 let paní

Horáková.

Miloš Pulkrábek

Pan
úctyhodných 85 let.

Hana

se rovněţ v měsíci prosinci doţívá

Jsme pyšní
Park profesora Procházky
Dne 4. srpna se do Toušeně dostavila komise, kterou přivítala paní starostka MVDr. Jitka Myslivečková,
paní Ludmila Svobodová a pan RNDr. Jan Králík, CSc. Přestoţe deštivé počasí znepříjemňovalo
prohlídku, členové komise rozhodli o vítězství právě toušeňského parku.
Informaci o tomto úspěchu bychom Vám rádi více přiblíţili výběrem z uveřejněného článku na
webových stránkách Svazu zakládání a údrţby zeleně. Znění celého článku lze nalézt na www.szuz.cz.

PARK ROKU A ZAHRADA ROKU 2011
TISKOVÁ ZPRÁVA
Svaz zakládání a údrţby zeleně sdruţující - profesní sdruţení - uţ od roku 2003 vyhlašuje kaţdoročně
soutěţ Park a Zahrada roku. Mimo jiné proto, aby také široká veřejnost viděla, ţe zahradnické realizační
firmy uţ dnes pracují s nejmodernějšími
technologiemi a ovládají dovednosti, o nichţ se
kdysi zahradníkům ani nezdálo. Naštěstí se najdou
v České republice moudří investoři a nápadití
projektanti, kteří si vyberou profesionálně zdatné
zahradníky a společně vytvoří oázy klidu ve
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velkoryse zaloţených parcích, v nichţ ţivot je hned příjemnější. Jsou také osvícení majitelé, kteří jiţ od
stavby domu spolupracují se zahradním architektem a realizací projektu zahrady pověřují odborníky.
Jen v takové spolupráci můţe totiţ vzniknout dílo, o němţ by se měla dozvědět široká veřejnost.
Diplomy, které si vítězné týmy odnesly ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěţe u příleţitosti veletrhu
Zelený Svět 2. 9. 2011 v Brně, nejsou jenom uznáním jejich dobré práce, ale také nejlepší vizitkou oboru
a doporučením pro budoucí investory, kde hledat spolehlivé partnery při zakládání soukromé a
veřejné zeleně.
Do soutěţe bylo v roce 2011 přihlášeno 7 parků a 8 soukromých zahrad. Sedmičlenná porota
jmenovaná představenstvem SZÚZ jako kaţdoročně i letos v srpnu najezdila během tří dnů téměř 1 500
km po celých Čechách a Moravě. Někteří porotci hodnotí soutěţ od samého začátku a mohou tedy
posuzovat, jak se kvalita přihlášených děl stále zvyšuje.
Odborná porota letos hodnotila ve sloţení:
Předsedkyně: Ing. Olga Nováková (Vedoucí úseku rozvoje města Magistrátu města Brna)
Členové poroty:
Ing. Radmila Fingerová (Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT)
Ing. Jitka Trevisan – zahradní architektka
Ing. Ivan Staňa (Vedoucí Správy průhonického parku - BÚ AV)
Ing. Přemysl Krejčiřík (ZF Mendelovy univerzity, Ústav biotechniky zeleně)
Ing. Petr Mičola – zahradní architekt
Ing. Petr Šiřina (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice)
Do soutěţe v roce 2011 bylo přihlášeno 7 parků a 8 soukromých zahrad. Sedmičlenná porota
jmenovaná představenstvem SZÚZ ve třech srpnových dnech obětavě ujela přes 1500 km po celé
republice.
V kategorii Park roku soutěžilo 7 děl nejrůznějšího charakteru, nejrůznější
velikosti i nejrůznějších pořizovacích nákladů.
Nejmenším dílem byl Kolonádní parčík v Tylově ulici v Třeboni na 1 500 m² a
největším Technologický park v Brně na 10 000 m².
1. místo v kategorii Park roku 2011 získala Obnova Skleněné vily – Park
profesora Procházky v Lázních Toušeň. Autorce projektu Ing. Barboře
Eismanové z firmy Zahradní architektura Martinov s.r.o., která park také realizovala, se podařilo
zachovat genius loci zahrady a umocnit její mimořádný potenciál. Park se totiţ rozprostírá na místě
původního Hrádku, připomínaného pobytem krále Karla IV. Komplexní obnovou zcela
zdevastovaného a opuštěného areálu vznikl díky soudobé funkční náplni veřejný obecní park s
moţností pořádání kulturních aktivit, který slouţí návštěvníkům přilehlých slatinných lázní i občanům
Lázní Toušeň.
2. místo v kategorii Park roku získala Rekonstrukce centrálních parků v Mariánských
Lázních – Skalníkovy sady: I.etapa – obnova okolí Labutího jezírka a II. etapa – úprava okolí
amerického pomníku
Dílo realizovala a do soutěţe přihlásila firma Zahradní a parková spol. s r.o. a na jeho realizaci se
podílela i firma ALGON, a.s.. Autorem projektu byl Ing. Vladimír
Dufek a investorem Město Mariánské Lázně. Při rekonstrukci
byly pohledově otevřeny některé průhledy na zajímavé partie
v parku a zpětné pohledy z parku na historické budovy na
hlavní třídě. Součásti prací bylo kromě obnovy trávníku a
výsadeb také vytvoření mola s lavičkami, dláţdění
odpočívadel, výstavba nových mlatových cest a kamenných
odpočívadel.
Cena děkana Zahradnické fakulty a 3. místo v kategorii Park
roku
Další zvláštní cenou, která se kaţdoročně uděluje v rámci
soutěţe Park roku a Zahrada roku, je cena děkana
Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Pan děkan doc. Ing.
Robert Pokluda, Ph.D. udělil cenu dílu, které se zároveň umístilo
na 3. místě v kategorii Park roku. Je to Revitalizace lesoparku
Důně u obce Kněžmost. Obec Kněţmost byla také investorem
díla. Autory projektu jsou Ing. Ivan Marek a Ing. Barbora
Eismanová ze Zahradní architektury Martinov s.r.o. a dílo
realizovala firma Be S renova spol. s.r.o Jedná se o rozsáhlou
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úpravu v extravilánu obce Kněţmost v CHKO Český Ráj – I. etapu projektu obnovy rozsáhlého
krajinného celku. V rámci realizace byly ošetřeny a dosázeny historické ovocné sady a upraveny i
přilehlé plochy. Přístup do lesoparku je snazší díky nově vybudované komunikaci, podél které jsou
rozmístěny lavičky a osazeny informační tabule pomologické naučné stezky, která návštěvníkům
přibliţuje staré ovocné odrůdy.

Air Guitar
Členka divadelního souboru při T. J. Sokol Lázně Toušeň slečna ing. Veronika
Müllerová získala ve Finském Oulu třetí místo na mistrovství
světa ve hře na imaginární kytaru nazvaném Air Guitar World
Championships 2011.
Air Guitar je celosvětově rozšířená recesistická soutěţ, ve které
soutěţící předstírají, ţe mají v ruce kytaru na kterou hrají. Své
představení mohou oţivit tancem nebo pantomimou. Nám
nezbývá nic jiného neţ blahopřát.

Když je šikovný i toušeňský pejsek
Paní Michaela Pavlišáková z Toušeně se zúčastnila
Mistrovství světa ve sportovní kynologii všech
plemen, 2011 dle IPO 3, které se konalo 7.-11. září
2011 v německém Rheine. Z přihlášených 126
soutěţících obsadila 38 místo a v soutěţi druţstev ze
37 států 8 místo, se psem Uther de Alphaville
Bohemia, belgický ovčák malinois. Blahopřejeme.

The Kingsize Boogiemen
Dne 18. června letošního roku proběhl finálový koncert mezinárodní hudební
soutěţe Blues Aperitiv. Vítězství v této soutěţi je odrazovým můstkem k účasti na
prestiţním festivalu Blues Alive, který se uskuteční letos v Šumperku od 17. do 19.
listopadu.
A teď to nejdůleţitější. Soutěţ Blues Aperitiv, a tudíţ postup na festival vyhrála
toušeňská kapela The Kingsize Boogiemen. Tato kapela je v pravdě velmi
neúnavná, a proto se rozhodla sama zorganizovat bluesový festival Bluesbadger
2011 v naší toušeňské sokolovně. Pozvání na akci naleznete níţe v Přehledu akcí.
Rovněţ blahopřejeme.

