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Na úvodní straně je použita historická mapa z let 1836 – 1852.
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Slovo starostky

Vážení a milí Toušeňáci!
Máme za sebou čas Vánoc.
Čas krásy, pohody, porozumění. Čas vánočních koled, vůně jehličí, kadidla a splněných přání.
Vánoční večery jsou magické, tajemné a stmelují přátele a celé rodiny. V tento čas zapomínáme
na spory a starosti. Vyhledáváme jeden druhého a snažíme se najít to dobré v sobě i našich
nejbližších. V tento kouzelný čas posloucháme koledy a vzpomínáme s láskou na své drahé, kteří
již s námi nemohou zasednout ke svátečnímu stolu. Pod ubrousek potají schováváme šupinku
z kapříka a nenecháme si ujít krásné vánoční zvyky. Radujeme se z pozorností pod vánočním
stromečkem, díváme se na pohádky a chodíme na dlouhé procházky. Domů se vracíme promrzlí
k šálku horkého čaje, punče nebo voňavého svařeného vína.
Takové jsou Vánoce. Věřím, že jste si vychutnali vánoční atmosféru a svátky prožili v klidu a
pohodě v kruhu Vašich nejbližších. Nyní nás čeká hodnocení končícího roku 2011 a na jeho
sklonku naděje, že co se nepodařilo letos, jistě dopadne dobře a dokončí se v roce následujícím,
v roce 2012. Dovoluji si Vám popřát do nadcházejícího roku hodně úspěchů a zdraví a osobní
spokojenosti.
Jitka Myslivečková

Městys informuje

Poplatky
Vážení občané,
přiblížil se nový rok a s ním i každoroční poplatky, které jsou v tomto roce:

Komunální odpad
500,- Kč za komunální odpad za každou trvale přihlášenou osobu, pokud je někdo majitelem
nemovitosti a není v Toušeni trvale hlášen, zaplatí jeden poplatek 500,- Kč.

Poplatek za psa
300,- Kč za prvního psa, za každého dalšího pak 450,- Kč. Důchodci platí za prvního psa 120,- Kč
a za každého dalšího 200,- Kč.
Obě platby lze uhradit osobně na úřadu městyse nebo poslat na účet městyse, číslo účtu
3124201/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo vašeho domu, (lístek na popelnici je třeba
vyzvednout osobně na úřadu městyse) do 31. 3. 2012.
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Vodné, stočné
Vážení občané,
Dne 14. prosince 2011 schválilo Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň zvýšení vodného a
stočného pro rok 2012, a to na 26,- Kč vodné a 25,- Kč stočné vč. DPH.
Cena vodného a stočného za období v letech 2006 – 2011 vzrostla z 36,23 Kč na 40,54 Kč, tj. o
11,7%, z toho: vodné z 19,66 Kč na 22,80 Kč /o 16%/
stočné z 16,57 Kč na 17,74 Kč /o 7%/
Z výše uvedeného je zřejmé, že v uvedeném období se cena vodného a stočného průměrně
zvyšovala o cca 2% u vodného a průměrně o 3% u stočného, a to zejména z důvodu zvýšení ceny
surové vody a u stočného zejména z důvodu zvýšení cen elektrické energie.
Zvýšení ceny vodného a stočného je ovlivněno zvýšením DPH z 10% na 14% a potřebou
nezbytných oprav ČOV, kde technologie instalovaná při stavbě ČOV v roce 1995 je natolik
opotřebovaná, že je nezbytná její výměna tak, aby se předešlo havárii.
Pro dokreslení vyjmenuji jednotlivé části technologie k výměně:
Provzdušňovací prvky v aktivační nádrži.
Vnitřní vestavby dvou dosazovacích nádrží.
Míchadlo v denitrifikační nádrži.
Čerpadlo vratného a přebytečného kalu.
Míchadlo interní recirkulace.
Obslužné lávky dvou dosazovacích nádrží.
Tyto opravy vyžadují investici 330 000,- Kč
Dále je třeba počítat s opravou vedení vodovodní sítě Na Nábřeží a opravou plotu v areálu
čističky.
Přikládáme také pro přehlednost platby vodného a stočného v okolních obcích za rok 2011, kde
však není zohledněno vyšší 14% DPH .
Jitka Myslivečková
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Zájmové spolky, sdružení a sportovní
aktivity

Fotbal v Toušeni, vyhodnocení podzimní sezóny 2011
Výsledky podzimního kola nejsou přes všechna očekávání z úvodu sezóny
příliš optimistické. Přesto, jak je patrné z přiložené tabulky, umístilo se naše
mužstvo v první polovině. Příčinou tohoto nezdaru je hned několik okolností pár nepodařených utkání, slabá docházka hráčů na trénink, tím pádem i slabší
fyzická kondice, a v neposlední řadě i zranění klíčových hráčů.
Přestože jsme začali hrát s nadšením a první tři zápasy jsme soupeře doslova
přejeli, přišly první nezdary, kdy jsme již pro nás vyhraný zápas dokázali
zremizovat nebo i nepochopitelně prohrát, což se podepsalo na psychickém
rozpoložení družstva. V několika případech se k nám obrátilo štěstí zády a přálo soupeřům.
Výkony rozhodčích nechci v tomto článku komentovat, kdo se ale zápasů našeho družstva
zúčastnil, ví, co všechno dokáží svým neprofesionálním rozhodováním ovlivňovat. Nicméně je
nutno dodat, že v první polovině sezóny jsme žádný zápas neprohráli vyloženě kvůli nepřízni
rozhodčích.
Jedním z hlavních důvodů klesající tendence našich výkonů byla
tréninková účast. V létě začala příprava pod novým trenérem Jiřím
Kotkem. Všichni byli natěšeni a tréninková účast byla v přípravě a
v úvodu sezony dobrá. V prvních kolech soutěže jsme atakovali
absolutní špičku tabulky, ale postupem času jsme se začali
propadat. Umístění nakonec není tak nejhorší, ale bodová ztráta
na nejlepší týmy je již těžko dostižitelná. Hlavním důvodem tohoto
propadu je zejména to, že se zhoršujícím se počasím upadala i
účast na trénincích a u některých jedinců bohužel i na zápasech. Zde si musí každý z hráčů
sáhnout do svědomí, zda skutečně udělal pro svou účast na trénincích a zápasech všechno, nebo
šlo spíše o lenost a neochotu pracovat i v nevlídnějším počasí. Dalším důvodem bylo nepochybně
zranění některých klíčových hráčů, které navíc přišlo v zápasech se silnými soupeři. Za pozitivum
by se dalo považovat to, že jsme konečně zapracovali na
disciplíně a počet trestů se oproti minulým sezónám výrazně
zmenšil. K tomu je však potřeba přidat chuť pracovat a fotbalu i
něco obětovat. Přesto výbor věří, že v jarní části se opět
vzchopíme a budeme bojovat o lepší umístění v tabulce.
Na úpravách a opravách areálu, se naši hráči podíleli celkem 292
brigádnickými hodinami. Vyměnili jsme rámy na ochranné sítě,
zbudovali jsme nové střídačky a upravili terén po starých. Do
nové sezony jsme vstoupili s novým znakem klubu.
Problém, který nás všechny pálí ze všeho nejvíce, jsou finanční prostředky, které se nám
nedostávají jak na běžnou činnost klubu, tak už vůbec ne na mimořádné výdaje, které nás
začínají postihovat stále častěji. V poslední době (od druhé poloviny měsíce září) došlo k několika
pokusům o vloupání do areálu, přičemž bylo zničeno oplocení,
vrata a došlo i k několika krádežím nářadí a zařízení klubu. Tyto
delikty výbor na policii ani nehlásí, neboť je toho mínění, že se
jedná o ztrátu času, jak výboru, tak i policie, která by tyto skutky
pouze evidovala. Tím nechceme říci, že bychom to těmto lapkům
chtěli usnadnit, ale přijali jsme svá opatření. Tento narůstající
problém však v obci nepostihuje jen klub, ale pravděpodobně
postihuje i další občany. Z tohoto důvodu jsme museli přerušit
sběr železného šrotu, z jehož výtěžku byla zaplacena škoda,
kterou nám způsobil ten, kdo právě tento šrot chtěl odcizit. Touto
cestou bychom chtěli občanům, kteří železný šrot přinesli,
poděkovat. Do odvolání je však sběr v areálu zastaven, neboť finanční výtěžek by pouze
nahrazoval způsobené škody a my bychom ho shromaždovali jen pro zloděje.
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Na závěr však trochu optimismu. Jirka Čech stále trénuje přípravku a
očekává, že rodiče přivedou své děti, které začnou trénovat. Pro děti je to
zcela jistě lepší druh aktivity, než koukání do počítače. Navýšením počtu
dětí v přípravce, by tato mohla opět začít hrát soutěžní utkání, což by
všechny bavilo podstatně více než jen trénink a pouhá přátelská utkání.
Zároveň pro ty starší, kteří si přečtou tento článek a umějí a mají chuť hrát,
jsou dveře do kabiny našeho „A“ týmu pro ně otevřeny.

Za klub
Jan Vafek a Jan Jaroš

TABULKA
Rk. Tým

Záp +

0 -

Skóre

Body

(Prav)

1.

Řež A

12

10 1 1

42: 14

31

( 13)

2.

Mratín

12

10 0 2

41: 12

30

( 9)

3.

Veleň

12

9

2 1

52: 16

29

( 8)

4.

Bášť

12

6

1 5

38: 30

19

( 1)

5.

Toušeň

12

5

2 5

36: 25

17

( -1)

6.

Křenice

12

5

2 5

33: 25

17

( 2)

7.

Líbeznice B

12

4

3 5

21: 44

15

( 0)

8.

Mochov B

12

3

5 4

19: 24

14

( -4)

9.

Radonice B

12

3

3 6

21: 37

12

( -3)

10.

Klíčany B

12

3

3 6

19: 37

12

( -9)

11.

Vodochody B

12

3

2 7

23: 35

11

( -7)

12.

Bořanovice

12

3

1 8

11: 28

10

( -8)

13.

Měšice B

12

1

1 10 16: 45

4

(-14)

Naše statistiky
Branky

11 – Jan Jaroš (1 z penalty)
6 – Jaroslav Špak
5 – Radek Šimůnek
3 – Jan Baláž, Martin Jaroš, Jakub Čech (1 z penalty), Jakub Šulc
1 – David Rousek, Jakub Kadeřábek

Žluté karty
4
3
2
1

–
–
–
–

Jan Hanuš
David Rousek, Radek Šimůnek, Martin Jaroš, Jan Vafek ml.
Filip Novotný
Jan Jaroš, Jaroslav Špak, Jan Baláž, Jakub Šulc, Jakub Kadeřábek

Červená karta

1 – Jan Vafek ml.
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Odehrané zápasy

12 – Alexandr Střecha, Jakub Kadeřábek, Martin Jaroš
11 – Filip Novotný, Jan Vafek ml., Jan Hanuš, Radek Šimůnek
10 – Jaroslav Špak
9 – David Rousek, Jakub Čech
8 – Jan Jaroš, Jan Baláž, Jakub Šulc
7 – Michal Krejči
6 – Martin Bušta, Filip Tököly
5 – Tomáš Kasalický
1 – Jiří Čech, Jiří Kotek, Bohumil Prokop

Náš Myšáček
Milí Toušeňáci,
dovolte, abych Vám připomněla, že vedle sebe máme spoustu bezva lidí, které
neznáme. Pro rodiny s malými i většími dětmi tu máme řešení. Přijďte do Toušeňského
Myšáka. V našich pravidelných hernách, kroužcích i jednorázových akcích rádi uvítáme
každého.
Jsou to již čtyři roky, co naše občanské sdružení vzniklo. Jako hlavní prioritu si zvolilo
prevenci sociálního vyloučení rodin s malými dětmi na mateřské a rodičovské
dovolené, primární péči a podporu aktivního rodičovství, podporu návratu do
zaměstnání. Dnes naše centrum navštěvuje 94 různých rodin. Což je, myslím si, krásný výsledek. Kromě
vlastního programu zprostředkováváme i zajímavé semináře Sítě MC, jejímiž jsme členy.
Z čeho můžete vybírat? Nově se třeba předškoláci či malí školáci protrénují v grafomotorice, správném
sezení, dýchání a rozvinou svou osobnost v kroužku Předškoláček. Sympatická Mgr. Dvořáková nabízí
možnost vyzvednutí dětí ve školce. Pro pracující rodiče jsme
otevřeli službu Hlídání 16-18. Po tři dny v týdnu vyzvedneme děti
ze školy/školky a počkáme s nimi na rodiče.
Další novinkou je dopoledne s angličtinou pro děti od 3 let. Hry,
písničky i kreslení pomohou bezbolestně a zábavně zafixovat cizí
jazyk. A věřte, že si to děti i Scott náramně užívají. Již tradičními
kroužky jsou Tvoření pro školkové i školní děti, Cvičení s říkadly pro
děti od 8 měsíců a od roka a půl. A pro nezávazné hraní máme
centrum otevřeno tři dopoledne v týdnu.
Věnujeme se nejen dětem. I rodičům se dostanou zajímavé
informace. Na jaře chystáme přednášku Zdravý úsměv. Konečně
se dozvíme kvalifikované zprávy ze světa dentální péče nejen u
malých dětí. Připravujeme i tolik potřebný Kurz první pomoci.
Zkuste si představit vážnou nehodu. Víte, jak správně
zareagovat? Kromě teorie přijde na řadu i praktická stránka věci.
Dále nás čekají oslavy Masopustu, Velikonoční výtvarná dílna,
jarní bazárek… Každou novinku najdete včas vyvěšenou v
Toušeňském Myšákovi, na tabulích v obci i na www.tousenskymysak.ic.cz.
Oslovila Vás naše nabídka, ale doposud jste se báli přijít? Věřte,
přivítáme každého, kdo by se rád zapojil do života v obci. Máte
nápad, něco Vám v programu chybí? Kontaktujte nás osobně, telefonem na 732 585 538, mailem na
rc.mysak.centrum.cz
Jako každá nezisková organizace i my fungujeme díky grantům a finanční podpoře zvenčí. Bohužel ten
největší dárce, MPSV, se rozhodl přesunout na další rok prostředky do jiné sféry. Tím je vážně ohroženo
fungování Myšáka. Pokud byste nás chtěli podpořit, můžete poslat dar na č.ú. 215942628/0300. Částku
je možné podle zákona odepsat od základu daně. Potvrzení vydáme. Hodí se i hračky (to především),
čistící prostředky, pastelky, papíry. Předem děkujeme za sebemenší podporu.
Za Toušeňského Myšáka o.s. Eva Tesařová
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Euroklíč zdarma ve Vašem rodinném centru Myšák
Že nevíte co to je? Euroklíč je speciálně upravený klíč, který je určen pro osoby se zdravotním postižením
a rodiče s dětmi do 3 let věku, a to k otevření veřejně přístupných
sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných
zařízení.
Euroklíč lze použít na benzínových pumpách, na úřadech, ve školách,
ve sportovních, kulturních, zdravotnických zařízeních, v obchodních
centrech, na nádražích, v ubytovacích zařízeních a na mnoha dalších
místech. Euroklíč je možné využít nejen v ČR, ale hlavně při cestách ve
státech EU, kde je možnost jejich využití podstatně vyšší.
Ptejte se v Toušeňském Myšákovi, na tel. 732 585 538 nebo na
rc.mysak@centrum.cz.