Znáte je?
Toušeňské úřednice
Jsou to něčí kamarádky, maminky, sousedky. Pro některé nové obyvatele Toušeně jsou moţná klasicky
„….tou paní, kterou znám, jen nevím odkud…“.

Stránka
13

V kaţdém případě to ale jsou zaměstnankyně Úřadu městyse Lázní Toušeň a jejich úkolem je dělat to
co je potřeba, aby Toušeň fungovala tak jak má, zvláště pak „z moci úřední“. Jsou dvě, a my Vám je
nyní trochu přiblíţíme, tedy zvláště těm, kteří o nich moţná uslyší (nebo si spíše přečtou) poprvé. Aby
nám to šlo lépe, poloţili jsme jim pár otázek. Takţe:

Paní Bohuslava Vojtíšková (patří mezi ty stručnější):
Jak dlouho na úřadu pracujete?
11 let
Co je náplní Vaší práce?
Stručně řečeno, mám na starosti poplatky za odpad, psy, a hroby.
Vedu evidenci obyvatel, zodpovídám za
inventarizaci, chod
kanceláře a domu s pečovatelskou sluţbou. Vedu agendu
související s nájmy a oblastí sociálních věcí.
Udělala jste někdy ve své práci velkou chybu?
Chybu určitě, ale doufám, ţe ne velkou.
S jakými problémy se při své práci potýkáte?
Někdy zapomenu jméno spoluobčana, vzhledem k mému věku se velice omlouvám.
S jakou kuriozitou jste byla nucena se z pozice své funkce vypořádat?
Zatoulaný pes, který byl s námi na úřadě.
A jaký se Vám stal trapas?
Nevzpomínám si.
Pokud je den náročný, kde a jak čerpáte sílu na den následující?
Moje dobíjení je moje vnučka Anička.
Jaké máte zájmy?
Mám ráda divadlo, nějaký koncert.
S čím vším se na Vás mohou lidé obrátit? A dělají to?
Se vším, co je v mé konpetenci ( něco zjistit, někam zavolat, něco okopírovat aj.).
O čem byste se chtěla ve Floriánovi dočíst?
Vyjádření lidí, kterým se něco moc v obci líbí, nebo o těch co se jim
něco povedlo.
Co Vám v něm nejvíce chybí?
Nic, jsem spokojená.
Co Vám chybí v Toušeni?
Větší školka.
A co byste přála Toušeni?
Pohodu lázeňského městečka.

Paní Daniela Rystonová
Jak dlouho na úřadě pracujete?
Na úřad jsem nastoupila v lednu roku 2003, tedy 8. rok.
 Co je náplní Vaší práce?
Hlavní náplní mé práce je vedení finančního a mzdového
účetnictví. Jinak samozřejmě, co je zrovna potřeba v jiných
agendách.
Udělala jste někdy ve své práci velkou chybu?
Samozřejmě, ţe jsem chybovala. Komu se to nestane?! Vţdy se
však chyba dala napravit.
S jakými problémy se při své práci potýkáte?
Od roku 2010 asi nejvíc s účetní reformou státu. Nikde nedostanete pořádné informace. Je to otázka
samostudia a hledání. I kdyţ musím říct, ţe se to v tomto roce zlepšuje. Také zavedení sluţby
CzechPoint nebyla procházka růţovým sadem.
 S jakou kuriozitou jste byla nucena se z pozice své funkce vypořádat?
Na ţádnou si teď zrovna nevzpomínám. Pro někoho můţe být kuriózní uţ fakt, ţe naše práce je od
nákupu minerálek, přes stěhování zasedací síně aţ po vlastní agendy, tedy mé účetnictví.
 A jaký se Vám stal trapas?
Na vyloţený trapas si nevzpomínám.
Pokud je den náročný, kde a jak čerpáte sílu na den následující?
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Záleţí v čem byl náročný a jaké je období? Pokud je dobré počasí, tak si odpočinu u zahradních prací,
jízdou na kole nebo procházkou.
A největší sílou jsou moji „chlapi“.
 S čím vším se na Vás mohou lidé obrátit? A dělají to?
Řekla bych, ţe s lecjakým problémem si dokáţeme s kolegyní poradit nebo radu zjistit. Obrací se na
nás hlavně starší generace. Pomáháme zjišťovat kontakty nebo vyplňovat sloţenky apod.
O čem byste se chtěla ve Florianovi dočíst?
Jako občan bych ráda dostala informace o aktuálním dění v obci. Jak kulturním, tak např. jaká kde
probíhá oprava a proč, co se připravuje nového.
Myslím, ţe i názory občanů by se ve Floriánovi mohly objevit.
Co Vám v něm nejvíce chybí?
Právě to co jsem uvedla v předchozí otázce. Názory občanů a více informací z úřadu městyse.
Co Vám chybí v Toušeni?
Zas tolik věcí mi tady nechybí. Bydlím v Toušeni uţ 12 let a jsem tady spokojená.
Hrozně mě ale rozčiluje nepořádek okolo nás. Dlouho jsem si myslela,
ţe je to jenom toušeňský problém, ale není. Měli bychom se víc starat o
své okolí a kaţdý si po sobě uklidit.
Určitě by nebylo špatné mít přímý autobusový spoj do Prahy, alespoň
2x denně.
A co byste přála Toušeni?
Myslím, ţe naše „lázeňská obec“ má velkou výhodu ve své krásné
poloze.
Na úřadě se často setkávám s velkým zájmem o bydlení v Toušeni.
Proto bych přála našemu městysi spokojené občany a čisté okolí.

Představujeme komisi sociální a školskou
Komise pracuje od prosince 2010 ve sloţení: Jana Bláhová, Svatava Homolová, Blanka NovákováUhmannová, Dagmar Schwägerlová a Ivana Studničková. Scházíme se 1x měsíčně, z jednání je
vyhotoven zápis, který je předkládán radě městyse k dalšímu projednání.
V uplynulém období jsme se téměř při kaţdém jednání zabývaly ţádostmi občanů o umístění do Domu
seniorů U ByšickýchD (DS). Po následném projednání radou městyse je ţadatel zařazen do pořadníku
pro místní občany, příp. pro ostatní mimotoušeňské. Pokud se uvolní bytová jednotka v DS, komise
opět předá radě návrh na přidělení tohoto bytu po předchozím jednání se ţadateli. Občas se také
stane, ţe ţadatel byt odmítne. V tomto případě oslovujeme nejprve místní občany, poté ostatní,
pochopitelně podle pořadníků.
S nájemníky bytů v DS se pravidelně scházíme k projednání aktuálních problémů a návrhů.
A nesmím zapomenout na jiţ tradiční vánoční posezení, kam jsou zváni všichni „dříve narození“. Členky
komise pomáhají s organizací tohoto setkání.
Naše komise dále spolupořádá 2x ročně humanitární sbírku.
Dne 16. dubna proběhlo „Vítání občánků“, členky komise byly svědky tohoto obřadu a pomáhaly při
jeho zajištění.
Zprávy z činnosti rodičovského centra „Myšák“ předkládá pravidelně paní B. Nováková-Uhmannová,
o dění ve škole a školce informuje I. Studničková.
Případné podněty, návrhy či ţádosti, které se týkají činnosti komise sociální a školské, mohou občané
předat pracovnicím obecního úřadu, které je zařadí mezi podkladové materiály pro naši komisi.

Ivana Studničková
předsedkyně Sociální komise a Školské rady městyse Lázně Toušeň
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Poohlédnutí za odcházejícím létem, a jen tak
pro nás……
Florián dává moţnost čtenářům publikovat své texty, tady je jeden z nich od studentky gymnázia sl.
Pavly Červinkové.

Mocné kouzlo letního dne
Každé ráno vysvitne slunce a jeho silné paprsky prorazí temnou noc, která na chvíli
zahalila svým čarovným pláštěm celý svět. V tu chvíli se rozehraje krásná symfonie barev,
která každého uchvátí. Kapičky rosy na čerstvě
posekané trávě se zachvějí a za chvilku zmizí.
Vzduchem se linou tóny zpěvavých ptáků a vůně čerstvé
kávy ke snídani. Moment krásné záře na obloze
vycházejícího slunce chce zachytit každý. I já vezmu do
rukou svůj fotoaparát a vyfotografuji snímek toho
úchvatného okamžiku.
Později se procházím s dekou kolem kvetoucí louky, kde se prohání zamilované páry
mezi rozkvetlými vlčími máky. Rozložím deku a pozoruji nebesky modrou oblohu, která skrývá
určitě mnoho tajemství, o kterých nemá nikdo z nás ani zdání. Beránek s lehce nadýchanou
vlnou proplouvá kolem pirátské lodi se spoustou pirátů. Jako soupeře mají divokého draka
s dvojitým ocasem, který obmotává stožár starého korábu. Podívám se pozorněji a
z divokého draka se nyní stalo dřevěné, vyřezávané, houpací křeslo. Zasměji se nad svou
kreativní fantazií, kterou jsem vždy měla.
Rozhlédnu se kolem sebe, kde jsem se to vlastně usadila. Na jaře v těchto místech
stojí stánky se střelnicí, cukrovou vatou a spoustou hraček. Z velkého ruského kola se
spoustou výletníků je vidět do ostatních vesnic a měst. Je tu slyšet, jak se děti radují a smějí,
nebo jak rytmicky cinkají řetízky kolotočů. Dávní přátelé se opět shledávají a vzpomínají na
své zážitky z dob mládí. Překulím se. Paprsky mi lechtají záda, která budou jistě večer celá
červená a spálená. Avšak ten pocit tepla a pohodlí mě uvádí do polospánku.
V hlavě se mi promítají okamžiky, kde všude jsem tuto chvíli strávila. Na pláži pod
palmami a freshem v ruce. Úplně na druhé straně světa od blízkých přátel, které jsem
postrádala. Vlhký vzduch je cítit vypařenou mořskou solí a ovocem, co je na tácku vedle mě.
Nebo v horách. Na dlouhé naučné cestě za památkami a tajemstvími, vysoko se pnoucích
kopců, plných keřů s borůvkami a malinami.
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Něco mi v tu chvíli zabzučí u ucha a
já se rukou oženu, abych neměla jeden
z dalších nepříjemně svědících štípanců
od komára. Ten pronikavý zvuk, který vám
zní až uvnitř hlavy a signalizuje, abyste se
pohnuli a ať odeženete ten nepříjemný
hmyz, který mě teď probudil z příjemného
snění. Podívám se znovu na oblohu a
vidím, jak beránek mi mává sbohem a
odplouvá pryč. Po rozpálených zádech se mi prohnal studený podvečerní vítr, který způsobil,
že se celá zatřesu. Složím deku a vydám se na cestu domů.
P. Červinková

Lehké letní mimosoutěžení.
Zvídavým a zvědavým prázdninové
8x Proč?
V minulém Floriánovi jsme Vám nabídli lehké mimosoutěţní otázky, které byly skvělou motivací
k poznání okolí Toušeně, a k rozšíření znalostních obzorů. Zároveň jsme přislíbili, ţe v tomto vydání
uveřejníme odpovědi, abyste měli moţnost nabyté informace porovnat s našimi.
Takţe zde jsou odpovědi:

Brandýs nad Labem
a) Palladium na fasádě restaurace Felicita
V roce 1778 v obavě před pruskými vojsky zde bylo Palladium krátký čas ukryto ve sklepení.
b) Socha na kamenném mostku u mlýna pod zámkem
Na dvouobloukovém mostu z roku 1603 je socha sv. Jana Nepomuckého. Zmučený sv. Jan Nepomucký byl svrţen
v Praze z Karlova mostu do Vltavy. Proto se stal ochráncem mostů a jako patron vodního ţivlu byl v podobě sochy
často umísťován na mosty, u rybníků a nad prameny.
c) Pramen v Martinovské ulici
Zázračný pramen je zmiňován uţ v 16. století jako Císařská studánka. V 17. století místo získalo název Světice,
známé aţ do dnes. Kaple nad pramenem byla postavena v roce 1707, socha sv. Jana Nepomuckého přibyla po
roce 1800, dvacet let před jeho svatořečením (1829). Ke kapli se konaly poutě místních cechů s cechovními
prapory. Místo hojně navštěvovali nemocní, poutníci a milenci.
Stará Boleslav
a) Stromy sázené po třech v lesíku Hluchov
Roku 1813 byla na brandýském zámku schůzka tří panovníků – rakouského císaře Františka I., pruského krále Viléma
III. a ruského cara Alexandra I. Sjednali zde společný postup proti Napoleonovi.
b) Počet boleslavských kostelů
1. Kostel sv. Václava (1046), 2. krypta sv. Kosmy a Damiána (1046), 3. Kostel sv. Klimenta (10. století), kostel
Nanebevzetí Panny Marie (1623). V roce 2002 při archeologických vykopávkach, byly na náměstí sv. Václava
nalezeny základy románského kostela neznámého zasvěcení, z 11. století. Nejstarší ze všech je kostel sv. Klimenta.
c) Architektonické slohy v kostelech
Slohy: románský – kostely Sv. Klimenta a sv. Václava; gotický - sv. Václav (klenba v postranních lodích a část
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bočního vchodu), rokoko (kazatelna, krypta - nefritový oltář), renezance (kaple sv. Pěti bratří – renezanční
křtitelnice, Vrábská kaple náhrobky), baroko – kostel Nanebevzetí Panny Marie.
d) Významný český olympionik na stadionu Houštka
Emil Zátopek.
Jenštejn
a) Významný církevní činitel držitelem hradu
Praţský arcibiskup krále Václava IV. nechvalně známý z procesu se sv. Janem z Jenštejna.
b) Rozhled z hradní věže
České středohoří, Říp, Bezdězy, Milešovka, Lovoš, Ještěd.
Byšičky
Vesničku zaloţil hrabě František Antonín Špork, majitel zámku Lysá nad Labem, v roce 1717.
Film natočený ve vesničce se jmenoval Procesí k Panence, reţie Vojtěch Jasný.
Lysá nad Labem
a) Bedřich Hrozný
Profesor Bedřich Hrozný (6. 5. 1879 - 12. 12. 1952) rozluštil klínové písmo chettitů a podílel se na významných
archeologických nálezech.
b) Alegorické cykly soch v zámeckém parku
Hlavní alej – sochy dvanácti měsíců; na schodištích – jiţně: Afrika, Amerika, Evropa a Asie, uprostřed: Den a Noc se
symboly Slunce a Měsíce ve štítech; sever – ţivly: Oheň, Země, Vzduch a Voda; na rozhraní – roční období: Jaro,
Léto, Podzim a Zima. Vše doplňují putti, sochy lvů, lvic, sfingy, Venuše a Adonis a tři sochy svobodných umění.
Čihadla
Pískovcové lebky na soklech u kapličky sv. Jeronýma byly postavené v letech 1716 – 17. Lebky byly postaveny
směrem k brandýskému zámku. Hrabě František Antonín Špork je tam nechal umístit proto, že císař Karel VI. (otec
Marie Terezie) odmítl jeho pozvání k návštěvě na usmířenou po několika vzájemných sporech. V lebkách byly
rozsvěcovány lucerny tak, aby svítily do oken oblíbeného výletního sídla Habsburků jako tichá pohrůžka.
Kersko
a) Významný spisovatel žijící v Kersku
Bohumil Hrabal
b) Film natočený v Kersku
Slavnosti sněţenek
c) Název pramene vody
Kerka
Kouřim
a) Zvláštnost zvonů kostela sv. Štěpána
Ve zvonici jsou zavěšeny dva zvony srdcem nahoru. Nezvoní se na ně taháním za provaz, ale mají tak zvané
vysoké točení, rozhoupávají se nohama, uţ při prvním úderu mají maximální hlasitost.
b) Druhé místo v Čechách s podobnými zvony
Rovensko pod Troskami
c) Lechův kámen
Obrovský rulový balvan na okraji hradiště Stará Kouřim. Podle pověsti uváděné kronikářem Václavem Hájkem z
Libočan, se v těchto místech usadil kníţe Lech se svou druţinou a vystavěl zde pevný srub, který opevnil trojím
valem. Aby jeho bratr Čech věděl kde se usadili, zapálil veliký oheň, který bylo vidět z Řípu. Podle obrovského
kouře nazval místo Kouřim.