Baráčnický sněm.
Odpoledne v sobotu 22. října plná sokolovna baráčníků a jejich
hostů sledovala valné volební zasedání místního spolku. Je to už
dlouholetá tradice – baráčníci na veřejném zasedání hodnotí
celoroční práci a vždy po dvou letech volí nové konšelstvo. Aby
však takové zhodnocení nebylo jednotvárné a nudné, má svá
zajímavá pravidla, která vznikla už před více jak 100 roky (!), a
drobně upravená se využívají dodnes. Každá baráčnická Obec však
může své zasedání „opentlit“ také vlastními nápady, které pobaví
anebo dají nahlédnout pod
pokličku baráčnické činnosti.
I tentokrát vytvořily krásný
úvod celého odpoledne děti
z naší školy. Na jejich kouzelné tanečky ve stylizovaných lidových
krojích, na jejich písničky a hraní na flétny se těší mnozí
návštěvníci, odměňují je potleskem a samozřejmě oceňují, že
působivému vystoupení předcházela pečlivá a trpělivá práce učitelů.
Když je za pochodu přinesen spolkový historický prapor, všichni
povstanou a do ztichlého sálu zní národní hymna, v podání paní
učitelky Mgr. Černé.
A jednání může začít. Zprávy
konšelů jsou krátké a výstižné, nechybí zpráva berní (pokladní), a
humorné vyprávění slídilů účtů (revizorů) o tom, jak kontrola
proběhla. Když jsou rozdány pamětní listy dlouholetým členům,
přicházejí na řadu „metály“. Tentokrát byly poctěny řádem „Zlatého
koláče“ všechny tetičky, které napekly pro účastníky téměř tisícovku
středočeských koláčků. Koláče jsou tradičním pohoštěním a na
žádném
slavnostním
baráčnickém sedění by neměly
chybět. Soused Konopka, náš
ponocný, tetičkám pogratuloval a řády na stužkách jim zavěsil.
Po přestávce, kdy muzikanti hrají lidové písničky, hosté a zástupci
všech přítomných baráčnických Obcí zasedání pozdraví. To patří
také k tradicím, přednést zdravici, poděkovat za pozvání, přát
hodně snahy novému konšelstvu, ocenit to dobré, nebo upozornit
na nedostatky. Na našich zasedáních mluví pokaždé paní
starostka, kronikář městyse, zástupce Sokola. Pozorní účastníci si
všímají, že u nás dovedou tito „vzácní hosté“ v úvodu své řeči
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předpisově baráčnicky pozdravit. Je to zvláštní pozdravení po století
přesně dodržované. Nejprve se sloví „počestné právo“ (stojí na
předsednickém stole vyřezávané a ozdobené stuhami k minulým
výročím), potom je pozdraven rychtář, nakonec milé tetičky a vážení
sousedé. Kdyby náhodou toto první oslovení někdo z baráčníků
opomněl, hned přispěchá služebník nebo dráb s „domečkem“
(pokladničkou na příspěvky nebo pokuty), a provinilec je povinen
„protáhnout komínek“ drobnou mincí.
Toušeňského zasedání se letos účastnily delegace deseti Obcí z I.
polabské župy a také baráčníci z Odolené Vody a z posázavských
Hvězdonic.
Když je program vyčerpán, všechny zdravice předneseny, i „volné návrhy“ (zvláštní forma diskuse, při
které se baráčníci vzájemně kárají a služebníci nestačí s domečkem běhat), župní rychtář zasedání
zhodnotí a všichni v sále si společně zazpívají Baráčnickou píseň.
Takové tedy bylo naše výroční valné zasedání. Mnozí jej znáte a víte, jak probíhá, a pro ty, kdož by chtěli
spatřit něco z baráčnických tradic, jsou dveře vždy otevřeny. Přivítají vás usměvavé tetičky v národních
krojích a nabídnou vám staročeskou poctu – chléb a sůl. Výroční zasedání jsou veřejná a příští bude
napřesrok v listopadu.

Jiří Kučera, rychtář OB L. Toušeň.

Všem čtenářům Floriana a svým milým členům přeje
konšelstvo Obce baráčníků v L. Toušeni krásné prožití
vánočního času, úspěšný nový rok a pevné zdraví!

Uplynulý podzim v naší honitbě
Podzim pro nás neznamená jen hony na drobnou zvěř, ale především péči o
zvěř v zimním období. Jak říkali staří myslivci, poslední snop z pole a první
zrno do zásypu. Proto musíme mít na zimu dostatek krmení. Díky tomu, že
máme své políčko, jsme si vypěstovali topinambury, proso a kukuřici. Část
jsme sklidili a ostatní zůstává jako krmivá základna pro zvěř na zimu. Obilí a
seno musíme nakoupit. V honitbě máme spoustu zásypů pro drobnou zvěř a
několik automatických zásypů pro spárkatou zvěř. Spárkatou zvěř
přikrmujeme hlavně ovsem a přidáváme vitamíny a minerální látky. Je
důležité, aby si spárkatá zvěř vytvořila
tukové zásoby na zimu. Samozřejmostí jsou
solníky, které jsou pravidelně doplňovány.
Seno a vojtěšku podáváme až když je
souvislá vrstva sněhu a zvěř se nemůže dostat k travinám a ozimům.
Problémem jsou pole řepky, která je dnes atraktivní plodina, ale srnčí
zvěři po požití způsobuje průjmy. Někdy dochází až k úhynu zvěře. V
době strádání musíme alespoň 2x týdně doplňovat zásypy a řeknu vám,
když je sníh, je to docela pěkná procházka, pokud je máte obejít.
Chtěl bych požádat občany, aby v zimě chodili do polí minimálně hlavně s pejsky. Když je zvěř, hlavně
spárkatá rušena, rychle ztrácí své tukové zásoby a dochází ke stresu a u slabších jedinců k úhynu.
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V posledních letech neustále dochází k úbytku drobné zvěře a v letošním roce i
srnčí zvěře. Důvodů je mnoho, ale největším je množství predátorů a
zemědělské hospodaření. To my ovšem nejsme schopni ovlivnit, ale snažíme se
alespoň stávající stavy zvěře zachovat.

MYSLIVOSTI ZDAR
TOUŠEŇŠTÍ MYSLIVCI

Stopy zvířat
Podle stop můžete jednoduše poznat mnoho zvířat. I když se stopy těžko hledají, máme velkou šanci najít
alespoň jednu nepoškozenou stopu a když už ji najdeme, tak bychom měli vědět, komu patří. Například
rozlišit liščí a psí stopu nakreslenou na papíře, ještě není žádné umění, tento rozdíl je vidět na obrázku.
Liška má také na rozdíl od psa dva prostřední drápy stočené k sobě. Délka kroku lišky bývá od 20 cm do
40 cm, normální výkrok měří kolem 20 cm. Nejčastěji se liška pohybuje mírným poklusem. Myslivci říkají,
že čáruje.
Nabízíme Vám proto ukázku nakreslených stop různých zvířat, které se vyskytují v našich lesích:
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Vážení přátelé toušeňského sportu,
rádi bychom vás upozornili, že zde existuje jeden sportovní klub, který funguje od 22. března
1965, kdy parta kluků založila jachetní oddíl při TJ Sokol Toušeň. Sedm zoufalců se pustilo do něčeho,

co je mělo poznamenat na celý život: Franta Beneš, Pavel Beneš, Jenda Dolejš, Přemek Drábek, Pepík
Janoušek, Pepík Sedlmajer a Vašek Tatíček. Prvním předsedou se stal iniciátor celé akce – Václav
Tatíček. Jemu také ostatní půjčili peníze na plachetnici Vlaštovku, první loď klubu a základ příští flotily.
Tolik zápis o dění v toušeňském Jachtklubu do roku 1996, který vytvořil pan Přemysl Drábek.
Tento spolek tedy sdružuje vodní nadšence již bezmála 50 let. V současné době má Yachtklub
35 členů, z nichž mnozí mají za sebou velké úspěchy, za všechny jmenujme například Jaroslava Vernera
ve třídě Fireball, Martina Kubového ve třídě Fireball a Martina Plecitého ve třídě Finn. Je to také velká
příležitost pro závodníky v mládežnických kategoriích, jako například Tadeáš Tkadlec, Sára Tkadlecová,
Kateřina Hálová a Lucie Hálová ve třídě Cadet mají všichni první výkonnostní třídu. V letošních závodech
byli členové klubu 44x na stupních vítězů (20 x 1. místo, 14 x 2. místo a 10 x 3. místo). V celkovém
hodnocení 181 jachtařských oddílů v ČR jsou na 8. místě. Kdybychom chtěli vyjmenovat všechny
úspěchy toušeňského Yachtklubu, tak by nám možná nestačil ani celý Florián.
Soutěží se v několika lodních třídách:
1) Finn - posádka: 1, od věku: 14, délka lodi: 4,5 m, šířka: 1,51 m, Olympijská třída
2) Laser - posádka: 1, od věku: 12, délka: 4,20 m, šířka: 1,4 m, Olympijská třída
3) Fireball - posádka: 2, od věku: 14, délka: 4,93 m, šířka: 1,37 m, Mezinárodní lodní
ISAF

třída

4) Cadet - posádka: 2, od věku: 8, do věku: 17, délka: 3,22 m, šířka: 1,37 m, Mezinárodní třída
ISAF určená pro mládež
Yachtklub Lázně Toušeň neustále přijímá nové členy, především do kategorie Cadet, kde mohou
závodit děti od osmi let. Každého laika především napadne, že tento sport je značně finančně nákladný,
ale není to zcela pravda. Děti začínají jezdit v posádce, kde ten zkušenější je většinou již vlastníkem
lodi. Samotný Yachtklub je vlastníkem závodních lodí, které jsou členům k dispozici. Jediné počáteční
výdaje jsou za oblečení a ochranné pomůcky. Podmínka, kterou nový člen Yachtklubu musí splňovat, je
láska k vodě a sportu. Yachtklub přes zimní sezónu má k dispozici zimní chatu ve Vítkovicích
v Krkonoších, jež je možné po dohodě pronajmout. Pro případné zájemce či sponzory, kteří jsou velmi
vítáni, Florián přidává kontakty, kde vám odpoví na všechny vaše otázky:
Pavel Winkler
l.fidra@seznam.cz,

(předseda

oddílu),

mail:

p.winkler@yfa.cz

,

Luděk

Fidranský,

mail:

Luděk Fidranský, Věra Vojtíšková
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Rozhovory pro radost a zdraví s Andreou

Čtenářky a čtenáři našeho lázeňského časopisu.
Dovoluji si Vás pozdravit v Novém roce 2012, popřát Vám všem pochopení, že vše co se děje tam venku,
tedy mimo Vás, je jen odrazem Vašeho myšlení a svým rozhodnutím učinit, ve svém životě pozitivní
změny, si přivoláváme přesně takovou pomoc, jakou k tomu potřebujeme.
Před začátkem našeho povídán, bych se jen pozastavila na chvíli u čísla 9. Většina lidí se narodila
v minulém století, a tak naše data narození zahrnují čísla 19, což zkráceně u 1 znamená schopnost
vyjadřovat své pocity a u 9 je to duchovní porozumění a odpovědnost vůči druhým, číslo hledající pravdu,
jež naslouchá hlasům vnějšího světa a hlasům srdce, je to číslo, které obsahuje všechna předešlá čísla.
S devítkou máme nalézt hlubší smysl života a hmotu si tady užívat s láskou a radostí. Ruku na srdce, kdo
z nás toto poselství našich čísel v datu narození pochopil a žije tak? Není na nás posuzovat, ale prožít svůj
život. Když jsem svým dětem četla pohádky, tak se mi zdály opravdu velmi vzdálené pravdě a
současnému životu, ovšem postupem doby začínám chápat, jak moc nám ukazují cestu z našich pocitů a
zmatků v životě. Jak psáno jest, stačí i malá část lidí myslících a konajících pozitivně a krásně, dochází ke
změně u všech…………………

A po tomto malém zamyšlení se vrátíme k našemu kalendáriu, abychom se dobrali konce ročního kolečka,
tedy leden, únor a březen na nás čekají.
Lednová pranostika v souvislosti se zdravím, mluví hlavně o riziku teplých dní: „Když déšť leden smáčí,
neduhy s ním kráčí.“
V lednu, zejména v jeho druhé polovině, je nejvíce ohrožen močový měchýř. Jeho význam v močovém
systému je jasný, působí však i na pohybový aparát a
v dosud nedoceněném rozsahu ovlivňuje psychickou sféru
člověka, dle p. Janči zasahuje i do oblasti mozku. Potíže
močového měchýře se projevují menšími problémy
s močením, změnami při močení, poruchami psychiky
(epilepsie, pseudoepilepsie aj.). Zasahuje i do lymfatického
systému. Často v souvislosti s disharmonií močového
měchýře dochází k blokaci 3 bederního obratle (bedra –
citová oblast, očekáváme nějaké pochválení, případně
vyjádření náklonnosti apod.).
Kritická doba pro močový měchýř je od 15 do 17 hodiny a
příznivá od 3 do 5 hodin. Symbolem je voda, což znamená:
„Vyhýbej se vodě, pozor na nachlazení a uchovávej v teple
chodidla, ruce a hlavu!“ Jinak je voda veskrze pozitivní a kladná. Černá barva, tedy úplně černá, je
symbolem ledna. Tato barva může evokovat strach, proto neberme své problémy tak vážně. Objeví-li se
strach, je to známka dysfunkce orgánů, navazujících na močový měchýř. Zároveň nejvíce ohroženým
orgánem jsou uši, a to i v únoru.
Doporučení: vzhledem k širokému spektru funkcí močového měchýře je třeba působit v maximální šíři
- čaj pro úpravu funkce močového měchýře – Jančův nebo Váňův nejlepší, obsahují celík zlatobýl
- úprava stravy – saláty z kořenové zeleniny (celer, mrkev, pastinák,
tuřín, červená řepa)
- při bolestech v kostech se doporučuje vit. D – pít čaj např. z jehlice
trnité, přesličky rolní apod.
- lze užívat žen-šen
- alespoň jednou týdně si dopřát bylinnou koupel (bazalka, fenykl,
ovesná sláma)
Přichází únor, který je vrcholem a středem zimy, se vším co k tomu
patří. Příroda odpočívá, ale v druhé polovině února se začínají
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aktivovat účinné látky, obsažené v kořenech. Nejvíce ohroženým orgánem jsou ledviny se svými funkcemi
(působí i na klouby, hlavně kolena a v mentální sféře na mozek). Ovšem stěžejní funkce ledvin je
prevence rakoviny v souvislosti s odváděním zplodin, v návaznosti na močový systém. Kritická je doba od
17 do 19 hodiny (měli bychom co nejvíce odpočívat a „dobíjet si baterky“) a příznivá od 5 do 7 hod. ranní.
Symbolem je stále voda. Černá barva v únoru je nepříjemná, a proto se jí raději vyhýbejme. Vyvolává
obavy, strach a nejistotu.
Doporučení:
- pít ledvinový čaj
- pro celkové posílení vypěstovat „pšeničnou trávu“
- posilovat imunitu – echinacea, čaje z rdesna, nebo tabletky z bylin
- pozor na pohlavní orgány, hlavně ženy
Na konec naší dnešní cesty máme březen, což je velmi pozoruhodný měsíc a zaslouží si naší velkou
pozornost. Končí období zimy a začíná nový život. Už je to
tady, období žlučníku – strůjce mnoha chorob, těžkostí a
nepříjemností, je důležitý pro správné pochody v našem
organismu. Kritická je doba od 23 do 1 hodiny a příznivá
od 11 do 13 hodiny. Potíže jsou například zvýšené říhání,
tlaky na hrudní kosti, bolesti ve středu hrudníku až pod
pravou lopatkou, návaly hněvu, nevolnost po jídle, bolesti
lokte, kyčlí a kotníků. Symbolem března je dřevo, jeho
vůně, klid a pohlazení. Barvou je zelená, mimo přírodu se
jí ovšem vyhýbejte. Znamením března a narušením
žlučníku je hněv, berte jej jako varování před dysfunkcí
žlučníku. Oči jsou ohroženým smyslovým orgánem
v březnu.
Doporučení :
- při prvních projevech započít s úpravou stravy, je třeba její dlouhodobější dodržování
- pro posílení šťávu z kopřivy, salát z pampelišky, jarní polévka s plicníkem, křenový a cibulový salát,
list.lichořeřišnice větší
- čaj na žlučník
Tímto bych se dnes rozloučila. Máme tedy celé roční kolečko uzavřené. Své podněty na další pokračování
ráda uvítám na mailu prokopova.masaze@email.cz.

S láskou a úctou Andrea
Poznámka: Možná bychom mohli na svých zahrádkách začít kromě trávy pěstovat i něco, co lahodí duchu
i tělu.

Přečetli jsme pro Vás

Tři králové
Tento svátek je slaven vždy 6. ledna a tímto dnem vlastně končí samotné Vánoce. Postavy tří králů jsou
součástí téměř všech vyobrazení narození Páně, zvláště pak nám všem známých betlémků. Bible samotná
se ale o přesném počtu, ani dni příchodu těchto mužů nezmiňuje a už vůbec o nich žádné z evangelií
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nemluví jako o králích. Podle legendy se jednalo u mudrce, nebo
spíše hvězdopravce, pocházející nejspíše z Arábie. Ti sledovali pohyb
hvězd, který spojili s proroctvím z knihy Numeri (čtvrtá kniha Starého
zákona, někdy označována jako čtvrtá kniha Mojžíšova) jež říká, že
z rodu Jákobova vyjde hvězda – nový král Izraele. Vzali proto dary a
vyrazili na cestu. Počet tří jim byl přiřazen až později, zřejmě podle
počtu darů, které nesli – zlato, kadidlo a myrhu (pryskyřice, která
bývá součástí mastí), a první zmínka o „třech“ pochází až ze začátku
3. století. Na krále povýšili v 6. století, a jména Kašpar, Melichar a
Baltazar jim dalo až lidové vyprávění v století sedmém. Tři králové
nikdy nebyli svatořečeni, ale jsou považováni za patrony poutníků a
hříšníků (alespoň někdo ). Ostatky tří králů prý nalezla svatá
Helena, která je darovala milánskému biskupovi. Později byly ostatky
převezeny do Kolína nad Rýnem, kde jsou uloženy jako součást
chrámového pokladu kostela sv. Petra.
Svátek tří králů je zároveň svátkem Zjevení Páně. V ten den chodí
malí tříkráloví koledníci a svěcenou křídou nadepisují nad dveře domů
†K†M†B a letopočet (já vždy myslela, že je to obyčejné plus ). Písmena jsou vykládána jako iniciály tří
králů, ale původně vychází ze slov Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí požehná. Letopočet
udává rok, pro který požehnání platí. Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější trojici, Otce, Syna a Ducha
Svatého.
rfv

Hromnice
Jak již to tak bývá, spousta svátků v našem prostoru slavených jako křesťanské, vychází z původních
svátků pohanských. Hromnice připadají na den 2. 2., kdy u Keltů se jedná o
svátek Imbolc, a u starých Slovanů v ten den přichází Perun – bůh hromů a
blesků, který pomáhá svrhnout vládu zimy. Svůj příchod Perun oznamoval
prvním jarním zahřměním. Tím se probouzela božstva a příroda. Keltský
svátek Imbolc je zasvěcen bohyni Brigit, která ztělesňuje ženský princip a
bývá ztotožňována s Bohyní – matkou.
Když tento svátek převzali křesťané, zaměnili Brigit za Pannu Marii. Ta, již
coby Ježíšova matka, dle židovského zvyku nesla synka do 40 dní od
narození zasvětit Bohu, jako prvorozeného. V jeruzalémském chrámu, kde
mělo zasvěcení proběhnout, se Marie setkává s prorokyní Annou a
spravedlivým Simeonem. Ten Ježíše nazývá „světlem k osvícení národů“.
Proto při hromnických bohoslužbách je dominantou zapálená svíce, právě
jako symbol světla, a to Krista. Na Hromnice se v kostelech světily svíce
„hromničky“. S těmi se šlo ve světelném průvodu, doma se zapalovaly
při bouřkách a věřící se k nim modlili, aby do jejich obydlí neuhodil
blesk. Hromničky se rovněž dávaly do rukou zemřelému člověku, aby
jeho duši svítilo jejich světlo na cestu do věčnosti. S hromničkou se
také například obcházely úly, aby bylo dostatek medu. Přikládáním
hromniček se léčili nemocní.
Každopádně „Na Hromnice o hodinu více“, myšleno světla, a proto
není divu, že je toto období vnímáno jako nepatrný, ale již přítomný
příchod jara.
A ještě jsem se dočetla, že pokud v tento den ještě nemáte odstrojen
vánoční stromeček, tak to máte právě v tento den ihned udělat.
rfv

Masopust a půst
„Masopuste, masopuste, do kola mě holky pusťte!“
Masopust obsahuje období od Tří králů do Popeleční středy, hlavně pak poslední tři dny, jimiž toto období
končí. Poslední neděle masopustní je před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční postní
období. Protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle v rozmezí od 1. února
až do 7. března.
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Byl to čas poměrného klidu a odpočinku od práce, který byl vyplněn hlavně svatbami, zabíjačkami, s nimi
spojenými vzájemnými návštěvami a hostinami. Název masopust se u nás používal už v období Velké
Moravy, v 9. století, ale samotný svátek je svým původem ještě staršího data, z pohanských obřadů.
Poslední tři dny masopustu jsou vyvrcholením veselí. Hlavní
starostí každé hospodyně bylo, aby byl dům pěkně vyzdoben,
uklizen a aby bylo napečeno hodně koblih a dobrot. Je známo,
že čeští králové v tu dobu strojili hostiny, na které zvali nejen
šlechtu, ale i zástupce městského stavu. Po třicetileté válce se
panovnické masopustní maškarní reje přenesly z Pražského
hradu i na císařský dvůr do Vídně. Masopusty se slavily na
venkově i ve městech. Kolem poloviny 18. století se začaly
pořádat zvláštní taneční zábavy tzv. reduty. První reduta se
pořádala v Praze roku 1752.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí,
nazývaný „tučný čtvrtek“. Tradičním jídlem byla k obědu
vepřová pečeně s knedlíkem a zelím a k tomu džbán dobrého piva. Panovalo přesvědčení, že o „tučný
čtvrtek“ má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začínala o
masopustní neděli. Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval dlouho, protože se všichni chystali do
hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se tam protáhl až do rána. O masopustní
pondělí se v zábavě a tanci pokračovalo. V mnoha vsích se konal „mužovský bál“, kam neměla svobodná
chasa přístup, jen ženatí a vdané. Lidé věřili, že jak vysoko bude selka při tanci vyskakovat, tak vysoké
vyroste toho roku obilí či len.
Průvodem masek masopust vrcholí v úterý. Masky mají alegorický
význam a často dobře parodují nešvary společnosti. V průvodu jde
smrtka, žena s dítětem, nevěsta a ženich, bába s dědkem v nůši, šašci,
kobyla vedená sedlákem, husar, policajt, Žid, kominík, myslivec,
cikánka, čert a různé další. Průvodu dominuje medvěd s medvědářem.
Odjakživa patřili k magickým obřadům jak ustrojením, tak obřadným
tancem, zajišťujícím bohatou úrodu lnu, konopí nebo obilí. Hlavním
smyslem masek bylo pobavit sousedy i sebe. Při návštěvách domů se
zpívalo, tancovalo, přednášely se vinše a žertovalo na úkor hospodáře a
hospodyně. Masky byly všude pohoštěny něčím k zakousnutí,
především ale pálenkou a pivem. Průvod končil pochováním basy,
Bakchuse či Masopusta, nebo symbolickým střílením na medvěda nebo
kobylu, aby je pak v hospodě „živou vodou“ vzkřísili.
S masopustem byly spojeny žákovské divadelní hry, oblíbené ve městech, humorné a rozverné
masopustní a obchůzkové divadelní hry. Nejčastější byla hra „Soud s opilcem Bacchusem“. Hlavní částí
bylo čtení obžaloby se vtipy a narážkami na sousedy a vrcholem pak vykonání trestu - „utopení“ v kašně
na náměstí.
Do masopustních dnů spadaly také oslavy ukončení přástek. Nazývaly se kužel, dlouhá noc, přeslička, v
každém kraji jinak. Přástky začínaly o adventu a s přestávkami trvaly celou zimu. S kolovraty se scházely
ženy a dívky, ale sedávali s nimi často i muži. Hodně se vyprávělo, vzpomínalo a byli i známí legendární
vypravěči. O masopustu pak byla vyhlášena nejlepší přadlena, královna dlouhé noci.
Pro masopustní období bylo typické především smažené pečivo z kynutého těsta – podlouhlé šišky, uzly,
osmičky, věnečky a koblihy plněné mákem nebo povidly. Z nekynutého těsta se pak smažily boží milosti
ve tvaru čtverečků, obdélníčků, koleček či květů. Kromě smažení se také peklo, hlavně koláče, buchty,
vdolky, věnce, rohlíky a dekorativní vrkoče. Jejich základem byl velký koláč nebo pletenec z těsta se
zapíchanými špejlemi, ozdobenými panáčky z těsta, ořechy, ovocem a barevnými fábory a pentlemi.

Půst, Doba postní
Popeleční středou začíná půst. Postní doba je v životě církve obdobím příprav na Velikonoce a trvá čtyřicet
dnů. V této době také vrcholí příprava katechumenů, která je završena křtem o velikonoční noci. Čtyřicet
dnů postní doby má věřícím symbolicky zpřítomňovat své předobrazy: potopu
světa trvající čtyřicet dní a očišťující Zemi od hříchu; čtyřicetileté putování Izraelitů
přes poušť z Egypta do Zaslíbené země; čtyřicetidenní Mojžíšův půst na hoře Sinaj,
po němž Hospodin předal Izraelitům desky Zákona; čtyřicetidenní putování Eliáše k
Boží hoře Chorebu, kde dostal od Hopodina nové poslání; čtyřicet požehnaných let
vládl král David i jeho syn Šalamoun; Ježíšův čtyřicetidenní půst na poušti, jímž
začíná jeho veřejné působení a čtyřicet dní, kdy pobýval zmrtvýchvstalý Ježíš
uprostřed svých učedníků. Samo číslo čtyřicet je v Bibli často spojeno s dobou
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radikální proměny, během níž „staré“ mizí a objevuje se cosi „nového“. Jeden příklad za všechny – v
průběhu čtyřicetiletého putování pouští postupně vymírá generace, která vyšla z Egypta, generace
mravního úpadku s otrockým smýšlením, stále znovu reptající a vzpomínající na ztracené „plné hrnce“, a
rodí se generace nová, vychovaná v odloučenosti pouště samým Hospodinem, která se bude umět
poslušně i odvážně ujmout Zaslíbené země. Ani Mojžíšovi nebylo dovoleno vstoupit do Zaslíbené země.
Na první pohled se tato doba týká půstu od jídla a pití. Avšak nemusí to tak být vždy a doslova. V postní
době se můžeme zbavit i zvyků a návyků, které nám vadí a kterých se jinak těžko zříkáme. Dobrovolné
rozhodnutí nás posílí a stane se nám prostředkem k osobnímu růstu a duchovní zralosti. Proč by nemohl
být půst například od zábavy, televize, internetu, počítačových her, používání auta místo více chodit
pěšky, kouření. Každý ví, čeho se nejvíc potřebuje zříci. Doba od Popeleční středy do Velkého pátku je
dost dlouhá na to, abychom se pustili do změny našeho životního rytmu. Třeba nám to nevydrží dlouho, a
třeba po prvních krůčcích dočasně odpadneme a zase se k tomu ke konci postního období vrátíme. Určitě
však z toho nakonec budeme mít dobrý pocit, pokud se o
to alespoň pokusíme. I to se může počítat jako malé
vítězství.
Postní změna jídelníčku nám rozhodně prospěje. Na konci
zimního období je naše imunita snížená a musíme se
vypořádat s řadou infekcí. Většina z nás trpí nedostatkem
vitamínů a minerálních látek. Velkými pomocníky jsou zde
jarní bylinky a zelené natě cibulky, kopru, pažitky,
petrželky a doma vypěstované řeřichy. Věděli to už dávno
naši předkové. Ti v tomto postním období nejedli maso a
nemastili. Kraloval u nich naklíčený a opražený hrách
(pučálka) a obilí (pražmo), polévky z kysaného zelí,
zeleniny a brambor, luštěninové kaše, jídla z pohanky,
houbový kuba, rozvařovalo se sušené ovoce, pekl
jahelník... Každá taková změna nám vždy přichází vhod a je vítaná už jen proto, že je předzvěstí něčeho
nového.
První postní den, Popeleční středa. Už od 11. století dělá kněz při mši křížek z popele (popelec) na čelo
věřícím a při tom připomíná pomíjivost pozemského života a nutnost pokory slovy „Pamatuj, že prach jsi
a v prach se obrátíš“. Popel kněz získává spálením posvěcených snítek kočiček z minulého roku. V postní
době je kostel bez květinové výzdoby, na mši kněz obléká fialový ornát a jsou každý týden vedené
Křížové cesty, připomínající poslední Kristovu cestu s křížem na horu Golgotu.
Do času postu náleží i dávné zvyky, které souvisí s přicházejícím časem jara. Čtyřicet dnů postu je šest
postních nedělí. První tři jsou méně známé, další tři blíže k Velikonocům, přinášejí dochovávané zvyky.

První neděle – lat. Invocabit, Pučální, Pučálka. Jméno je od naklíčeného a opraženého hrachu, nejstaršího
známého pokrmu. Patří sem i zvyk pečení preclíků posypaných mákem a solí. Matky je v noci upekly a
poschovávaly na zahradě, aby je ráno mohly děti hledat. Dětem vyprávěly, že je poztrácela liška, proto se
říkalo i Liščí neděle.

Druhá neděle – lat. Reminiscere, Pražná. Pražmo. Napučená a opražená zrna obilí, neobyčejně zdravé
jídlo, se připravovalo od dob starých Slovanů. Obě postní neděle v sobě nesou skutečné ohlasy dávných
zvyků naklíčení a opražení semen. Někdy se říkalo i Černá či Sazometná neděle. Černá podle barvy
oděvu, který se oblékal v postu a Sazometná zřejmě podle všeobecného smýčení a úklidu.

Třetí neděle – lat. Oculi, Kýchavná. Kýchání bylo pro naše předky důležitější než dnes. Báli se ho jako
prvních příznaků nemoci, hlavně moru, ale na druhé straně zase věřili, že pořádné kýchnutí pročistí tělo.
Kýchnutí tak vyvolávali bylinkami a později šňupacím tabákem. Kýchnutí provází i známé rčení „Pozdrav
Pán Bůh“, které se užívá dodnes.

Čtvrtá neděle – lat. Laetare, Družebná. V tento den, v

polovině postu, se uvolňovala přísná postní pravidla. Lidé se
mohli scházet, pobavit se a zatancovat. Neděle se dává do
souvislosti s pořádáním příštích svateb, družba, družička,
družebnost. Družba chodíval se ženichem na seznamovací
návštěvu do domu nevěsty a družbové chodili zvát na
budoucí svatbu. Mládež se scházela k malé zábavě, k níž se
připravovaly velké koláče, družbance, pomazané mákem,
tvarohem nebo povidly. Dávné zvyky a slavnosti jsou
společné i u jižních a západních Slovanů, například v Srbsku
se drží druščelo.
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Pátá neděle – lat. Judica, Smrtná, Smrtelná. Název neděle

je odvozen od velmi starého zvyku rozšířeného v celém
slovanském světě – vynášení Smrti, ukončení celého
zimního, často pro lidi krutého období. Dívky zhotovily
symbolickou figurínu ze slámy, oblékly ji do obnošených
šatů a přidávaly vše neživé, prázdná vejce, prázdné
makovice, šnečí skořápky a podobně. Nazývala se Smrt,
Smrtka, Morana, Mořena, bylo v ní všechno zlé, co zima
přinesla. Smrtku bylo třeba nést obřadně v průvodu po celé
vsi, aby do sebe vstřebala všechny rány a těžkosti rodin.
Za vesnicí ji pak upálily nebo utopily v proudící vodě, aby ji
odnesla.