azč

Rozhovory pro radost a zdraví s Andreou
Zdravím Vás u dalšího pokračování probíhajícího roku, kde se pozastavíme u měsíců říjen, listopad a prosinec.
Jméno měsíce října není náhodné – řadu procesů můţeme přirovnat k říji neboli obnově, pokračování ţivota, a
někdy dokonce v lepší kvalitě. V říjnu je nejvíce ohroţeným orgánem ţaludek, v první polovině měsíce po stránce
mechanické a v druhé polovině je ohroţen především psychikou. Často bývá poškozena ţaludeční sliznice, ţalud.
šťávy a ty mají opět spojení s naší „továrnou„ játry. Projevy jsou především pálení ţáhy (přebytek kyselin), můţe se
objevit i tlak v levé a střední části hrudníku a pak psychický strach. Kritická doba ţaludku je od 7 do 11 hodiny
(v této době bychom jej měli zatěţovat co nejméně) a od 19 do 21 hodiny je doba příznivá. Velmi dobře na
ţaludeční potíţe působí různé výtaţky z benediktu obecného (benedikt čubet).
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Symbolem října je Země – tělesný stav organismu se pomalu stabilizuje k „zimnímu
spánku“. Ohlédneme-li se trochu zpět, tak říjen byl v době našich babiček
měsícem velké hojnosti – ovoce a zelenina se douskladňovaly na zimní období, i
zvířata se poráţela a tvořily se zásoby, takţe bylo jakési období hojnosti, naše tělo si
toto náramně pamatuje a rádo aktivuje tukové tkáně na zimní zásobičky. Výše
uvedené vysvětluje spojitost se ţaludkem – starosti se zásobami na zimu,
disharmonie ţaludku.
Doporučení :
1. Pozor na ústa a jejich sliznice a tkáň – spojení se ţaludkem, doplňujeme vitam. B,
pravidelně ošetřujeme, pořádně rozmělňujeme potravu.
2. Při pálení ţáhy je moţno uţívat 3x denně rozemletý kořen hořce, na špičku noţe,
půl hodiny před jídlem, pouze 14 dní.
3. Při narušené ţaludeční sliznici je moţno brát zaručené protivředové prostředky jako je zelí (hlavně šťáva z něj),
jitrocel, kostival, propolis, celer.
4. Pít čaj s benediktem pro úpravu ţaludečních šťáv.
5. Doplnění lékarničky pro zimní období, nezapomenout na lichořeřišnici – ničí stafylokoky i streptokoky, proto se
řadí mezi úspěšná antibiotika, její květy mají výbornou ostrou chuť, uţ jste ochutnali?
6. Moţnost různých čistících kůr před zimou.
A pozvolna přecházíme k listopadu. Pozor, nastává přechod mezi suchým a mokrým obdobím, tak bychom si měli
dát záleţet na vhodném oblečení, ošetření pokoţky před chladem a větrem a zklidnit své myšlenky a pohyby
stejně jako se zklidňuje příroda. Doba je sice rychlá, ale co je krátké období rozmachu průmyslu a „blahobytu“
proti běhu přírody, jejíţ jsme součástí od počátku věků.
Nejohroţenějším orgánem jsou plíce, zvykají si na nový reţim – ostrý vzduch, vlhko a
první mrazy. Potíţe se projevují „divným“ pocitem v hrudníku, bolesti v krční a hrudní
páteři, omezené dýchání – potíţe s lymfatickým systémem a slinivkou. Kritická doba
plic je mezi 3 a 5 hodinou ranní a příznivá od 15 do 17 hodiny. Samozřejmě bychom si
měli dávat pozor na kosti, které vlhko a zimu moc nemusí, tak je trochu obalíme
příjemným ošacením. Pozor i na nos, který je vstupní branou pro infekci dýchacích
cest – ta se často objevuje při dysfunkci slinivky.
Symboly listopadu jsou vzduch, vítr a bílá barva – původně barvou smutku, který se
někdy v tomto období můţe přenášet i na nás.
Doporučení:
1.Upravit stravu při potíţích se sliznicemi – zinek, vit. A, hořčík, koření
2. Cvičit pro úpravu krční a hrudní páteře a lepší proudění lymfy.
3. Doplňovat chybějící látky.
Tip: Zdraví uzdrţovací čaj – návod je jednoduchý – list ostruţiníku, maliníku, jahodníku
lesního, vřes obecný, kopřivu, měsíček lékařský nebo jmelí bílé. Směs by neměla
obsahovat více jak pět bylin, upravíme si podle svého, jaké byliny nás oslovily ty přidáme. Čaj pijeme dle potřeby.
Právě nastává poslední měsíc v našem kalendářním roce – prosinec. Jak se říká a je tu konec roku, který je
náročný na různé oslavy a tím i na naše tlusté střevo. Tento orgán má také svůj čas. Jen bych chtěla připomenout,
ţe i střevo se skládá ze sliznice a tu jak jiţ víme hlídá slinivka, která bývá pravou příčinou potíţí i tlustého střeva.
Průvodním jevem jsou často svíravé bolesti dolní části břicha – je potřeba se nechat odborně vyšetřit. Kritická je
doba mezi 5 a 7 hodinou ranní, v této době bychom se měli i pravidelně vyprazdňovat, a příznivá mezi 17 a 19
hodinou. Stále pozor na kosti, nos, nosohltan a samozřejmě nezapomínáme ošetřovat pokoţku.
Symbolem je stále ještě vzduch a barva bílá, máme sklon k truchlivosti.
Doporučení:
1. Ihned reagovat i na nepatrné příznaky – klid, čaje masti, tinktury.
2. Upravit stravu – omezit ostrá jídla, koření, alkohol, nasycené tuky.
3. Vysadit si zelené bylinky na zimní období – petrţel, paţitka, případně i naklíčit
pšenici na trávu.
Ráda bych Vám poslala tímto způsobem přání k Novému roku 2012. Je mi
potěšením pro Vás psát a s některými se setkat. Myslím, ţe uţ je čas začít více náš
ţivot proţívat a ne jen přeţívat, neboť odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu,
kdy budeme dokonalí, promarníme ţivot. Uţ jsme dokonalí – právě tady a právě
nyní. Chtěla bych Vám říci, ţe i nešťastná událost se můţe vyvinout k našemu
nejvyššímu dobru, pokud k ní budeme přistupovat způsobem, který nám dovolí růst.
Přeji Vám abyste byli sami sebou jak nejvíce dokáţete, a tím mohli vyzařovat lásku,
kterou vše harmonizujeme a přivádíme do správného koloběhu.
S úctou a láskou Andrea
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Toušeňské léto
Bavili jsme se s Country Ladies
Na sobotu 30. 7. jsme pro Vás plánovali krásný slunný den, který jsme Vám chtěli zpestřit vystoupením ryze dívčí
skupiny Country Ladies, v prostorách lázeňské kolonády. Představa byla
taková, ţe se všichni rozsedneme po trávníku lázeňského parku a budeme si to
country uţívat. Ale ouha, vše bylo jinak. Lilo jako z konve, foukal vítr a vůbec
bylo velmi nevlídno. Pak přišla spása v podobě nabídky vedoucího Slatinných
lázní LT Ing. Chorvátha, který nám nabídl moţnost přesunout koncert do prostor
lázeňské jídelny. I osazenstvo lázní bylo v tomto směru velmi vstřícné, takţe
něco se přestěhovalo sem, něco tam, kapela dovnitř, diváci se usadili a uţ to
jelo. Písně byly všem povětšinou známé, takţe
někteří z nás probarvili atmosféru i svými hlasy.
Ba co víc, mezi všemi se našli dva nadšení
tanečníci a po celou dobu zpestřovali produkci
svými tanečními kreacemi. A moc jim to šlo. Jinak Ladies předvedly opravdu
poctivý, téměř tříhodinový písničkový záţitek.
Závěrem je nutno konstatovat, ţe původní a hlavní záměr, ţe si budeme vše uţívat,
nakonec i přes nepřízeň počasí vyšel.
A ještě musím něco prozradit na lázeňskou kavárnu. Mají tam báječné zmrzlinové
koule, plněné nugátovým krémem (nebo co to je ). Prý se nazývají Čokoládové
Tortufo a kdyţ se na ně ještě dá šlehačka s vaječným koňakem…. Zkrátka jsou věci, kterým se nedá nic vytknout.
rfv