Šestá neděle – lat. Palmarum, Květná, Květnice, symbol

živých rostlin a prvních květů. Byla poslední a nesla se ve
znamení památného Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde ho
vítali lidé s palmovými ratolestmi. U nás tuto funkci převzaly větvičky rozkvétající jívy, lísky, střemchy,
břízy, brslenu a dalších, které se daly v kostele posvětit. Ve světnicích, zastrčené za svaté obrázky nebo
kříž, chránily dům i pole, zabraňovaly bolestem a nemocem a ponechávaly se celý rok. Na květnou neděli
chystaly dívky obchůzku s létečkem. Malý smrček ozdobily kvítky z prostříhaného papíru, zavěšenými
barvenými vejci a pestrými řetízky ze slámy. Stromek odnesly k hospodáři, aby byl ochranou pro jeho
včely.
Po Květné neděli začíná velikonoční, pašijový týden.
azč

Staré české pranostiky
V době krále Jiřího z Poděbrad v roce 1471, byly dávné pranostiky, předpovědi počasí, zaznamenané ve
staročeských veršovaných kalendářích, tzv. cisiojanech, podle hlavních svátků, na příklad: Filipa Jakuba
déšť, zlá to zvěst. Dny významných svátků, osudové (kritické) dny, současně začínaly určité roční období,
na příklad svátek Medarda. Po zavedení gregoriánského kalendáře v roce 1582, kdy bylo vypuštěno 10
dnů, aby jarní rovnodennost byla navrácena k 21. březnu, potom zahrnovaly celou skupinku několika dnů
kolem jednoho svátku. České hospodářské pranostiky ze sklonku 16. a počátku 17. století, se nám
uchovaly zásluhou Šimona Partlicia z Třešti, který je vydal ve svém hospodářském kalendáři na rok 1617,
pod názvem Calendarium oeconomicum perpetuum, Kalendář hospodářský každoroční.

Leden
Leden jasný, roček krásný. / Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. / Suchý leden, mokrý
červen. / V lednu mráz – těší nás; v lednu voda – věčná škoda. / Když v lednu včely vyletují, to nedobrý
rok ohlašují. / V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává. / Když roste tráva v lednu, roste špatně v
červnu. / Jaký leden, takový červenec. / Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu. / Jsou-li v lednu na
cestách tlusté ledy, podaří se výborné zelí. / V lednu silný led, v květnu bujný med.
Jaké počasí na sv. Makaria (2. 1.), takové se i v září ozývá. / Na Tři krále (6. 1.) mnoho hvězd – urodí se
mnoho bramborů. / Sv. Anežka (21. 1.) když laskava, vypustí skřivana z rukáva. / Je-li Karel Veliký (27.
1.) málo ledový, únor to zase napraví.

Únor
Únor bílý – pole sílí. / Únorová voda – pro pole škoda. / Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu
poleze za kamna. / Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. / Když záhy taje, dlouho
neroztaje. / Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. / V únoru sníh a led – v létě nanesou včely
med. / Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. / Co si únor zazelená – to si březen hájí; co si duben
zazelená – květen mu to spálí. / V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. / Když větrové na
konec února uhodí, moc obilí se na poli urodí.
Na Hromnice (2. 2.) musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout. / Když mrzne na Petra nastolení (22.
2.), mrznout bude 40 dní bez prodlení.
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Březen
Březen - za kamna vlezem. / V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest. / Kolik březnových
mlh, tolik červencových lijáků. / Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. / V březnu prach a
v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato. / V březnu prach – jistý hrách. / Suchý březen, studený duben,
mokrý máj – bude v stodole ráj. / Březen bez vody, duben bez trávy. / Mnoho dešťů březnových –
hubené léto. / Jak prší v březnu, tak také v červnu. / Hřmí-li v březnu, sněží v máji. / Březnové slunce má
krátké ruce. / Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.
O svatém Tomáši (7. 3.) sníh bředne na kaši. / Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků (10. 3.), přijde ještě
40 ranních mrazíků. / Na svatého Řehoře (12. 3.) šelma sedlák, který neoře. / Josefova (19. 3.) širočina
ničí poslední ledy. / Na svatého Jáchyma (20. 3.) skončila se už zima.
azč, jk

N a p s a li p r o n á s

Novoroční přání nám všem
Každý z nás v těchto dnech určitě dostává a asi i sám vytváří celou řadu přání. Odesílají se esemesky,
píší se hromadné maily, občas někdo ještě pošle pohlednici či dokonce přáníčko v obálce, potkáme-li se
na ulici či v obchodě, využijeme příležitosti si popřát osobně, nebo se kvůli přáním někdy dokonce i
navštívíme. Předmětem těch vánočních obvykle bývají věci jako radost, rodinné štěstí, pohoda či
jednoduše krásné prožití svátečních dní. K Novému roku se přeje také spousta dobrých věcí, mezi nimi
se naše přání týkají především našeho zdraví. „Hlavně to zdraví“ bývá, když už ne jediným, tak aspoň
výrazným obsahem takové novoroční esemesky. Protože prostě dobře víme, že právě na zdraví závisí
nejen délka našeho života, ale z velké části i jeho kvalita. Jen zdravý člověk přeci může pořádně
pracovat, může plánovat, co bude, může si chodit, kam chce, jíst a pít, co mu chutná, může si život
prostě náležitě užívat. Tudíž není divu, že po zdraví touží snad každý člověk, a tak je přeje sobě i svým
blízkým. A čím je člověk nemocnější nebo starší, o to víc si hodnotu takového přání uvědomuje.
Je tomu totiž tak, že velikost zdraví si člověk zpravidla uvědomí, až když o ně začíná přicházet; ve
chvíli, kdy se něco stane, když se přijde na nějakou vážnější nemoc, dojde k úrazu, nebo jednoduše
s přibývajícím věkem začne přibývat i neduhů a omezení. Mnohé věci, které si člověk dříve mohl dovolit,
si už najednou prostě dopřát nemůže. A to ho pochopitelně trápí a zpravidla se snaží s tím zcela
oprávněně něco dělat. Jenomže leckdy zjistí, že i ta nejvyspělejší medicína nedokáže všechno a že tak
život, zdraví a nemoc nejsou prostě zcela v naší moci.
To je pochopitelně pro každého těžká chvíle, zejména pak pro toho, kdo byl schopen mnohé věci
plánovat a i uskutečňovat. Je to ale zároveň i jedna z těch chvil, která člověka může vést nejen k oněm
známým otázkám po smyslu lidského života, ale i k veliké pokoře vůči němu; ten kdo přijme, že život i
navzdory vší své snaze a všem (moderním) možnostem nemáme v posledku ve své moci, prostě
zpokorní a začne třeba o životě a draví uvažovat jako o velikých a především nesamozřejmých darech.
Zároveň je to chvíle, kdy se i člověku dříve nevěřícímu leckdy stane, že začne vnímat, že jako za
každým darem, tak i za darem života musí být nějaký dárce, že to je Bůh, který náš život obklopuje a
v jehož rukách náš život leží. I když zůstane tajemstvím, proč život jednoho trvá mnoho let a je bez
výraznějších zdravotních potíží, zatímco jiný v mladém věku se trápí a odchází, přesto člověk najde u
Boha jednu velikou a vlastně nesmírně útěšnou jistotu: i když naše zdraví dříve nebo později selže a
život skončí, nepropadneme se do nicoty, ale přijdeme před Boha, který jako jediný je věčný.
A tak bych Vám všem, milí Toušeňští, a koneckonců i sám sobě ze srdce rád popřál, abychom
v následujícím roce tohoto Boha, jehož sestoupení do lidství jsme v minulých dnech oslavili, nacházeli i
bez vážných nemocí a bolestí. Kdo najde v Kristu Pánu Boha, najde nejen toho, kdo je tajemným
dárcem života, ale především toho, který nám chce dát novou sílu využít času našeho života ke konání
dobra, protože právě to je předpokladem, že náš návrat k Bohu bude šťastný.

Jan Houkal, farář
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Paměť v názvech míst
Nejstarší jména, se kterými se v Lázních Toušeni setkáváme, jsou jména řek (hydronyma) Jizera a
Labe. Do jména Jizera se promítá pradávný slovní kořen eis / ois / is, doložený ve staroindštině, kde
označoval svěží, bystrý proud. Rychle tekoucí evropské řeky pojmenovávali v tomto duchu Keltové
(dnes zní jejich podoby také Isar / Ijzer / Isère). Jméno Labe má původ v přesmyčce z indoevropského
kořene albh, spojovaného se světlým, čistým, průzračným tokem. Antická latinská podoba zněla Albis,
novověká Alba / Albia, germánská dodnes Elbe. Česká podoba Labe je doložena od 12. století.
Obecný název přírodního valu hradisko / hradištko / hradiště obsahuje český základ hrad
(staroslověnský gradъ, praslovanský gordъ, indoevropský ghordh) pro pojmenování ohrazeného místa.
Jméno osady Toušeň je odvozeno od mužského vlastního jména Túšen, blízkého osobním jménům
Túchod a Túchon, připomínaným v pověstech z dob knížete Nezamysla. Jejich základem byl staročeský
výraz túch / tušenie, znamenající naději. Změkčením koncové souhlásky (přivlastňovací příponou -jь) na
Túšeň (a později i změnou rodu z mužského v ženský) se nejpozději v 9. nebo 10. století vytvořilo
pojmenování pro to, co bylo Túšenovo: dvorec, hrad. Jméno Túšeň, Toušeň se skloňuje jako zeleň.
Všechna „pomístní jména“ (živé i zapomenuté názvy přírodních útvarů, porostů, polí, vodních ploch a
dalších významnějších míst), s nimiž se na toušeňském území setkáváme, jsou mnohem mladší, a proto
dobře srozumitelná. Většinou ani nepotřebují vysvětlení. Lze je rozčlenit do několika skupin:
– podle jakosti a zeměpisných objektů: Bor (borovicové lesy), V hlinách, Na hlínách (pole nad
podložím cihlářské hlíny), Lesík, Louky, Na mazance (podle jílu, který zbyl po odplavení ornice), Obůrka
(malá obora), Ostrůvek, Písečák, Písečník (kde se těžil říční písek), Prutník (kde se pěstovalo proutí na
košíky), Rašeliniště (zde slatiniště), Rybník, Starý Labe (původní rameno řeky), Tůně;

– podle polohy nebo terénu: U božích muk, Nad cihelnou, Malý dolíka, Velký dolíka, Vlevo u
domečku (u drobné stavby nad káranským vodovodem), Pod dráhou (pod železniční tratí), U dubu, Ve
dvoře, Na hrázi, Za hřbitovem, Za humny, U koupaliště, U kravína, U křížku, V lesíčku, V lesíku, Na
náplavce (naplavená plocha u řeky), Mezi mosty, U mrchoviště (u pohřebiště psů), V octárně, U
ohrádky, V písečáku, Na Polabí, Polabsko (při Labi), Pod pomníkem, U prokopa (u průkopu hráze
zaniklého rybníka), Malej přívoz, Velkej přívoz, U přívozu, V rybárně, Na rybníce (na mokřině), Na
schodech (na stupňovitých polích), U skály, U spínačky (u rozvodny elektrického proudu), Na struhách
(u odvodňovací strouhy), Na špičce (na soutoku řek), Nad úvozem, Na vinici, Na vobůrce (v malé
oboře), Vrcha, Na vrchách, Vysoká mez, Pod Vysokou mezí, Nad Vysokou mezí, Zárybničí (za
rybníkem);

– podle rozlohy, tvaru či vzhledu: Na motáku, U motáku (malé pole, kde je samá souvrať), Na
sedmině (pole o rozloze sedm korců), Na sekeře (pole u někdejší cesty ve tvaru sekery), Na trníčku
(podle porostu), Třetina (pole ve tvaru trojúhelníku), Na úvozech, Na ouvozích, Zelenej ouvoz;
– podle účelu nebo události: Bejkovka (louka k sečení pro obecního býka), Káraný (les ze
zapovězeným vstupem), Královská cesta (kudy jeli hosté ke korunovaci), Magacín (skladiště u nádraží),
U oddaných, Na voddaným, (pole spojená sňatkem), Octárna, Ovčárna, Požára (kdysi spálené pole),
Rybárna, Teletník (kde se při pastvě otelila kráva);
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– podle majitele nebo osoby jinak spjaté s daným objektem: Na babiččiným, Bočkovo pole, Na
děkanským, Nad Fajferou, Na Jandově kopě, Kochova tůň, Mecerova louka, Park profesora Procházky, U
Pantůčkovýho křížku, Salamánkova tůň, Školní statek;
– podle místních jmen: V Čelákově (stráň podél tůní k Čelákovicím), V Dehtársku (podle vztahu
ke vsi Dehtáry), Za Itálkou (za parkem toho jména), U Kabelína, V Kabelíně (podle potoku a mlýna toho
jména), U Mstětic, Pražská cesta, Malý Stránecko, Velký Stránecko, Na Stránecku (podle zápské
Stránky), U Sumu (podle údolí Sum nad rybníkem se sumci), Malá Toušeň (za Labem), U Záp;
– podle podobnosti se známým místem ve světě: Amerika (rokle v bývalém lomu), Habeš (prosté
domky u cihelny), Itálie, Itálka, Italka (park jižně od lázní), Kréta (místo u ostrova), Malvíny (pláž u
vodních ploch s ostrovem), Šanghaj (prosté domky u cihelny).
Zvláštní okolnosti provázely pojmenování středu městyse. Jméno či jména sídliště na výšinném hradišti
neznáme. Slovanské pojmenování tohoto hradiště Túšeň, Toušeň bylo ve 13. století přeneseno na
kamenný hrádek, chráněný vodním příkopem níže při Labi. Hrádek zaujal místo mladší části
slovanského osídlení. Tento nový přirozený střed osady se neměnil ani poté, když byly za třicetileté
války všechny zdejší stavby rozbořeny. Teprve později, když se městys rozrostl, stala se jeho dalším
přirozeným středem zvonička u obecní studny. Stávala v místech, kde byla roku 1823 postavena
kaplička svatého Floriana. Při jejím vysvěcení roku 1852, se konala první floriánská pouť. Popisek na
jedné ze secesních pohlednic (z počátku 20. století) označuje prostor před kapličkou jako Náměstí. Ale
název se neujal. Podle potřeby se říkalo „před kapličkou“ nebo „za kapličkou“ nebo „u kapličky“.
Pouťovým atrakcím bylo vymezeno světské místo na prostranství dál odtud, kde se říkalo Ve dvoře.

Také pro oslavu prvního výročí vzniku republiky roku 1919 našli naši předkové světské místo: „Lípu
svobody“ vysadili na rozcestí ulic Hlavní a Na Hradisku před domem číslo 129. Místo pojmenovali
náměstí Svobody a opatřili je cedulí. Ale ani tento název se neujal. Jiné prostranství pro větší
shromáždění tehdy nebylo: na ploše dnešního náměstí byla školní zahrada a na ploše parčíku rybník.
V místech pomníku padlých tekla strouha a za ní stál přízemní domek krytý došky. Skutečné náměstí
vzniklo až roku 1932, když se rok předtím místní zastupitelstvo usneslo (na návrh vrchního správce
cukrovaru Ing. Vladimíra Ulricha) využít pro zřízení náměstí větší část školní zahrady mezi školou a
rybníkem. Brzy se sem přestěhovaly atrakce floriánské pouti. Když byl rybník roku 1950 vypuštěn a od
roku 1955 po čtyři roky postupně zavážen, vzniklá plocha opět posloužila nejprve pouťovým atrakcím.
Později zde byl vysazen parčík. První budova nákupního střediska zde byla otevřena v roce 1971, druhá
(dnes užívaná) v roce 1988. Dům seniorů byl otevřen roku 1993 a pošta sem přenesena roku 2000.
Název pro celou tuto dvojdílnou plochu byl navržen a schválen zastupitelstvem až v květnu 2001
v podobě Floriánské náměstí. Původ má v zasvěcení kostela z roku 1890 témuž patronu, kterému byla
zasvěcena již kaplička: svatému Florianu, patronu hasičů, kovářů, hrnčířů, kominíků, bednářů, sládků,
mydlářů a vůbec všech, kdo pracují s ohněm, ochránci před povodněmi i suchem, při neúrodě polí, proti
bouři a ohni, a ochránci měst.
RNDr. Jan Králík, CSc.