Ohlédnutí za uplynulými akcemi
V městysi se podařilo během jara a léta uspořádat několik vydařených akcí, za nimiţ se nyní chceme
ohlédnout.
27. května se konal Začátek vodníků v Toušeni, kdy za velkého přispění Rodinného centra Myšák a
Divadelního souboru při TJ Sokol uspořádal Úřad městyse Lázně Toušeň dětský den v Parku profesora
Procházky. Přišlo kolem tří set návštěvníků a dobrá nálada byla vidět na všech, včetně organizátorů.
15. června se sešli přátelé tajemna opět v Parku profesora Procházky na Úplné zatmění měsíce.
Přestoţe se před účastníky měsíc skryl za mraky, tak si návštěvníci mohli projít rituálem Hledání vize.
Tento rok počasí skutečně nepřálo Lázeňským slavnostem, které se konaly 18. června. Pro návštěvníky
byl připraven bohatý piknik v trávě, ale za deštivého počasí se nenašli odváţlivci, jeţ by si sedli do
mokré trávy a poslechli příjemnou hudbu.
Obec baráčníků společně s Úřadem městyse LT během letních prázdnin připravily dvě hojně
navštěvované výstavy. Výstava paní Dany Gregorové započala velkolepou vernisáţí 5. července 2011
v DS U Byšických. 26.7.2011 jsme se opět sešli k vernisáţi pana Václava Jelínka a pana Karla Kušky, i
tentokrát byla společenská místnost přeplněna lidmi, kteří obdivovali abstraktní i reálné umění.
V sobotu 17. září vyjeli účastníci zájezdu do Karlových Varů na plzeňskou dálnici obdivovat krásy
lázeňského města. I tentokrát se počasí vydařilo a téměř plný autobus odjíţděl naplněn mnoha dojmy.
Úřad městyse děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci jednotlivých akcí, neboť bez jejich energie
by to nešlo.
Všechny akce jsou zdokumentované na webových stránkách http://floriantousen.rajce.idnes.cz/
vaamv

Máme za sebou i Toušeňský bleší trh
Je sobota ráno a na Toušeni leţí mlha, ale to nevadí. Na náměstí se schází pár nadšenců různého věku,
kteří přinášejí věci pro sebe jiţ převáţně nepotřebné, a připravují si své „prodejní místo“. Všichni vědí,
ţe se jedná o trh bleší, proto nasazují i bleší ceny a vyhlíţí koupěchtivé zájemce. A někteří se objevují a
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jiţ odchází domů se spoustou věcí, které jim právě doma chyběly, nebo které jim jen tak udělají
radost.
Sobotní dopoledne rychle utíká, ba i sluníčko nakonec vyjde, a všude panuje pohoda. Nenašel se
nikdo kdo by alespoň něco neprodal, a ani nekoupil, pokud koupit chtěl. Všem zúčastněným se akce
líbila, takţe si ji zase někdy příleţitostně určitě zopakujeme.
rfv

Někdo se s Vámi rád podělí o znalosti
Pojednání o sklenkách na víno
Víno se nemusí podávat v nejdraţších sklenicích, aby se prokázaly jeho přednosti, ale existuje několik
základních principů, na které je třeba při výběru sklenic myslet. Tyto zásady vám pomohou získat z vína
ten nejlepší pocit.
Většinou záleţí na tom, z čeho se víno pije. Nejenom vzhled, ale také vůně a dokonce i chuť vína se
můţe podstatně vylepšit pouţitím vhodných sklenic. Slavný
rakouský sklář Georg Riedel, povýšil výrobu vinných sklenic na
umění kdyţ přišel na to, co potřebují chuti a vůně v kaţdém
druhu vína ke zdůraznění, a podle toho pak svoje sklenice
navrhoval. Existují vodítka, podle kterých se můţete všichni při
výběru sklenic řídit.
Především vybírejte čiré sklenice, abyste zdůraznili barvu vína.
Barevné sklenice, nebo dokonce se zabarvenou stopkou mohou v případě bílých vín pokazit jejich
vzhled.
Vybírejte hluboké, široké pohárky, které se směrem k otvoru znatelně zuţují. V těchto sklenicích se
budou lépe uvolňovat aromatické komponenty, navíc lze s hlubší sklenicí lépe krouţit neţ tou, která je
příliš malá. Pamatujte, ţe uţším otvorem se dostanou vůně vína lépe do vašeho nosu. Nálevkovitě se
rozšiřující otvor rozptyluje mnoho buketu do okolního vzduchu.
Tradičně se červené víno podává ve větších sklenicích neţ bílé. Zvláště zralá vína potřebují více
prostoru, v němţ by mohla dýchat. Víno před podáváním můţete přelít do karafy nebo do dţbánku,
kde se víno uchová delší dobu svěţí.
Šumivá vína by se měla podávat v píšťalách, vysokých štíhlých sklenicích s rovnými
stěnami, které napomáhají zachování pěny a perlení. Staré sklenice miskovitého tvaru,
jsou nevhodné, protoţe větší plocha umoţňuje větší rozptyl bublinek
a víno rychleji vyšumí.
Alkoholizovaná vína by se měla podávat v menších, uţších verzích
obvyklých sklenic na víno, protoţe se tak přiznává jejich větší
alkoholická síla. Nepouţívejte ale nejmenší likérové skleničky,
Karafa na víno
protoţe neposkytují dostatek prostoru na vychutnání vůně těchto
vín.
Doufám ţe vám tyto rady poradí jak si lépe vychutnat své víno které jste si koupili.
I
obyčejný člověk pozná jaký je to rozdíl ochutnávat víno ze správné sklenky.
Sklenice na šumivá
vína

S pozdravem hezkého dne a dobrého vychutnání vína Vám přeje
Kateřina Prokopová
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Přečetli jsme pro Vás
Samhain,
Dušičky a za vodou Halloween
Samhain - tímto názvem staří Keltové označovali první tři týdny měsíce listopadu. Končila doba
hojnosti, světla a tepla, stáda se vracela z pastvin na zimoviště v osadách. Samhain byl předělem mezi
létem a zimou, a pro Kelty tak začínal nový rok, coţ byla příleţitost k hodování a oslavám. Rovněţ to
byl ale čas na obětování bohům před dlouhou, chladnou a tmavou zimou. Obětiny měly zajistit návrat
Slunce a aby se lidé doţili jara.
Keltové ovšem nezapomněli ani na duchovní stránku věci. Toto období vnímali jako čas, kdy padají
hranice mezi světem ţivých a mrtvých. A rozhodně to nebrali na lehkou váhu. Hlavní náplní Samhainu
se tedy stává svátek mrtvých. Byl slaven v noci z 31. října na 1. listopadu. Obecně se věřilo, ţe v tento
jeden den mrtví navštíví pozůstalé. A na takovou návštěvu bylo zapotřebí se řádně připravit. Čistily se
domácí krby a připravovalo se bohaté pohoštění. Buď byl připravován zvláštní druh jídla pro mrtvé,
nebo byla odebrána porce stejného jídla, jaké bylo připraveno pro ţivé. Prostřeno bylo o jednoho
navíc, a tak mohli duše zemřelých přisednout a pojíst. Pokud by toto jídlo snědl ţivý, bylo to
povaţováno za svatokrádeţ a po smrti se tento provinilec stal hladovým duchem a nikdy nesměl
sdílet Samhainovou hostinu.
Aby duše předků mohly navštívit své blízké, ohřát se u ohně, a aby nebloudily, bylo nutno jim posvítit na
cestu. V domácnostech se hojně rozdělávaly posvátné ohně a do oken se dávali zapálené svíce,
často ve vydlabané řepě. Všude hořely obrovské ohně, okolo kterých probíhalo veselí, neboť mrtvé je
nutno i pobavit. Starší lidé začali probírat všechny významné události uplynulého roku, aby je mrtví
slyšeli a nepřišli tak o novinky ve společnosti. V tuto vyjímečnou noc plnou ohňů ale bylo nutno dbát
velké opatrnosti, protoţe noci vyuţívali i zlí duchové z říše temnot. Lidé se proto oblékali do starých
hadrů a malovali si strašidelné obličeje, aby tyto zlé duchy zahnali.
Svátek byl ale i skvělou příleţitostí k věštbě budoucnosti. Do ohňů zapálených o Samhainu si kaţdý
vhodil označený kamínek. K ránu ohně vyhasly a z polohy těchto kamínků v popelu se předpovídal
osud toho, kdo je do ohně vhodil. Magická noc skončila úsvitem, mrtví se vrátili domů a byl nový rok.
Počátkem 1. stol. n. l. jsou však keltská území dobývána Římany a římské zvyky se s keltskými začínají
prolínat. Časem se zde rovněţ silně šíří vliv katolické církve, která pohanské zvyky nerada přijímala. Ve
snaze tyto zvyky potlačit vytvořil papeţ Bonifác IV. svátek nový, který měl původní Samhain nahradit.
Jednalo se o svátek Všech svatých nebo blahoslavených (All Hallows´Day). Lidé se ale nedali a slavili
svátky dva. Postupem času se oba svátky prolnuly a byly slaveny jako jeden.
Tento, v podstatě zdvojený svátek, nebo tou dobou jiţ spíše tradice, si našel spolu s emigranty z Irska
cestu i do zámoří, zvláště pak do Ameriky. A Američané se ho chopili po svém. Slaví ho jako
„Předvečer Všech Svatých“ (All- Hallow-even) a ujímají se ho hlavně děti. Původně Kelty pouţívaná
vydlabaná řepa a v ní svíce je nahrazena jiţ známou dýní, a děti spíše pohoštění v podobě sladkostí
sami poţadují, neţ aby nabízeli zemřelým. Zřejmě je to dáno tím, ţe v té době uţ nemá nikdo o
Samhainu ani potuchy. Halloween je však postupně rozšířen i do dalších, převáţně anglicky hovořících
zemí a v současné době se snaţí prorazit i k nám do Čech.
V Čechách je však hluboce zakořeněn den následující, po jiţ zmíněném křesťanském svátku Všech
svatých (ten je slaven 1. litopadu), který má hlavně duchovní rozměr. Je to den, kdy se stejně jako o
Samhainu vzpomíná na všechny zemřelé a lidově se nazývá „Dušičky“ – Památka zesnulých, a připadá
na 2. listopadu. Pozůstalí navštěvují hroby a vzpomínají na ty, kteří s námi jiţ nejsou. Hroby jsou zdobeny
věnci a svíčkami, které jsou symbolem ţivota, a ty mají vyjádřit přesvědčení, ţe hrobem ţivot nekončí.
V dávné minulosti se v Čechách a na Moravě dokonce peklo pečivo zvané „dušičky“ a rozdávalo se
chudině.
Kaţdopádně ať jiţ byl, nebo je slaven kterýkoliv z těchto svátků, jeho atmosféra je prozářena ohni
zapálených svící, ohni které kdysi o Samhainu tak mocně plály.
Na závěr se lze zmínit, ţe protipólem Samhainu je svátek Beltain, ale o něm si něco pro Vás přečteme
aţ příjde čas.
rfv
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Předvánoční zastavení
Na sklonku kalendářního roku oslavujeme Vánoční svátky. Základem křesťanských Vánoc je biblický
příběh o zrození Spasitele Jeţíše Krista a starý mýt zimního slunovratu, vědomí o věčném vítězství ţivota
nad smrtí a světla nad tmou.
Podrobný popis slavení Vánoc ve 14. století, v době krále Karla IV.,
zanechal mnich Jan z Holešova. Je překvapivé, ţe většina jím
popsaných lidových zvyků se zachovala dodnes. - Prvý zvyk: V
předvečer Kristova narození se lidé postí aţ do hvězdy, do večerní
doby, kdy se objeví první hvězda. Druhý zvyk: Ţádný hospodář není
tak chudý, aby v tento večer nevystrojil své rodině štědrou potěchu.
V tento den otevírali své domy aby kaţdý potřebný mohl vstoupit.
Třetí zvyk: V předvečer narození Páně si lidé navzájem posílají
štědrého večera, příjemné a vybrané věci, zvláště vonné, vloţené
mezi dvěma krásnými miskami. S tím souvisí odměna poslům a
odeslání jiného dárku dárci. Čtvrtý zvyk: Poţívají velkého bílého
chleba, to jest vánoček, nebo koláčů. Na stole s ubrusem leţel
vedle velkého bílého chleba nůţ, aby si kaţdý mohl podle své vůle
ukrojit. Pátý zvyk: Poţívají více ovoce neţ jindy, protoţe se nám
narodilo ovoce vybrané a uţitečné – Pán Jeţíš Kristus. Šestý zvyk:
Kalenda či koleda podle světského zvyku – kdyţ se narodí královský
syn, poslové se rozjedou na všechny strany s oznámením a všichni je
pak za radostnou zprávu odměňují chlebem hmotným, koláčem.
Sedmý zvyk: Dávají novou slámu do jizeb a kostelů protoţe Matka Boţí porodila na tento svět našeho
Pána Jeţíše Krista.
Advent, čtyři adventní neděle, je přípravné předvánoční období. Slovo advent je odvozeno
z latinského adventus, příchod. Současně se křesťané v myšlenkách připravují na Poslední soud a
příchod království Boţího na konci věků. Advent je proto svátkem radostného očekávání i pokání,
tichého rozjímání a postu, proto je po dobu adventu liturgická barva fialová. O první adventní neděli
evangelium hovoří o druhém příchodu Páně a nabádá k bdělosti. Druhá neděle je ve znamení pokání.
Třetí neděle se nazývá Gaudete, Radujte se, Pán je blízko. Fialovou barvu pokání vystřídají růţová mešní
roucha jako symbol radosti z očekávání blíţícího se svátku narození. Čtvrtá neděle je věnována
událostem před Kristovým narozením, Zvěstování Panně Marii, andělovu poselství Josefovi o čistotě
Mariině, setkání Marie s Alţbětou a starozákonním mesiánským proroctvím.
Adventní věnec dnes nechybí v ţádné domácnosti. První adventní věnec vyřezal ze dřeva kněz
Johann Heinrich Wichern, v roce 1838 v Hamburku. Kaţdý den na věnec upevnil jednu zapálenou svíci.
Pod věncem stála pokladnička na vánoční milodary pro opuštěné a osiřelé děti. Ze severního
Německa zvyk rozšířilo evangelické hnutí mládeţe. Ţivé adventní věnce, zhotovované později ze
zelených větviček jehličnanů, byly symbolem věčného ţivota, který věřícím přislíbil Jeţíš Kristus. Kruhový
tvar věnce vyjadřoval jednotu společenství lidí a Boha. Plamen svíček připomínal Krista jako světlo
ozařující plamenem lásky kaţdého člověka. Protoţe adventní doba zahrnuje čtyři neděle před
Vánocemi, ustálil se na věnci počet čtyř svící. Kaţdou neděli se zapaluje jedna.
Roráty jsou votivní, záslibná mše k Panně Marii. Slouţila se v sobotu ráno ještě za tmy a někdy i ve
všední dny adventu. Název roráty je odvozen od vstupního zpěvu pasáţe proroka Izajáše (45, 8): „Rosu
dejte nebesa a oblaky dštěte spravedlivého; otevři se země a vydej nám Spasitele.“ Rorátní mše se u
nás slouţí od 14. století, kdy je zavedl král Karel IV. Z antifonáře králova arcibiskupa Arnošta z Pardubic,
z roku 1364, se zpívá: „Ejhle Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním; a bude v onen den světlo velké,
aleluja“.
Betlém, první jesličky, vytvořil sv. František z Assisi (1182-1226) „Chtěl bych zpodobnit zrození betlémského Dítěte a na
nějaký způsob spatřit nuznost a bídu ve které se nalézal, kdyţ
mu chybělo vše, a jak byl uloţen v jeslích na seně mezi volem
a oslíkem“. V Čechách vystavili první jesličky jezuité v kostele
sv. Klimenta, na Starém Městě praţském, v roce 1560. Tyto
jesličky byly první ve střední Evropě a v zemích na sever od
Dunaje. Jesličky se staly nezbytnou součástí vánočních oslav a
byly pravidelně vystavovány v kostelech. Kdyţ Josef II. vykázal
betlémy z církevních prostor, masově se začaly šířit
v domácnostech na venkově i ve městech. Čeští lidoví
betlemáři si vytvořili nejen nástroji, ale srdcem a duší vlastní
svět biblického příběhu, který většinou nejvíce připomínal
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rodnou ves nebo městečko tvůrce. Betlémy vytvářeli z nejrůznějších materiálů, z papíru, vosku, látek,
pálené hlíny, nejčastěji ale vyřezávané z lipového dřeva a proslavili se betlémy důmyslnými
mechanickými, nejznámějši jsou v Jindřichově Hradci a Třebechovicích pod Orebem. Ve světovém
betlemářském umění jsou české betlémy pojmem.
První půlnoční mši slouţil rovněţ sv. František z Assisi: „František si zvolil Greccio, protoţe pán tohoto
místa, Giovanni di Velita, daroval před časem Františkovi zalesněnou horu, která převyšovala skalnatý
ostroh s vesnicí a Rietské údolí. Na jedné svisle se svaţující kamenné stěně, zaloţil bratr František malou
poustevnu a pouţil při tom jeskyni, kterou mu příroda nabízela. Přetvořil ji v kapli. Na jeho ţádost tam
postavili ţlab štědře naplněný slámou. Potom přivedli vola a osla, svědky vyţadované tradicí. Uprostřed
noci se rozţehly pochodně a okolní obyvatelstvo stoupalo ze všech stran se smolnicemi v rukou, takţe
horské stezky se kmitaly jako potůčky světla. Přišel kněz aby slouţil mši. Byla slavena na ţlabu, jenţ se stal
jeslemi. František, oděný jáhenskou dalmatikou, četl evangelium o zrození Páně. Byla to výjmečně
líbezná noc, která nebyla nikdy zapomenuta. To byla první půlnoční mše“ (Green J., Bratr František).
České vánoční pastorely, drobné jednohlasé i vícehlasé zpěvy s doprovodem smyčcových i
dechových nástrojů, komponované na české i latinské texty, jsou dodnes ţivé a spontánní. Prolínají se v
nich nápěvné prvky koled a lidových písní s hudbou barokní i raně klasickou. Čeští kantoři ve městech,
vesnicích i vzdálených podhůřích, opisovali partitury nejen pro pěvce, ale současně je upravovali i pro
jednotlivé nástroje hudebníků ze svých školních lavic. Hudba byla v Čechách samozřejmou součástí
ţivota a v chrámech zněly zpěvy po celá staletí. Pastorální mše, vánoční mešní skladba, má svůj vnitřní
řád, tvar, pevný text a dávnou tradici. Česká vánoční mše Hej, mistře, vstaň bystře, od Jakuba Jana
Ryby (1765-1815), je se svým jásavým zpěvem a svěţím rytmem proslavena a oblíbena i v zahraničí.
Vánoční stromek byl poprve popsán v Brémách, v roce 1570. V cechovní budově pro děti
řemeslnických mistrů, byla jedle ozdobena datlemi, sladkostmi a papírovými květinami. V Praze první
vánoční stromeček vystrojil pro své přátele ředitel Stavovského divadla, Jan Karel Liebich (1733- 1822).
V roce 1812 nechal ve svém libeňském zámečku postavit doprostřed místnosti urostlý smrček, pod ním
byly jesličky a drobné vánoční dárky. Zvyk se pomalu rozšířil a roku 1843 se uţ v novinách psalo o
kupování vánočních stromečků jako o běţné součásti Vánoc. Na stromečky se vázaly hrušky, jablka,
ořechy, sušené švestky, mandle, rozinky, perníky, sladké pečivo i barevné šátky. Lojové svíčky se
poprve rozsvítily kolem roku 1860.
azč