kronikář
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Lákavé předsevzetí
Nastal nový rok a společně s ním i kupy nové práce a jiných složitých úkolů. Vánoční svátky jsme chtěli
strávit se svými nejbližšími a nestresovat se zbytečnými situacemi, které by tuto dokonalou chvíli mohly
naprosto zničit. Avšak právě již zmiňované situace se postupně vrací
do našich podvědomí a čím dál víc nad nimi přemýšlíme. Nejvíce
času na přemýšlení se nám naskytne na první den ze všech - Nový
rok. Většina obchodních domů a kamenných obchodů je zavřená, do
práce se chodí vážně jen výjimečně a do škol nevkročí v tento den
ani noha. A tak když už začala nová etapa něčeho, snažíme se toho
využít a vložíme veškerou svou vůli na stanovení vlastních cílůpředsevzetí.
Novoroční předsevzetí spousta lidí odsuzuje. Ať už, že o takových
věcech prostě vůbec nepřemýšlí, nebo se pokusili sepsat si seznam
a nedokázali ho dodržet. Poté už se lidového „výmyslu“ předsevzetí nechtěli nikdy zúčastnit naplno. Začali
předsevzetí naprosto odsuzovat, kvůli chybám ostatních, ale svou chybu buď uznali, nebo bohužel ne.
Právě ale tato zvláštní věc, jako je předsevzetí, záleží na naší vlastní vůli. Jestli budeme chtít v novém
roce zhubnout, naučit se novým dovednostem nebo jen začít dobré vztahy se sousedy, dá u některých
hodně práce. Buď nemají v sobě natolik důvěru, že hned tuto myšlenku na nové poznatky ze světa zahodí
a jen zpola závidí druhým právě to, co by si sami přáli. Nebo takový typ
člověka, kterému dá práci předsevzetí dokonale uskutečnit. Každému
dalšímu kroku stačí jen málo. Jestliže tento rok budeme chtít pro sebe
poznamenat jako „hubnoucí“, tak si dáme jako předsevzetí shodit několik
kilo váhy. Druhý den v roce se probudíme a zalekneme se jen toho, co
jsme si to vlastně dali za složitý úkol. Máme dvě možnosti - zůstat a
přijmout tento úkol s chladnou hlavou nebo se na celou tu šaškárnu
vykašlat a dát si ke snídani to lahodné cukroví, co nám zbylo z Vánoc.
Když si vybereme první variantu, čeká nás další překážka, a to slib si
dodržet. Po několika týdnech začneme mít choutky s tím přestat, ale
stačí jen trochu posunout oči z dohledu lákavého na vaše vytoužené a díky vaší vůli se možná sen stane
za pár chvil skutečností.
Nemusíme si dávat jako příklad hubnutí, které většina lidí vážně nepotřebuje. Je mnoho dalších věcí, co
by si člověk přál ve svém životním stylu změnit. Někdo si myslí, že by bylo považovat za vhodné i
poukázat na vady ostatních a dovolit si jen naznačit… Jenže věřte mi, jestli člověk má nějakou vadu, tak o
ní dobře ví a tak je na místě udělat z chyby přednost.
P. Červinková

Jak vidí taneční ON
Jeden z nejhorších dní, které jsem zažil, byl 3. 9. 2011. V ten den začínaly taneční. Naprosto mi zničily
soboty, protože každou sobotu v 19 hodin začíná hodina. Taneční škola se jmenuje "Zita", hodiny
probíhají v Čelákovicích v kulturáku. Naši učitelé jsou na prd, hodně keců a skutek utek.
Taneční je jedna z nejhorších věcí, které musím prožívat - něco přes 4 měsíce, dvě a půl hodiny každou
sobotu. Máme i "prodloužené", které nejen že trvají o hodinu déle, než normální lekce, ale většinou

přijdou i rodiče.... je to hrozná otrava. Dále jsou tam taky lekce "Country" a "Mikulášská". Country
nestálo za nic a Mikulášskou mám bohužel ještě před sebou. Všechno tohle zakončuje "Věneček",
kterému bych se nejraději vyhnul, protože nejenže bude trvat 4 - 5 hodin, takže to zabije celý večer, ale i
kvůli ostatním blbostem, které tuto závěrečnou lekci zakončují. Naštěstí, některé lekce i odpadly nebo
byly odloženy. Taneční byla pohroma a pokračovat dalším kurzem za rok? To jedině přes moji mrtvolu.
Hodně lidí, se kterými jsem do tanečních chodil, to vidí stejně a zopakovat by si to nikdy nechtěli.
k0sh3s
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Jak vidí taneční ONA
Do tanečních jsem začala chodit 3. 9. 2011. Chodím do taneční školy Zita do Čelákovic a každá lekce
začíná od 19:00 každou sobotu. Za učitele máme pana a paní Zitovi. Podle mě jsou to skvělí učitelé, kteří
nás velmi naučí.
Pro mě a určitě i ostatní, jsou taneční obrovským společenským zážitkem.
Každou lekci cvičíme různé tance a pořád se učíme nové a nové taneční
kroky a variace. Taneční kurz trvá 4 měsíce a během kurzu jsou takzvané
prodloužené lekce. Na prodlouženou lekci může přijít kdokoliv a může si
zde i zatancovat.
Na této lekci procvičujeme všechny tance, které jsme se do té doby
naučili.
Jsou i různé druhy těchto lekcí jako je třeba Country nebo Mikulášská.
Taneční jsou zakončeny Věnečkem, což znamená něco ve smyslu
zakončení sezóny. Tímto se zakončují taneční a dívky přijdou většinou
v krásných bílých plesových šatech a i chlapci jsou více načančaní. Na
Věnečku se tancují skoro všechny tance, které jsme se za ty 4 měsíce
tanečního kurzu naučili.
Bohužel, i některé lekce nám odpadly kvůli zabrání kulturního domu.
Tento rok bych zhodnotila jako velmi zajímavý, páč je nás tam celkem
dost.
Mě osobně taneční velmi zaujaly a určitě bych chtěla pokračovat dalším kurzem příští rok.
Myslím, že i hodně ostatních spolužáků z tohoto kurzu toto tancování velmi zaujalo a budou chtít
pokračovat tak jako i já příští rok.
Už teď je v Toušeni mnoho mých kamarádů, kteří už se do tanečních příští rok velmi těší, a už i tento rok
se chodí dívat, co je čeká a nemine v příštím roce.

Zumrová Jana 

Moje největší překvapení
(bez úprav)
Rodiče jeli pryč, myslel jsem si že na nákup. Pak na mě volají. Jdu tam a vidím psa. Byl to šok. Když sem
ho uviděl, byl jsem štastný. Táta se zeptal, jak ho pojmenujem a já řekl Rex. A tak se jmenuje Rex. Bylo
to v sobotu kdy přišel. Tu noc ho
měl u sebe táta. Potom ho měli
všichni ale v pondělí, to sem ho
hlídal jenom já a to sem díky tomu
nebyl ve škole :D. Furt tu v domě
čůrá, kálí a štěká, mám ho rád.
Když ho máma hubuje, bráním ho a
chválím. Chodím s ním hodněkrát
ven. Je rostomylej, vše kouše, loudí,
když jíme tak štěká, že mu
nechceme dát. Moc se těším, že až
bude větší, budeme spolu běhat.
Určitě nezapomenu dát si do kapsy
igeliták, abych moh jeho hovínko
sebrat a vyhodit. Nebudu jako
někteří jiní, co nechávají psí hovínka
válet se lidem pod nohama a před
vrátkama a neuklidí to. Tak jsem
vám tady napsal moji největší
radost.........
WeaWill
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Automatická kresba.
Úvodem lze o této kresbě říci, že se jedná o kresbu pozitivní. Autor ji může tvořit pro sebe, své bližní,
známé, nebo i na zakázku pro neznámého člověka. Své blízké zná, ale v případě pro něj cizích lidí, je
zapotřebí vědět pouze jméno, datum narození, popřípadě náznak problémů, který dotyčný potřebuje
vyřešit, nebo odstranit (toto není vždy nutné). Automatická kresba nepotřebuje žádného výtvarného
vzdělání, neřeší věci jako je perspektiva, pokládání barev, zlatý řez a již vůbec ne přiřazení k různým
„ismům“. Automatická kresba odhalí fakt, že vlastně každý je malíř (muže se naučit opravdu každý).
Autor vezme papír, pastelky, křídy, vodovky, nebo cokoliv, čím se dá při troše snahy, zvláště pak za
přítomnosti dětí nebo domácích mazlíčků, pěkně umazat koberec a jde se do toho. Každý si jen musí
ujasnit, na co chce, aby kladná energie vycházející z kresby působila, v čem má býti nápomocna,
popřípadě pro koho je tvořena.
Můžeme se dozvědět něco o našich vztazích, o zdravotním stavu, může nám také pomoci při rozhodování,
zda to či ono udělat nebo ne. Díky kresbě můžeme vyřešit všechny možné i nemožné :-) potíže a
problémy. Přináší nám do života pohodu a klid.
Závěrem lze na adresu automatické kresby říci, že se velice zjednodušeně řečeno jedná o kresbu, která
vzniká podle pocitu, nálady, nebo rozpoložení. Každopádně je tvořena jen tak od ruky. Vždy ale autor do
této kresby vkládá energii. Ta je vždy rozhodně pozitivní. Takový je cíl a účel.
Toušeňačka Zuzka Lesáková energetické obrázky maluje. Nakreslila jeden takový pro nás všechny a
vložila do něj tolik energie, kolik bude každý z nás nejen po celý tento rok, ale i období následující
potřebovat.
Každý sám si můžete zvážit, co na Vás vyzařuje, a budeme rádi, když nám sdělíte Váš názor.
Kdyby měl někdo zájem o nášup energie, nebo chtěl svojí vlastní kresbu, popřípadě se chtěl na něco
zeptat, ať už na problém který řeší, nebo měl zájem sám začít kreslit, pište na zpravodaj@laznetousen.cz,
nebo zaběhněte do schránky umístěné na DPS U Byšických.
rfv a Zuzka Lesáková
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Znáte je?

Představujeme kontrolní výbor a stavební komisi.
V minulém vydání Floriána jsme Vás seznámili s činností komise Sociální a školské. I v tomto vydání Vám
přiblížíme další z orgánů zastupitelstva městyse a rady městyse, a to jeden výbor a jednu další komisi.
Kde se ale všechny ty výbory a komise berou? Proč jsou zřizovány? Pro odpověď jsme si jednoduše zašli
do právních předpisů ČR. Je to trochu nezáživné čtení, takže vybíráme jen ty § a odstavce podstatné pro
tuto rubriku (z toho důvodu nemusí číselně navazovat). Takže, zřízení uvedených orgánů je dáno
zákonem, konkrétně zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. O výborech a komisích říká
toto:
Výbory
§ 117
(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory
zastupitelstvu obce.
(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru
§ 118
(1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.
(2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je
předseda výboru.
(3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
§ 119
(1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního
úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
(2) Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
(4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy
opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se
kontrola týkala.
(5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se
kontrola týkala.
§ 122
Komise
(1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě
obce.
(4) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
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Tolik tedy řeč zákona na upřesnění a rozšíření informací na dané téma a teď zpátky do Toušeně. V té
fungují jak povinně zřízené výbory, tak i komise. Komise samy o sobě jsou v podstatě jakýmsi, řekněme
poradním sborem a pracují s tématy, pro které byly zřízeny. Členové komise mohou přijít s vlastními
iniciativními návrhy, posuzují návrhy a potřeby dané ze strany obce, ale může se na ně obrátit
s návrhem, nebo problémem i běžný občan. Samozřejmě v rámci určení komise. Pokud někdo bude
například chtít více kulturního vyžití v obci, nepůjde s tím na komisi stavební. Příslušná komise daný
podnět posoudí, zaujme k němu své stanovisko, a toto stanovisko formou zápisu z jednání komise
přenese na jednání rady městyse. Rada se pak o všem poradí, a ví-li si rady a není bezradná , tak se
pohnou ledy. Ale o tom až jindy.

Kontrolní výbor
Výbor pracuje ve složení: Ing. Bareš František, předseda, Ing. Cinek Michal a Kratochvíl Ladislav.
Předmětem jejich činnosti je například: kontrola usnesení zastupitelstva, usnesení rady a usnesení
jednotlivých komisí. Dále také kontrola školy, školky, školní jídelny – v rámci této kontroly se sleduje
vedení účetnictví, dodržování školského zákona, hygiena, požární ochrana atd. A aby toho nebylo málo,
tak do jejich předmětu činnosti spadá i kontrola nájemních smluv, reklamních tabulí, knihovny a možnosti
využití nerealizovaných projektů (nebo-li projektová dokumentace k nějaké akci, například rekonstrukce
nějakého objektu).
Tolik tedy o kontrolním výboru. Více snad není nutno uvádět, stačí trochu představivosti. Každopádně teď
víte, že je vše pod „kontrolou“.
rfv

Stavební komise
Stavební komise městyse Lázně Toušeň se schází pravidelně, většinou první středu v měsíci, ve složení:
Ing. Jiří Duchoň, Ing. Pavel Jedlička, Libor Konopka, Otakar Červinka, Jaroslav Tihon a Ing. Petra
Herrmannová, předsedkyně.
Stavební komise je poradním a konzultačním orgánem starosty městyse. A právě v tomto duchu se také
nesou jednotlivá zasedání, při kterých často nechybí ani paní starostka MVDr. Jitka Myslivečková.
Společně projednáváme a zkoumáme jednotlivé návrhy staveb, plánované záměry či doporučení, která se
týkají veškerých stavebních činností městyse. Stavební komise pak podává vyjádření ke všem stavebním
činnostem, probíhajícím v katastrálním území obce. Většina ze členů stavební komise má nejen osobní,
ale především profesní zkušenosti v oboru stavebnictví, a proto je velmi vítané, že mohou svými
znalostmi přispět k návrhům na řešení jednotlivých otázek.
Sledovanými oblastmi stavební komise jsou mimo jiné také infrastruktura městyse, povolování odstranění
dřevin a s tím spojená i ochrana životního prostředí. Nově otevřeným a diskutovaným tématem bude
s příchodem zimy i posouzení možností, jak chránit zdraví občanů před paliči odpadů v kamnech a
zachování příjemného prostředí jak pro občany naší obce, tak pro návštěvníky Lázní Toušeň. Členové
stavební komise se také účastní kontrolních dnů během probíhající rekonstrukce Skleněné vily a sledují
vývoj jednání ve věci zamýšlené výstavby paroplynové elektrárny v nedaleké obci Mochov.

Ing. Petra Herrmannová
předseda komise

Technická četa
Tyto dva členy, jinak vícepočetné technické čety spadající pod Úřad městyse Lázní Toušeně, snad ani není
nutno příliš představovat. Jsou dennodenní součástí toušeňského života, někdy i v sobotu a neděli, ve
svátek i v pozdních hodinách. Bez jejich přičinění by velká část Toušeně nejspíše zarostla mechem, a kdo
ví čím vším ještě (raději si to ani nechci představit). Zajímalo by mě, zda si každý, kdo jde po Toušeni
všimne, jak je v ní hezky uklizeno. Obávám se, že nikoliv. Když je vše OK, tak to vnímáme jako
samozřejmost, ale ledva by někdo vyhodil kramfleky výš než má ramena po nánosech mokrého listí, nebo
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něčeho podobného, to by byl hnedle kravál. Například z právě jmenovaného listí dělá velmi úhledné
hromádky paní Špitálníková a jedním z těch, které pak tyto hromádky odveze, je pan Šváb. Pan Šváb má
na povel samozřejmě i jiné věci, ale je to hezký způsob, jak na něj v textu plynně přejít . Pan Šváb,
kromě plnění svých pracovních povinností, mimo jiné (a jiných pomocníků podotýkám), pomáhá při
některých toušeňských akcích – připraví dřevo na ohníčky pod buřty, klacky na buřty, zapůjčí a doveze
přenosná ohniště, dále stoly, lavice, stánky, plynovou bombu na balónkovou akci, lahve se svíčkami na
Lucii a tak podobně.
Souhrnně lze tedy říci, že oba jmenovaní se o nás a Toušeň hezky starají.
rfv

Paní Božena Špitálníková
Jak dlouho na úřadu pracujete?
8 let
 Co je náplní Vaší práce?
Úklid obce, parku a hřbitova.
 Udělala jste někdy ve své práci velkou chybu?
Nejsem si vědoma.
S jakými problémy se při své práci potýkáte?
S parkováním aut pod pomníkem, nemohu tam
uklízet.
 S jakou kuriozitou jste byla nucena se z pozice
své funkce vypořádat?
Nic mě nepotkalo
 A jaký se Vám stal trapas?
Žádný.
 Pokud je den náročný, kde a jak čerpáte sílu na den následující?
U televize.
S čím vším se na Vás mohou lidé obrátit? A dělají to?
Ptají se na cestu kudy kam v Toušeni dojdou a údržbu zeleně.
 O čem byste se chtěla ve Florianovi dočíst?
O dění v obci.
Co Vám v něm nejvíce chybí?
Nechybí, líbí se mi.
Co Vám chybí v Toušeni?
Chodník k nádraží a k Davídkovům.
A co byste přála Toušeni?
Chtěla bych odstranit větve smrku a modřínu v ulici V Ovčárně a na Hlavní ulici
větev šeříku a větve borovice, je z nich velký nepořádek.