Doporučujeme
WWW.LAZNETOUSEN.CZ
Webové stránky jsou v dnešní době samozřejmá věc. A tyto stránky má i Toušeň. I na tom není nic
vyjímečného, webovky má kde kdo. Ale nikdo je nemá tak hezké jako my, coţ je zásluhou pana
Michala Nováčka. A naše stránky poslední dobou značně oţívají. Nejen průběţnými informacemi o
dění v městysi, ale jsou obohaceny o „odkazy“, díky kterým je moţno vidět toušeňský ţivot v pohybu,
čase, v zastavení, ale hlavně v melodii a barvě proţitku. Jedním z odkazů je „Florián – alba akcí na
Rajčeti“ pod titulkem Fotografie z akcí. Toušeňskou fotokroniku pro nás začala fotografovat, vytvářet,
kompletovat a po nocích vkládat na web paní Hana Němečková, vrchní to fotografka Floriána
(poznávací znamení – foťák na krku, nebo alespoň při ruce za jakýchkoli okolností). Dalším odkazem je
jiţ avizované TV ÍČKO pod titulkem Info z regionu, nebo lze „kliknout“ rovnou na konkrétní video
v titulku YouTube kanál – poslední videa.
Webové stránky městyse ovšem také hovoří jazykem úředním, neboť jejich prostřednictvím nás oslovuje
i Úřad městyse. To jiţ není taková zábava (formuláře a zápisy z různých schůzí nejsou tak barevné), ale
je to potřeba.
Zároveň je ale také nutno přiznat, ţe pár maličkostí kazí celkový dojem stránek. Jsou to informace
podávané ze strany různých spolků, organizací, podnikatelů a dalších. Jako například kdo je ve vedení
spolku, organizace, na jakém telefonním čísle nebo adrese lze toho či onoho sehnat atd. Je tedy na
zváţení kaţdého odpovědného činovníka za jakýkoliv subjekt, nebo sebe sama, zda údaje aktualizuje,
nebo na stránkách nechá bludy.
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A co ještě o stránkách říci? Například to, ţe je moţno si nastavit odebírání novinek rovnou do svého emailu a tím být stále v obraze a vědět co se doma děje, popřípadě dít bude. Teď nevím, zda smím
prozradit, ţe stránky pro nás budou mít moţná brzy překvapení. Tak je sledujte…..
rfv

Floriánův kvíz
Tentokráte Vám nabízíme kvíz akční, bez obrázku. Kvůli odpovědi je nutno se vyzout z bačkor a jít ven.
Takţe: v Parku prof. Procházky je z dlaţebních kostek vyskládán labyrint. Zdalipak víte, kolik je do něj
„vchodů“ a kolik cest Vás dovede ke středu?
(Odpověď na zadní straně tentokrát nenajdete. Běţte si to zjistit )

Zřídili jsme pro Vás
Obecní rozhlas do kapsy
Služba SMS městyse Lázně Toušeň – informace přímo do Vašeho mobilního telefonu.
Služba umožňuje upozornit na mimořádné dění v obci.

Jak službu získat?
Pro registraci zadejte SMS ve formátu: ADD URA8994
a zašlete na telefonní číslo 608 512 513
Pro zrušení registrace zadejte SMS ve formátu: DEL URA8994
a zašlete na telefonní číslo 608 512 513
Cena přihlašovací SMS je standardní cena za textovou zprávu a platí ji občan.
Cena SMS se zprávami o dění v obci, které zasílá Úřad městyse jsou pro občana zdarma.

Zpravodajské povídání
Nedáme si pokoj - našim pejskařům.
Milí pejskaři.
Stále ještě místy dochází k odpornosti malebně vykreslené v obrázku č. 1. Aby se této situaci předešlo,
drţte se prosím návodu dle obrázku č. 2 a 3.
Nakonec povaţte, co si o Vás ti psi pomyslí, kdyţ po nich neuklidíte…..

Obr.č. 1

obr.č. 2

obr.č. 3
Romana Vaňková
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Informace od nás pro Vás
V tomto vydání Floriána jsme zřídili rubriku Společenská kronika a v rámci této iniciativy jsme to byli my,
kdo oslovil případné jubilanty. Zda bude tato rubrika dále udrţována při ţivotě bude ale záleţet na
Vás. Bude jen na Vás, zda pomyslíte na své blízké a budete je chtít touto cestou oslovit, poděkovat
jim, nebo na ně jiţ jen zavzpomínat.
Kaţdopádně, ať jiţ z tohoto důvodu, nebo i důvodu jiného, je nutno s námi komunikovat. O e-mailové
adrese zpravodaj@laznetousen.cz jsme se jiţ zmiňovali. Nicméně POZOR, změnu pro Vás máme.
Rušíme „krabici“ na úřadě. V nejbliţší době bude ale instalována poštovní schránka na Domě seniorů,
u vchodu z náměstí do Myšáka, nebo k MUDr. Rancovi. Toto opatření bude jistě pruţnější, neboť
nebudete závislí na úředních hodinách obecního úřadu. Takţe nám pište, zasílejte náměty, dotazy,
připomínky, nebo vzkaz ať Vás kontaktujeme.
Romana Vaňková

Přehled akcí
2x Myšáček
1.
Občanské sdružení TOUŠEŇSKÝ MYŠÁK, nezisková organizace,
provozovatel rodinného centra představuje program platný od října 2011:

9.30 - 11.30hod.
16 - 17 - 18hod.