Pan František Šváb
 Jak dlouho na úřadě pracujete?
11 let
Co je náplní Vaší práce?
Veškerá údržba obce.
Udělal jste někdy ve své práci velkou chybu?
Velkou určitě ne, možná nějakou menší.
S jakými problémy se při své práci potýkáte?
Více méně si vždy nějak poradím. Každý
problém se dá nějak řešit.
S jakou kuriozitou jste byl nucen se z pozice
své funkce vypořádat?
Možná by se něco našlo, teď si zrovna nevzpomenu.
A jaký se Vám stal trapas?
Trapas určitě ne.
Pokud je den náročný, kde a jak čerpáte sílu na den následující?
Nejradši procházkou naší krásnou přírodou, hned je člověku lépe.
S čím vším se na Vás mohou lidé obrátit? A dělají to?
Téměř se vším rád pomohu, ale jen přes úřad městyse. Ano lidé občas přijdou.
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O čem byste se chtěl ve Florianovi dočíst?
Tak nějak mi stačí, co tam je.
Co Vám v něm nejvíce chybí?
Jak už jsem řekl, mně to tak
stačí.
Co Vám chybí v Toušeni?
Jsem tu šťastný, mám tady rád
všechno včetně lidí. Za nic bych
neměnil.
A co byste přál Toušeni?
Aby nadále vzkvétala jako do
dnes a aby se nám tu stále všem
hezky žilo. Vždyť je tu tak nádherně!

Vítání občánků

V sobotu 8. 10. 2011 přivítala, jak již tradičně v Zasedací síni Úřadu městyse Lázní Toušeň,
místostarostka Mgr. Věra Vojtíšková 8 nových občánků. Řady Toušeňáků rozšířila tato dítka:

Aneta
Lerchová

Mikuláš
Beran

Šimon
Hronek

Ondřej
Vysoudil
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Terezie
Koubková

Markéta
Černá

Viktorie
Čápková

Jakub
Choděra

A v Toušeni to žije….

Jak jsme zachraňovali malého Kapříka.
V sobotu 8. 10. se malý toušeňský Kapřík dostal do
potíží se zlým Suchopárem, a proto značná, chrabrá
část Toušeňáků vyrazila do noci, připravena plnit
záludné úkoly, potřebné ke Kapříkově záchraně a
zároveň statečně čelit náporu všelijakých strašidelných
bytostí. Kapříkovi zachránci se ovšem k celému
problému postavili velmi zodpovědně. S Ohnivým psem
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tedy moc práce neměli, neboť ten blaženě usnul, což donutilo Bezhlavého rytíře výt za něj, zato Vodníka
někteří hodlali utopit, což je v případě této nadpřirozené bytosti docela
dřina a k tanečku s Bludičkami se rovněž nikdo pro jistotu neměl. Zato
Suchopárovy úkoly všichni plnili jak o závod, takže Kapřík byl nakonec
zachráněn a všem na konci strastiplné cesty daroval „červíka buřtíka“ a
pivo. Tedy to pivo všem, kterým již uběhlo 18 jar, samozřejmě.
Ale aniž by to kdokoliv tušil, s Kapříkem a zlým Suchopárem se ještě plně
neloučíme a zcela určitě se s nimi oběma během následujících období ještě
setkáme.
Jedním z úkolů, které umožnily Kapříkovu záchranu, bylo složit básničku na
téma Toušeň. A zadařilo se. Kapřík byl těmito
dílky tak nadšen, že se rozhodl s Vámi o ně
podělit a co více, došel k názoru, že by bylo
fajn použít tyto básničky jako základ Toušeňské hymny. Tu tedy opravdu ještě
nemáme. Takže Kapřík a zbytek (no možná že ne celý) obyvatel Toušeně
doufá, že se najde borec, který by věc uvedl v život tím, že by hymnu upravil
a hlavně ZHUDEBNIL. Vážení a milí, je to výzva…. Kdo se jí chopí, může nás o
tom zpravit na zpravodaj@laznetousen.cz, nebo vhodit vzkaz do schránky na
DPS (vchod k MUDr. Rancovi, nebo do Myšáka). Není nutno zdůrazňovat, že
komu se to podaří, vstoupí do dějin Toušeně a s největší pravděpodobností bude zanesen v kronikách a
nejspíše mu na nějakém vhodném místě bude za nějaký čas odhalena deska (po zkušenostech plastová).
Takže, zde je básnická tvorba zachránců:
Toušeň barví lesy / jako všude lesy. / Rybky rybky rybičky / ky ky ky ky kytičky
U nás doma v Toušeni / bydlí se jen v zeleni / je na břehu Labe / už mi z toho hrabe / u nás doma v
Toušeni.
V Toušeni jsou kapříci / jsou to velcí machříci. / Rybář sedne na židličku / prut položí na vidličku. / Když
nahodí udici / chytí velkou sumici. / Sumice velká je / a rybář se raduje.
V Toušeni svítí světýlka / v noci jdem na kapříka.
Po Toušeni v noci chodím / strašidel se ale nebojím.
Naše malá vesnička / kulatá jak kulička / bohatá jak babička. / Zelená jak stromeček / upečem si
vdoleček. / Světlá je jak sluníčko / uvařím si kafíčko.
V tom toušeňském kraji/ panovaly panny/ co neměly muže/ ale měly groše.
Znám ten vzdálený ráj / co jmenuje se toušeňský kraj.
Toušeň krásná ves / hned u ní je les / běhá v něm ne jeden pes. / Na soutoku leží / a o to tu běží. /
Máme tady sokol / ví to každý mongol/ naše lázně léčí krásně/ a to je konec naší básně.
V Toušeni je blaze / více nežli v Praze. / Všichni máme Toušeň rádi / a proto jsme kamarádi.
Toušeň to je krásná ves / každý večer tam vyje pes.
Od jara až do zimy / v Toušeni se líbí mi. / Žije se tu velmi krásně / až z toho skládáme básně.

Výlet seniorů z Prahy do Toušeně
Dne 16. listopadu se uskutečnil, po předběžné dohodě s panem primářem
MUDr. Bohumilem Sváškem, výlet Svazu důchodců z Prahy 3 do Lázní
Toušeň. Výhodou, pro krátké podzimní dny, byla jejich poloha blízko u
Prahy.
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Vstřícnost pana primáře MUDr. B. Sváška i vrchní sestry paní Radky Rottové k seniorům, kteří jeli za
poznáním, byla opravdu výjimečná. Nejen, že si mohli v klidu prohlédnout celý komplex lázní
s konkrétností jejich provozu, ale někteří z nich využili i možnost
objednat si balneoterapii, zaměřenou v Slatinných lázních Toušeň
na pohybové ústrojí, které seniory trápí nejvíce. Vrchní sestra, se
souhlasem pana primáře, umožnila určité procedury a to za
normálního lázeňského provozu. Všichni vedoucí pracovníci lázní,
včetně správce pana Ing. Petra Chorvátha, se seniorům věnovali
ještě po obědě a odpovídali na dotazy účastníků výletu.
Zorganizovali i malou edukaci, týkající se prevence zatížení
nosného aparátu. Odpovědi na lázeňskou léčbu mimo sezonu
přinesly „své ovoce“ – někteří senioři se rozhodli navštívit Lázně
Toušeň v dubnu 2012 v samopláteckém režimu. Byl zdůrazněn
velmi účinný peloid a to sirnoželezitá slatina, jedna z nejúčinnějších
vůbec, s vlastním ložiskem – „labištěm Čelákovice“.
Většina seniorů neměla ani tušení jak blízko Prahy - jejich bydliště - se významná balneoterapie
provozuje. Shodli se také na tom, že by se měla rozšířit informovanost a nabídka procedur v Lázních
Toušeň mezi seniory, v rámci hlavního města Prahy, což si dali na místě za úkol.
S ohledem na svůj věk všichni přivítali nabídku pana primáře MUDr. Sváška, že se mohli přímo v kavárně
Lázní Toušeň naobědvat. Předmětnou nabídku zrealizovala paní Modlíková, které patří poděkování všech
za chutný oběd.
Překvapením bylo uvítání účastníků výletu přímo paní starostkou městyse Toušeň, paní MVDr. Jitkou
Myslivečkovou. Všichni považovali její zájem o návštěvu seniorů za ojedinělý zážitek. Z jejího pokynu
měli senioři na procházce po okolí Toušeně i výklad o historii městyse, který zabezpečila paní Alexandra
Červinková, členka Redakční rady Floriána. I jí za obětavost a poutavý výklad děkujeme.
Příjemný den byl zakončen prohlídkou zámku Čelákovice.
Dovolujeme si poděkovat všem za krásně prožitý den, zvláště pak těm, kteří nás celý den provázeli i
vzdělávali na cestě za poznáním v lázních Středočeského kraje.
Motto našeho výletu zcela předčilo očekávání:
Minulost je vzpomínka, budoucnost vize. Ale dnešní den je právě ten, na kterém záleží “jak ho
prožijeme“.
Za seniory z Prahy 3 v úctě

Mgr. Vladimíra Kalfusová
místopředsedkyně Svazu důchodců Praha 3

Opera Popelka
V sobotu 19. listopadu se v sokolovně konala toušeňská premiéra opery Popelka od Zdeňka Zahradníka.
Autor ji zkomponoval podle libreta Kamila Bednáře. V režii Dušana, Anny a Filipa Müllerových účinkovali
sólisté, Pěvecký sbor Gymnazia J. S. Machara v Brandýse nad Labem a členové Divadelního soubou při T.
J. Sokol Lázně Toušeň. Opera byla uvedena u příležitosti autorova jubilea, jeho 70 narozenin. Sokolovna
byla zaplněna do posledního místa, sedělo se i na stolech a několik prvních řad obsadily děti.
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Ohlédnutí za V. nedělním odpolednem s RC modely aut
V neděli 6. 11. 2011 proběhlo v Lázních Toušeni již páté nedělní
odpoledne s RC modely aut. Tradiční podzimní akce proběhla v tělocvičně
místní základní školy se začátkem ve 14 hodin odpoledne a s koncem
okolo 17 hodiny v podvečer. Jako i na
předchozích akcích, i zde šlo o další
představení
našeho
koníčka
a
modelářské odbornosti místním rodičům
a především jejich dětem.
Jelikož v den konání akce se udělalo
venku opravdu hezky a po delší době
zase vysvitlo sluníčko, měli jsme trochu obavy, co to udělá s účastí.
Nakonec, podobně jako v předchozích letech, akce myslím proběhla k
oboustranné spokojenosti a zúčastněné děti i rodiče doufáme, strávili
příjemné nedělní odpoledne. Hlavně kluci si zařádili s několika modely
dálkově řízených aut a třeba si v nejbližší budoucnosti najdou cestu k tomuto krásnému koníčku.
Michal Nováček

Bluesbadger 2011
Vážení přátelé,
v sobotu 26. 11. proběhl v místní sokolovně festival Bluesbadger 2011. Po loňském I. ročníku, který byl
hojně navštíven, panovaly obavy, či spíše zvědavost, jak to dopadne letos. Právě Bluesbadger 2011 měl
ukázat, jestli je tato akce v Lázních Toušeni žádaná a do budoucna životaschopná. A jak to dopadlo?
Zcela zaplněná sokolovna nám potvrdila, že bluesová muzika má co říct a příštích ročníků se nemusíme
obávat. Skvělé!
Oproti inzerovanému line upu došlo k jediné změně v pořadí kapel. Amistar Swing Quartet nezahajoval
festival, ale vystoupil až na závěr. Toto byl asi jediný, byť
okolnosti vynucený (kapela z tech. důvodů nemohla přijet
dříve) dramaturgický omyl. Takže zahajovali místní The
Kingsize Boogiemen. Zahráli svůj standard a vzhledem k
reakcím publika asi nezklamali (inu "domácí trávník" asi
sehrál své...).
Pak předvedli svůj set St. Johnny & The Sinners. Precizní a
semknutý projev kapely byl stylový, ačkoliv jejich největší
síla bude patrně v menších klubových prostorách.
Třetí v pořadí přišli na podium Arturo Soriano Band.
Pražská kapela s madridským saxofonistou nastavila
hudební laťku hodně vysoko. Instrumentální výkony všech
členů snesly skutečně hodně přísná měřítka. Skupina nám
představila také výbornou zpěvačku ( jedinou dámu tohoto
večera), takže se bylo i na co dívat.
Poté spustili polští Boogie Chilli, a to byl vrchol večera. Jejich
zatěžkaný - téměř rockový - sound probudil celou sokolovnu a
zvedl diváky ze židlí. Nadšené reakce burcovaly kapelu k
výbornému výkonu a v sokolovně došlo k jakémusi frekvenčnímu
splynutí, kdy účinkující a diváci byli v podstatě jeden celek. To byl
opravdu zážitek!
Poslední nastoupili již zmínění Amistar Swing Quartet. Na obranu
skupiny je třeba podotknout, že poté, co sokolovnou projel parní
válec zn. Boogie Chilli, by byl pro kohokoliv problém jít na podium
a zaujmout. V tomto bandu jsou zkušení a zruční muzikanti, ale
bohužel byli ve špatný čas na špatném místě. Nicméně celkový
dojem a první odezvy z tohoto ročníku jsou víc než dobré;
hudebně byl o krok dál než ten loňský.
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Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem, kteří pomohli
(divadelníkům, sponzorům, obci), všem, co účinkovali, zvukařům,
pořadatelům. A nejvíc Vám, kteří jste tam večer byli - bez Vás by
to fakt nešlo.
See you on Bluesbadger 2012!

The Kingsize Boogiemen

Advent je zde
Odpoledne o první neděli adventní, 27. listopadu, se konalo na náměstí sv. Floriána slavnostní rozsvícení
vánočního stromu. Stánky tradičně nabízely bazar s krásnými dárky, punč, čaj, staročeskou vařonku
medovou, svařené víno, spousty různých domácích napečených dobrot
a toušeňští baráčníci přidali preclíčky ozdobené červenými stužkami.
Pan Fiala a další stánky s
nabídkou
kabelky,
jmelí,
ponožky a vánoční dárky, celou
slavnost obohatili. Do jednoho
místa
na
náměstí
dokonce
připutovalo i několik oveček a
oslík. Když jsme se dočkali
rozsvícení
stromu,
nastalo
překvapení
–
rozsvítily
se
najednou stromy dva! Vystoupení dětí ze školy s vánočními příběhy
bylo milé, hřejivé a krásné, moc se líbilo. Zkrátka, jak řekl jeden
pán z Toušeně: „Vždyť já jsem se na to už těšil a taky že tam bude
ten svařák!“

Vypouštíme balonky
Společný projekt radia Impuls a agentury Český Ježíšek, bylo vypouštění balonků s přáním Ježíškovi a
současně se jednalo o rekord vypouštění
balonků v celé České republice. Ve
větrném odpoledni, v pátek 9. prosince,
přišli na náměstí sv. Floriána rodiče i
prarodiče s dětmi a mnoho dalších lidí.
Každý kdo přišel, dostal fialový balonek
a mohl si na něj napsat své přání pro
Ježíška.
Na
pokyn
radia
Impuls,
napojeného do toušeňského rozhlasu,
přesně v 15 hodin a 15 minut, vyletěly všechny balonky nahoru.
Některé se zastavily o stromy, ale vítr jim pomohl zase se z větví
vymotat, aby mohly letět za ostatními.