Cvičeníčko pro děti od 18 měsíců s volnou hernou
Předškoláček - přípravka na školu

ÚTERÝ

9 - 11hod.
16 - 18hod.

Herna s hopsáním na nafukovacím hradu
Tvořeníčko a herna

STŘEDA

9 - 11hod.
13 - 17.30hod.

Anglická školička - pro přihlášené
Vyhrazeno pro kurzy angličtiny s rodilým mluvčím

PONDĚLÍ

ČTVRTEK 9.30 - 11.30hod.
PÁTEK

9.30 - 11.30hod.

1. neděle v měsíci 16 - 18hod.

Cvičeníčko pro nejmenší od 8 měsíců s volnou hernou
Herna
Pohádkohraní - divadélko s tématickým tvořením, herna

Jednorázové akce:
Sezení u kulatého stolu - poděkování a inspirace
Stránka
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Drakiáda - předcházet bude tvoření vlastních draků
Vánoční výtvarná dílna
Lucie, Lucie - průvod Toušení zakončený ohňovou show
Bazárek dětských věcí - co už nepotřebujete?
… a mnoho dalšího!!!
Více info na www.tousensky-mysak.ic.cz, tel: 732 585 538

2.
srdečně zve všechny zájemce na workshop:

RADOSTI A STAROSTI V RODINĚ




Workshop bude rozdělen do pěti samostatných, na sebe navazujících dnů.
Kaţdé setkání se bude zabývat důleţitou rodinnou tematikou: rodinný systém, hranice v rodině,
rodinné mýty, konflikt v rodině, sourozenecké konstelace, rivalita mezi sourozenci, etapy rodinného
ţivota, krizové situace v rodině.
Všechna setkání budou mít sebezkušenostní a záţitkové prvky. Teoretické znalosti se budou střídat s
cvičeními a individuální a skupinovou prací.
Lektorka workshopu pracuje jako psychoterapeutka a lektorka kurzů a seminářů.
První setkání s titulem KOŘENY se uskuteční už 9.10. od 16,00 hodin.
(Odkud jsme přišli a kam směřujeme. Jaký vliv na naši současnou rodinu mají původní rodiny, předkové
a rodinná historie - kořeny.)
Další termíny: 23.10., 5.11., 20.11., 4.12.
Cena je díky spolufinancování MPSV pouze 90,- Kč za odpoledne.
Více informací a přihlášky u Evy Tesařové, tel: 732 585 538.

Bluesový festival
Blíţí se podzim a s ním i termín akce, na kterou bych Vás chtěl upozornit. Jedná se o bluesový festival
Bluesbadger 2011, jenţ proběhne 26. listopadu v místní sokolovně. Je to jiţ 2. ročník a ten minulý se
opravdu vydařil; věřím, ţe kdo loňský festival navštívil a který čte tyto řádky, bude se mnou souhlasit.
Připomenu jen vydařený set dvojice Beňa & Ptaszek, nebo spontání projev
černošské zpěvačky Juwany Jenkins.
A co nás čeká letos? Uvidíte znovu pět kapel, a to: swingový AMISTAR SWING
QUARTET, místní THE KINGSIZE BOOGIEMEN, velmi stylové ST. JOHNNY & THE SINNERS,
praţsko-madridský ARTURO SORIANO BAND a na závěr skvělou polskou formaci
BOOGIE CHILLY.
Tuším, ţe za lidové vstupné ( 99 Kč ) je opravdu nač se těšit. Sledujte tedy plakáty,
kdo chce více info ten ho najde je na www.boogiemen.cz, a 26.11. 2011 v 19.00 hod se sejdeme v
toušeňské sokolovně. Příjemný podzim přejí
The Kingsize Boogiemen
P.S. Rádi bychom touto cestou poděkovali divadelníkům za spolupráci, sponzorům, bez nichţ by
festival nebyl, Úřadu městyse Lázně Toušeň za vstřícnost a všem, kdo přijdou, ţe přijdou.
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Toušeňský fotbal
Rozpis utkání podzim 2011(pro Floriána počínaje říjnem)
kolo
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Toušeň - Veleň
Bášť - Toušeň
Toušeň - Mratín
Vodochody B - Toušeň
Toušeň - Bořanovice
Křenice - Toušeň
Toušeň - Sluhy
Mochov B - Toušeň

termín

hodina

2.10.2011
9.10.2011
16.10.2011
23.10.2011
30.10.2011
6.11.2011
13.11.2011
20.11.2011

16.00
16.00
15.30
15.30
14.30
14.00
14.00
13.30

poznámka

Akce městyse
ŘÍJEN
Sobota 8.10. 2011 – Toušeňský kapřík ztratil žížalu, aneb Noční putování Toušení – začátek trasy:
západní kříţek (zastávka u Davídků), start: 19,00. POZOR, ač se to nezdá, noční bojovka je určena
převáţně dospělým! Děti ovšem mohou jít rovněţ .
Sobota 15.10. 2011 – První Kruhy sdílení, meditací a rozhovorů – 15,00 hod v „obecní klubovně“
(místnost vedle ordinace MUDr. Rance) POZOR, změna termínu. Původní byl jiţ na 1.10.2011. Nejde
tedy o překlep.
Pátek 28.10. 2011 – Připomenutí těch, kteří se zasloužili o vznik Československé republiky u pomníku
padlých – od 16,00 hod.
LISTOPAD
Neděle 26.11. 2011 – Advent – podrobnosti budou upřesněny prostřednictvím informačního letáčku
PROSINEC
Neděle 4.12. 2011– návštěva divadel Kalich – Muzikál Osmý světadíl, a Stavovského divadla – Čaj u
pana senátora - podrobnosti budou upřesněny prostřednictvím informačního letáčku
Úterý 13.12. 2011 (ve spolupráci s RC MYŠÁK) - Lucie, Lucie - průvod Toušení zakončený ohňovou show
- podrobnosti budou upřesněny prostřednictvím informačního letáčku
PROSINEC O SILVESTRA
Sobota 31.12. 2011 – neděle 1.1. 2012 – sousedské setkání o půlnoci na náměstí – a
podrobnosti? To je snadné. Vezměte do jedné ruky šampaňské, nebo na co jste
zvyklí, do druhé skleničku a přijďte si připít se sousedy. Kdysi to prý v Toušeni bývalo
dobrým zvykem. Tak proč ho neobnovit.
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FLORIÁN děkuje všem, kteří mu věnovali svůj volný čas, nadšení a invenci a nakonec i těm,
kteří se na jeho vzniku realizačně podíleli.
FLORIÁN rovněţ zvláště děkuje panu Ing. Filipu Červinkovi, MBA (společnost FERRATT
INTERNATIONAL CZECH s.r.o.), za plné sponzorování zpravodaje Floriána.
Za všechny Romana Vaňková

Toto vydání pro Vás připravily:
Vojtíšková a Hana Němečková

Romana Vaňková, Alexandra Červinková, Mgr. Věra
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Všechny významné světové firmy začínaly v garáži. Proto i

TOUŠEŇSKÁ MOŠTÁRNA
zahájila provoz v garáži na adrese Zahradní ulice 142, Lázně Toušeň.
V tomto roce nabízíme: moštování vlastního ovoce na počkání.
Otvírací doba:
září – listopad

po – pá
16-18
so
9-14
Nebo po vzájemné dohodě na tel. č: 725 508 351
Ceník:
moštování 1 kg umytého ovoce (zeleniny)
umytí 1 kg ovoce (zeleniny)

4,- Kč
1,- Kč

Moštujeme všechny druhy ovoce i zeleninu. Zákazník je přítomen celému procesu moštování.
Mošt vytéká do sběrných nádob, odkud si jej zákazník přelévá do svých nádob.
Kdo moštuje, ví, co pije!

Kde nás najdete
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