Divadelní představení
V neděli 11. prosince odpoledne, se v sokolovně konala Vánoční hra aneb co andělé zvěstovali a přiletěly
k nám dvě pravé, nefalšované andělky celé v bílém. Jedna hrála na harmoniku, obě zpívaly, tančily a
líbezně nám předvedly a zvěstovaly příběh o narození Pána Ježíše. Když byla třeba výpomoc pastýřů z
obecenstva, hned se přihlásily tři děti. Jedna holčička si to pozdě rozmyslela ale i ji přibrali, aby s
ostatními ukázala na kometu. Ještě bylo třeba tří králů, přiodít je jako mudrce z východu, jako byli pastýři
v houních a hlásily se děti další. Byla to nádherná chvíle plná laskavosti, humoru a vtipu. Po představení
si všichni mohli prohlédnout betlém i s ovečkami, o kterém byla celou dobu řeč. Stál pod zavřeným
jevištěm, před řadami diváků, kde se představení konalo. Naše poděkování patří až do Brna, odkud k nám
přijelo divadlo Kufr s anděly Adélou Kratochvílovou a Dášou Trávníkovou.
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Lucie noci upije…..
Ať žijí Lucie! V Toušeni jsme letos druhý rok drželi svátek sv. Lucie. Sešlo se neuvěřitelných několik
desítek lidí a dětí, dokonce i v kočárku. Děti si
nesly lucerničky, lampionky a různá světýlka.
Průvod, vedený jednou Lucií, vyšel z náměstí k
přívozu a podle Labe pokračoval do Parku prof.
Procházky. Na kruhovém prostoru se tam konalo
ohňové představení, kdy nepřetržitě létaly
gejzíry ohňů, jiskření a plameny, vše pod
vedením Eleny Pačové. Děti nešetřily chválou „to je hezké“ - a na pobídnutí Lucie svými
lampičkami při tom mávaly. V průvodu se nám sešly Lucie dokonce čtyři a v
bílých hábitech s dlouhými nosy svítily do dálky i ve tmě. Setkání všech Lucií a Luciánů skončilo
ohňostrojem u Labe.

Vánoční koncert
Na sobotu 17. 12. jsme byli všichni pozváni na Vánoční koncert Komorního souboru Bohumíra Hanžlíka a
Kriskroskvintetu. Jsem přesvědčena, že všichni přítomní nelitovali, když pozvání přijali. V tento
předvánoční, ale bohužel i hektický čas, to byl koncertní večer, který pohladil po duši a přivedl ty
opravdové klidné Vánoce blíž k našim dveřím.

Premiéra divadelní hry Postel
V sobotu 17. prosince uvedl Divadelní soubor Nová generace při Divadelním souboru T. J. Sokol Lázně
Toušeň, premiéru hry Postel od Filipa Müllera, který hru také režíroval. Hra byla napsána o letošních
prázdninách, jako spontánní nápad a osobní prožitek. Dějový spád hry diváci napjatě přijímali tu v
naprostém tichu, tu v slzách, nebo zněly výbuchy smíchu. Oceňovali tak skvělé režijní zpracování a
výkony mladých herců, kteří se vžili do rolí nejen svým vyjádřením, ale i tancem a akrobacií. Promyšlená
práce s reflektory, osvětlením a hudební doprovod jen umocňovaly prožitek diváka. Představení skončilo v
úplném tichu a následném potlesku, který se změnil v mohutný aplaus. Z pražské konzervatoře premiéru
navštívil herec Jan Potměšil, profesor herectví, Tomáš Trapl, profesor interpretace a jeho žena Kateřina
Kohoutová, profesorka zpěvu, Milan Kačmarčík ze Švandova divadla, herec David Prachař a hudební
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skladatel, autor opery Popelka, Zdeněk Zahradník s manželkou. Hra Postel se bude opakovat v lednu
2012, termín bude upřesněn na pozvánkách.

Setkání dříve narozených
Tradiční Setkání dříve narozených se konalo 19. prosince, v jídelně toušeňských lázní. Letošní sešlost
osmdesáti seniorů, příjemně a mile přivítali svým krásným vystoupením všichni žáci ze školy, kterých je,
jak s potěšením sledujeme, rok od roku stále víc. Zazpívali s doprovodem kytary paní učitelky Ludmily
Černé a všem popřáli a rozdali přání k novému roku. Při pohoštění pak přišel zpěvák Milan Drobný.
Vyprávěl o svých začátcích a při kytaře zpíval samé známé písně, při nichž se všichni ostatní přidávali a
zpívali refrény. Po vystoupení měl pan Drobný pro zájemce připravena CD se svými písněmi a kuchařskou
knihu Málo z kapsy, hodně do žaludku, kterou sám napsal.

Zpravodajské povídání

Poděkování
Zde nevím přesně za koho všeho poděkovat, takže stručně za
Toušeň, a to našim divadelníkům (oficiálně se nazývají Divadelní
soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň). Kromě toho, že nás svými
úspěchy baví a zároveň reprezentují, kde jen mohou, dále ještě
nezištně a neúnavně přiloží ruku a hlavně invenci k dílu tam, kde je
potřeba, zvláště pak na mnoha toušeňských radovánkách a akcích.

A poděkování další
Děkujeme paní Františce Hadrbolcové z Toušeně Hradištka, za péči o východní,
starý pískovcový křížek na cestě do Čelákovic. Své volné chvilky věnuje úklidu a
přidává zapálenou svíčku a kytičku. Původně zde byla Boží muka na společném
hrobě pruských vojáků, padlých v těchto místech při jedné z bitev třetí slezské
sedmileté války, v květnu 1757.

Tiskařský šotek
Vážení a mílí přátelé,
v nadšení pro zpravodaj Florián jsme my redaktorky opomenuly uzavřít přátelství s tradičním obyvatelem
každé redakce – redakčním šotkem. Usadil se nám v redakci ani ne za půl roku, začal se nám pošklebovat
a už v minulém, podzimním vydání Floriána si patřičně zařádil.
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Velice se vám omlouváme za chyby a uvádíme správné znění v článku:
Zvědavým a zvídavým 8x Proč?
Brandýs nad Labem c): Kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého byla postavena v roce 1707, dvacet
let před jeho svatořečením v roce 1729.
Stará Boleslav b): Počet boleslavských kostelů 1. kostel sv. Václava, 2. krypta sv. Kosmy a
Damiána, 3. kostel sv. Klimenta, 4. kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Jenštejn a): Pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, nechvalně známý z procesu se sv. Janem
Nepomuckým.

Napsali jste nám

Dobrý den,
ráda bych se vyjádřila k problému, který stále ve zpravodaji popisujete - pejskaři a jejich
uklízení/neuklízení po svých psech.
Myslím, že větší zlo jsou kočky, které se v některých rodinách nekontrolovaně množí a ty si dojdou na WC
nejen na chodník, ale i přes plot k sousedům.
S přáním pěkného dne
Jitka Dvořáková
L. T.


Na Floriána se rovněž obrátili obyvatelé jedné z toušeňských ulic s žádostí o zajištění odklizení hromady
suti, která překážela v cestě a tím se stala potenciálním nebezpečím pro chodce. Redakce předala
upozornění na Úřad městyse. Suť je v současné době již odklizena.

Hledáme
Redakce Floriána, jakožto realizační tým již několika toušeňských akcí, přichází s nápadem organizovat
jakési výtvarné sešlosti, ať již jednorázové, nebo v případě zájmu i formou déletrvajících kurzů. Naše
představa je taková, že přijdeme všichni, kdo budeme mít zájem, hezky si poklábosíme, ale také se něco
pěkného a šikovného naučíme. A proto hledáme šikovné a zručné „tvořilce“ (to jsou ty/ti co umí například
drátkovat, korálkovat, ketlovat, háčkovat, plést košíky, nebo rukavice a patu ponožky, vyřezávat, skládat,
malovat, péct, paličkovat a tak podobně), kteří by byli ochotni se s ostatními podělit o svoji dovednost a
ukázat jim jak se co dělá, aby to mohli rovněž zkusit. Rozuměno samo sebou, že nehledáme profesionály,
absolventy výtvarných škol, majitelé galerií, či akademické umělce čehokoliv. Zatím plně postačí, když
dotyčný šikovný jedinec bude ochoten věnovat obci a sousedům trochu volného času.
V tomto případě nebude dokonce vůbec morálním pokleskem, když píchnete na souseda, že právě on je
ten z nejšikovnějších, jen je raněn skromností a nešetří výkřiky typu“ …kdepak já, dyť to neumim….“ a
tak. My už mu to rozmluvíme sami .
V případě zájmu, nabídky, nebo případné podněty na dané téma, zasílejte na zpravodaj@laznetousen.cz,
nebo vhoďte do poštovní schránky Floriána, která je umístěna u vchodu k MUDr. Rancovi a do RC Myšáka.

A nyní POZOR!!!!!!
Milé paní, ženy, dívky, a nebo malá děvčata (ideálně ve třech generačních
vrstvách). Znáte naše čacké fotbalové borce jednoho z nejlepších klubů,
jako je FK SLAVOJ TOUŠEŇ? Zcela určitě. A že se Vám po jednom
předchozím článku nejeví toto mužstvo jako nejlepší? To bude tím, že to
nejlepší mu ještě chybí, a to Vy. Zkrátka, nebudete tomu věřit, ale jste to
právě Vy, na koho čeká nejen sportovní, veselý, hravý, akční a bojovný duch
Toušeně. Ale i osamocení fotbaloví fandové v smutném prostředí tribuny
našeho hřiště v zeleni, ocení reprezentativní a naprosto bezkonkurenční
povzbuzování našich FK borců a nadšeně se přidají ke skandování, jako
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„Zakřič ahoj, hraje Slavoj….“, nebo něco podobné. K jakému, to bude zcela na Vás. Že nevěříte? Tak to
zkuste. Dejte hlavičky, jedna se s druhou, choreografické návrhy a módní představy dohromady, a
napište na zpravodaj@laznetousen.cz. A nebo úplně nejlépe, vezměte fotbalové hřiště útokem, sdělte
hráčům „Tak jsme tady…“ a plně je podpořte. Uvidíte, že nevyjdou z transu. A soupeři puknou závistí a
prohrají. A o to přeci jde…… A nečekejte dlouho!!!! Sezóna se blíží.

A takhle bude konkurence
koukat………

Vůbec se toho nebojíme,
věříme si……….

Vybíráme z Úřední desky městyse
V této rubrice Vám budeme pravidelně zveřejňovat informace z Úřední desky webových stránek městyse,
aby se k informacím dostali i ti, co nejsou na internetu častými hosty. Bohužel v době konečných prací na
Floriánovi byla Úřední deska Toušeně mimo provoz z důvodu zálohování dat. Proto jediné co můžeme
nabídnout, je zápis z předminulého zasedání zastupitelstva, neboť jeho přepis jsme pořídili již dříve.
Nemusí tedy být vše zcela přehledné, protože nemůžeme z uvedených důvodů zveřejnit program, ale
příště vše napravíme a hlavně dodáme zápis z jednání zastupitelstva, které se sešlo ve středu 14. 12.
2011, aby bylo možno sledovat souvislosti. Pokud by někdo nechtěl se zvědavostí čekat na další číslo
Floriána, může nás kontaktovat, a my mu dodáme výtisk zápisu z již uvedeného data 14. 12. 2011. Nebo
může do tohoto zápisu nahlédnout na Úřadu městyse a rovnou požádat o doplňující informace.
Zápis č. 4/2011
ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň
konaného dne 21. září 2011 od 19,00 hodin v zasedací síni úřadu městyse
Přítomni: Ing. František Bareš, Ing. Michal Cinek, Ing. Jiří Duchoň, Ladislav Kratochvíl,
Aleš Lerch, MVDr. Jitka Myslivečková, Ivana Studničková, Dana Šajnová, Milan Šulc,
Jaroslav Tihon, Ing. Luboš Valehrach, Ing. Zbyněk Vít, Mgr. Věra Vojtíšková
Omluveni: Bc. Jan Freudl, Libor Konopka

Program:
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1.
2.

Zahájení.
Ustanovení návrhové komise
rozprava
3.
Ustanovení ověřovatelů zápisu
rozprava
4.
Projednání a schválení programu zasedání
rozprava
5.
Kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání ZM
rozprava
6.
Zpráva o činnosti rady městyse
Rozprava
7.
Projednání návrhu Rozpočtového opatření č. 2/2011 ke 31.8.2011
Rozprava
8.
Projednání žádosti občanského sdružení „Toušeňský Myšák o.s.“o dotaci formou prominutí nájemného a nákladů za energie a vodu
v pronajatém prostoru společenské místnosti Domu seniorů U Byšických, Za Školou 414, Lázně Toušeň
rozprava
9.
Projednání nákupu pozemku od p. Dr. Dany Kyndrové o ploše 114 m2, p.č. 9/3 k.ú. Lázně Toušeň, který je obcí využíván jako park a je
v současné době v majetku Dr. Kyndrové
rozprava
10. Projednání a schválení úpravy OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Doplnění čl. 7 této vyhlášky - splatnost poplatku.
rozprava
11. Projednání žádosti p.Václava Mrzeny o odkup pozemku p.č.216 o výměře 1278 m2 k.ú Lázně Toušeň , který je ve vlastnictví městyse, za účelem
vybudování malé čerpací stanice s doplňkovým prodejem a rychlým občerstvením
rozprava
12. Projednání a schválení „Smlouvy o umožnění provedení stavby“ pro stavebníky, která upravuje podmínky uložení vedení – voda, kanalizace, plyn
na pozemcích ve vlastnictví městyse Lázně Toušeň a která bude přílohou k vyjádřením ke stavbě pro místně příslušný stavební úřad
rozprava
13. Projednání přijetí daru. od p. Martina Procházky
rozprava
14. Projednání a nominace člena do dozorčí rady /představenstva /společnosti Zdroj pitné vody Káraný a.s.
rozprava
15. Slatinné lázně – pověření
Rozprava
16. Jachtklub Lázně Toušeň – schválení příspěvku
rozprava
17. Projednání a schválení vyhlášky o místních poplatcích
(rozšíření článku 1 o bod h/. - zhodnocení stav. pozemku s možností připojení na stavbu vodovodu a kanalizace
Rozprava
18. Závěrečná rozprava
19. Usnesení
rozprava
20. Závěr
1/ Zahájení
Starostka městyse Lázně Toušeň MVDr. Myslivečková zahájila zasedání zastupitelstva, přivítala přítomné, oznámila řádné zveřejnění na úřední desce,
přítomnost 13 zastupitelů městyse, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2/ Ustanovení návrhové komise
Starostka podala návrh na ustanovení návrhové komise ve složení Ing. František Bareš a Milan Šulc, zapisovatelem Daniela Rystonová. Jiný návrh nebyl
podán.
Hlasováním: 11 PRO, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi - schválilo zastupitelstvo návrhovou komise ve složení ing. František Bareš a Milan Šulc,
zapisovatelem Daniela Rystonová.
3/Ustanovení ověřovatelů zápisu
Starostka podala návrh na ověřovatele zápisu ve složení Ivana Studničková a Aleš Lerch. Jiný návrh nebyl podán.
Hlasováním : 13 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel – schválilo zastupitelstvo ověřovatelé zápisu ve složení Ivana Studničková a Aleš Lerch.
4/ Projednání a schválení programu zasedání
Starostka seznámila zastupitele s předloženým programem zasedání, upozornila na chybnou formulaci v bodě 7, navrhuje spojení projednání bodu 8 a 16.
Hlasováním: 13 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel – schválilo zastupitelstvo předložený program s opravou bodu č. 7 a spojením bodu 8 a 16.
5/Kontrola zápisu a usnesení z posledního zasedání ZM
Zápis č. 3/2011 a usnesení č. 3/2011 byly řádně ověřeny ověřovateli zápisu. Nebyly přiděleny žádné úkoly. K zápisu ani k usnesení nebyly podány žádné
připomínky.
6/ Zpráva o činnosti rady městyse
Zprávu o činnosti rady městyse za období od 29.6. – 30.8.2011 přednesla místostarostka Mgr. Vojtíšková. Zpráva je přiložena jako příloha zápisu.
Rozprava:
Kratochvíl: o co jde v přípojkách
Starostka: na programu bude projednání „Dohody o umožnění stavby“
Bareš: jak je to s internetem
Vojtíšková: seznamuje s nabídkami firem na provoz WIFI na území obce
Bareš, Kratochvíl: to bude chvályhodné, internetové připojení je velmi špatné
Zadák: to vůbec není chvályhodné, on nepotřebuje, aby za něj někdo platil internet, to máte málo problémů, kabelová televize není v současné době
rentabilní, už minulé vedení obce odsouhlasilo utlumovat kabelovou televizi
7/ Seznámení a projednání návrhu Rozpočtového opatření č. 2/2011 k 31.8.2011
Zprávu finančního výboru přednesl ing. Duchoň. Upozornil a rozebral nejdůležitější položky
v rozpočtovém opatření č. 2/2011.
Rozprava:
Valehrach: zamyslete se, kde na to vezmeme, již bereme z rezerv
Zadák: k rozpočtu není co k smíchu, rekonstrukce radnice, doufá, že bude z dotace
Starostka: nebyla řeč o rekonstrukci radnice, ale o tzv. hasičárně č. 178 – zázemí technické čety
Zadák: doufá, že také z dotace
Starostka: ano
Zadák: poslední bod Skleněná vila, to myslíte vážně navýšení na 13,5 mil. Kč
Starostka: velmi rozsáhle vysvětluje celou kauzu projektu
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Zadák: zásadní bylo výběrové řízení, firmy nebyly vpuštěny a seznámeny se stavbou, zanedbali jste výběrové řízení,
Vaňková: firmy to vidět nechtěly
Starostka: výběrové řízení vedl ing. Hárovník, objednaný bývalou starostkou, který se tím živí a má s výběrovými řízeními bohaté zkušenosti, on má
odpovědnost za správný průběh, komise otevírala obálky a kontrolovala, zda bylo splněno zadání
Zadák: v komisi chyběli odborníci, bylo podceněno, vše se dalo zachránit ve smlouvě
Valehrach: ale Míro, vždyť si byl v radě a o všem si rozhodoval
Bareš: minulé zastupitelstvo má velký mínus s nákupem Skleněné vily
Zadák: barák se za 7,5 mil. postaví nový, selhal i stavební dozor, když neupozorňuje na chyby
Starostka: ukončuje bouřlivou diskusi s příslibem veřejné schůze na téma Rekonstrukce Skleněné vily
Hlasováním: 12 PRO, nikdo nebyl proti, 1 se nezdržel – schválilo zastupitelstvo Rozpočtové opatření č. 2/2011.
8/ Projednání žádosti občanského sdružení „Toušeňský Myšák o.s.“ o dotaci formou prominutí nájemného a nákladů za energie a vodu v pronajatém
prostoru společenské místnosti Domu seniorů U Byšických, Za Školou 414, Lázně Toušeň
+
16/ Jachtklub Lázně Toušeň – schválení příspěvku
Rozprava:
Valehrach: proč Jachtklub žádá o příspěvek pozdě
Duchoň: žádost projednával finanční výbor, Jachtklub je uzavřená společnost, ale má velmi dobré výsledky v závodní činnosti, v žádosti uvádí úspěch na
mistrovství republiky i v Evropě svých tří dětských svěřenců, finanční výbor navrhuje příspěvek ve výši 3.000,-Kč, na každé dítě 1.000,- Kč.
Hlasováním 11 PRO, 1 byl proti, nikdo se nezdržel - schválilo zastupitelstvo žádost RC Myšák o dotaci formou prominutí nájemného a nákladů za energie
a vodu v pronajatém prostoru Za Školou 414, Lázně Toušeň
Hlasováním 12 PRO, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel - schválilo zastupitelstvo příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro Jachtklub Toušeň
9/ Projednání nákupu pozemku od p. Dr. Dany Kyndrové o ploše 114 m2, p.č. 9/3 k.ú. Lázně Toušeň, který je obcí využíván jako park a je v současné době
v majetku Dr. Kyndrové
Starostka ukazuje na snímku katastrální mapy o jaký pozemek se jedná, jde o dolní část Parku profesora Procházky při východu k Labi, pí. Kyndrová již na tuto
situaci upozorňovala, mohla se udělat směna. Dr. Kyndrová navrhuje prodej městysi za cenu 300,- Kč/m2, stejnou za jakou kupovala pozemky od městyse
loni v září.
Hlasováním 13 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel - schválilo zastupitelstvo koupi pozemku parc. č. 9/3 o výměře 114 m2 za 300,- Kč/m2 od Dr.
Dany Kyndrové, tedy celkem za 34.200,- Kč.
10/ Projednání a schválení úpravy OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Doplnění čl. 7 této vyhlášky - splatnost poplatku.
Mgr. Vojtíšková seznamuje zastupitele s kosmetickou úpravou v článku 3 – jde o právní ošetření dle doporučení Mgr. Bajera
Rozprava:
Starostka: jde o úpravu roku 2011, pokud se změní zákon a bude zvýšen poplatek pro rok 2012 i my ho určitě zvýšíme, takže dojde k další úpravě této
vyhlášky.
Hlasováním 13 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel - schválilo zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 2/2011, kterou se mění OZV č.
1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11/ Projednání žádosti p.Václava Mrzeny o odkup pozemku p.č.216 o výměře 1278 m2 k.ú Lázně Toušeň, který je ve vlastnictví městyse, za účelem
vybudování malé čerpací stanice s doplňkovým prodejem a rychlým občerstvením
Jedná se o pozemek na hranici katastru městyse naproti Vekře, dnes je zanedbaný a zarostlý, pro městys nemá žádné využití, nejedná se o stavební pozemek.
Pan Mrzena navrhuje cenu 500,- Kč/m2.
Rozprava:
Tihon: jako občan tady nechce benzinovou pumpu, prodej za 500,- Kč nemůžeme odsouhlasit, minule jsme si odsouhlasili cenovou mapu, pozemek je
v majetku městyse
Vít: v minulosti se o prodeji tohoto pozemku již jednalo a nikdo ho nechtělDuchoň: dle územního plánu není určen k bytové zástavbě, z jedné strany železnice
a z druhé strany silnice, finanční výbor navrhuje alespoň 620,- Kč
Starostka: první návrh pana Mrzeny byl 250,- Kč/m2 a chtěl po městysi zajistit vynětí pozemku z evidence půdního fondu
Tihon: navrhuje odpovědět panu Mrzenovi, že neprodáme nebo navrhuje 2.500,- Kč/m2, v žádném případě nemůžeme prodat za 500,-/m2, nechce potkávat
rozčilené občany, kterým jsme prodali pozemek dráž
Štefanová: pokud bude odsouhlasena cena 500,-/m2, bude chtít bytové družstvo Třicettři odkoupit pozemek zahrady vedle domu čp. 33
Starostka: pozemek pro městys nemá využití a není v intravilánu
Tihon: postupoval by jako u Kaplanů
Valehrach: souhlasí za 500,- Kč by neprodával
1.návrh 2.500,- Kč/m2
Hlasováním 5 PRO, 5 proti, 3 se zdrželi - zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku parc.č. 216 o výměře 1.278 m2 za 2.500,- Kč/m2.
2.návrh 500,- Kč/m2
Hlasováním 4 PRO,7 proti, 2 se zdrželi - zastupitelstvo neschválilo prodej pozemku parc.č. 216 o výměře 1.278 m2 za celkovou cenu 639.000,- Kč ( návrh
500,- Kč/m2).
Starostka: pan Mrzena jinou nabídku určitě nepodá, takže pozemek neprodáme
12/ Projednání a schválení „Smlouvy o umožnění provedení stavby“ pro stavebníky, která upravuje podmínky uložení vedení – voda, kanalizace, plyn na
pozemcích ve vlastnictví městyse Lázně Toušeň a která bude přílohou k vyjádřením ke stavbě pro místně příslušný stavební úřad
Starostka seznámila přítomné se zněním smlouvy, stavebník se zavazuje, že pokud rozkope obecní pozemek uvede ho do původního stavu, nezavazuje se
k žádnému poplatku (dle doporučení finančního výboru). Většina stavebníků se k podpisu staví ochotně, ale samozřejmě dochází i negativnímu přístupu.
Rozprava:
Valehrach: proč se za to neplatí
Duchoň: při projednávání na finančním výboru jsme poplatek stanovili jako administrativní, ale domníváme se, že úřad městyse by měl toto dělat
automatický pro své občany bez poplatku. Nenašli jsme pro tuto platbu odůvodnění.
Starostka: tyto příjmy nejsou hlavním přínosem do obecní pokladny, jde nám hlavně o přehled stavu místních komunikací a co je v nich
Valehrach: kdysi se platilo 15.000,- Kč za plyn
Starostka: plynovodní síť byla vybudována cca za 16.mil. Kč a prodána cca za 6.mil. Kč, tento propad by se mohl poplatky snižovat
Valehrach: u plynu je ten problém, že za něj platili všichni, bylo by nefér vůči občanům, aby noví stavebníci neplatili
Starostka: jde o to, zda toto ošetříme „Smlouvou o uložení na obecní pozemek“ nebo ne a zda poplatek obecně ano či ne
Valehrach: u poplatku by zůstal, navrhuje 15.000,- Kč
Starostka: pátrala v minulých zastupitelstvech a usneseních a není tento poplatek jasně určen.
Duchoň: má problém, že plynovodní síť není naše
Králík Josef: my jsme platili 13.000,- Kč formou stavebního spoření
Zadák: doporučuje formulovat dle návrhu Mgr. Vlčka - poplatek za položení do obecní komunikace, obec se na tom podílela
Starostka: věcné břemeno je právně složitější, forma smlouvy je v našem případě jednodušší. Navrhuji hlasovat o každém typu smlouvy zvlášť.
1.
návrh – zda poplatek vůbec vybírat
Hlasováním 9 PRO, 2 proti, 2 se zdrželi - schválilo zastupitelstvo platbu za uložení sítí.
2.
návrh – výše poplatku plynu
Valehrach. 20.000,- Kč
Bareš: podporoval by nové stavebníky bez poplatku
Studničková: 10.000,- Kč
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Hlasováním 8 PRO, nikdo nebyl proti, 5 se zdrželo - schválilo zastupitelstvo návrh smlouvy a platbu za umožnění položení přípojky plynu na pozemek
městyse ve výši 10.000,- Kč.
3.
návrh – výše poplatku na kanalizaci
Starostka: příspěvek by byl na revitalizaci ČOV, máme nízký poplatek za vodné a stočné, z kterého opravu nepokryjeme, proto navrhujeme zpoplatnit
připojení na kanalizaci, v budoucnu bude ještě problém s pozemkem. Je v majetku Jachtklubu a ten ho nabídl obci k odprodeji.
Kratochvíl: dlouho jsem nebyl v samosprávě, kdo je majitelem kanalizace
Starostka: majitelem je obec a provozovatelem VaK Zápy, který platí obci nájemné.
Zadák: Jachtklub musí mít v souvislosti se stavbou ČOV věcné břemeno
Starostka: dohledávali jsme doklady a bylo jim přislíbeno, že městys odkoupí
Kapacita čističky zatím postačuje, letos se provedla již výměna čerpadel cca 127.tis. Kč, v blízké době při nové výstavbě bude kapacita nadoraz, nebo nebude
stačit. Proto je nutné toto zpoplatnit.
Valehrach: OZV – zhodnocení pozemku na obecní vodovod a kanalizaci – jedná se pouze o nové stavební pozemky, stávající stavby by měly poplatek za
připojení na kanalizaci, voda se zpoplatňovat nebude, čističku musíme opravit, navrhuje zpoplatnit jednotnou sazbou „smlouva o připojení vody a kanalizace“
Světlík: takže 90% staveb je připojených a platit nebude a 10%, které jste nepřipojili to zaplatí
Zadák: bývalá starostka vyhledala dotaci na revitalizaci ČOV
Starostka: jde o rezervu na cca 200-300 domácností, vyvezení žumpy stojí cca 3.000,- Kč mám s tím zkušenosti, myslím, že jednorázový poplatek za připojení
to ošetří jednou provždy.
Světlík: kde mají důchodci brát na takové poplatky, bývalá starostka slíbila rukou dání, že toto bude z dotace
Zadák: dotace na tuto kanalizaci nebyla, radí zvážit investici v předpokládané výši, jedná se o sypké podloží, které by vykopali tři chlapy za chvíli, pozor na
zbytečné předražení
Návrh p. Studničkové pro stávající výstavbu. 10.000,- Kč
Hlasováním 8 PRO, 2 proti, 3 se zdrželi - zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy o připojení vodovodu a kanalizace a platbu za umožnění položení přípojky
kanalizace na pozemek městyse ve výši 10.000,- Kč.
13/ Projednání přijetí daru od pana Martina Procházky
Starostka připomíná, že projednání žádosti pana Martina Procházky o rozšíření lokality Nad Lomem bylo na červnovém zasedání zastupitelstva. Požádal o
změnu územního plánu a byl městysem požádán o umožnění přístupu na dvě stavební parcely v majetku městyse, pan Procházka vyhověl žádosti a chce
pozemek parc.č. 276/1 darovat.
Rozprava:
Lerch: platí jeho nabídka na dar 20% z utržené částky za prodej pozemků
Starostka: ano, platí
Hlasováním 13 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel – schválilo zastupitelstvo přijetí daru formou darovací smlouvy od pana Martina Procházky, a to
pozemku, který bude sloužit jako přístupová cesta k parc.č. 276/1 v k.ú. Lázně Toušeň.
14/ Projednání a nominace člena do dozorčí rady /představenstva /společnosti Zdroj pitné vody Káraný a.s.
Starostka informuje, že městyse vlastní 1972 ks akcií a to ho opravňuje k zasedání v dozorčí radě nebo představenstvu Zdroje pitné vody Káraný a.s. Musíme
tedy nominovat jednoho člena zastupitelstva, nejlépe ekonoma nebo vodohospodáře, návrh starostky je ing. Luboš Valehrach, protože se tímto tématem
zabývá již několik let.
Jiný návrh nebyl podán.
Hlasováním 12 PRO, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel – schválilo zastupitelstvo nominaci
ing. Luboše Valehracha na pozici člena dozorčí rady event. představenstva společnosti Zdroj pitné vody Káraný a.s.
15/ Slatinné lázně – pověření
Starostka informuje, že v rámci svého pověření navštívila Ministerstvo zdravotnictví, kde ji bylo doporučeno upřesnění formulace pověření starostky
k jednání v otázce lázní a slatinného zdroje. Toto pověření musí projednat a schválit zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň.
Místostarostka vyhledala usnesení zastupitelstev z minulých let, kde se jednalo o lázních
6/2003 usnesení č. 6 – trvalý zájem o převod lázní do majetku obce
1/2006 usnesení č. 1 – deklaruje stálý zájem o převod lázní do majetku obce za účetní hodnotu
4/2007 usnesení č. 4 - trvá na zachování lázeňství
Starostka aktivně sleduje privatizaci lázní, v současné době jsou v majetku Fakultní nemocnice Bulovka, s jejím zástupcem má sjednanou schůzku
Podle starostky má zastupitelstvo dvě možnosti:
1/ trvat na bezplatném nebo úplatném převodu lázní do majetku městyse
2/ podílet se na privatizaci – aby nebyl ztracen status lázeňské obce, ošetřit zdroj slatiniště, aby se městys podílel na rozhodování o dalším rozvoji lázní a měl
přítok peněz do obecní pokladny, do odborných provozů by však městys nemohl mluvit
Starostka vyzývá zastupitele, aby podali návrhy pro kterou variantu jsou a proč.
Rozprava:
Duchoň: přednesená usnesení byla přijata v jiné době, v současnosti obci nedá nikdo nic zadarmo, Bulovka zastupuje stát a bude jednat pouze na základě
znaleckých posudků a cen v místě obvyklých, dnes už nikdo nepřevede nic bezúplatně. V příštím roce se zpřísní i podmínky pro pacienty a bude malá
návštěvnost.
Bareš: jako „toušeňák“ mám nostalgický přístup k lázním, vždy tady byly, situace se sice změnila, ale nikoho nezajímá starší generace, lázně jsou výborné na
pohybové ústrojí, léčba je velmi účinná, je jednoznačně pro zachování lázeňství v obci, nechce je nechat zaniknout
Starostka: nemluvilo se o zániku, chceme lázně, chceme slatinu a uděláme vše proto, aby lázně vydělávaly, záměr by měl být, aby obec žila v symbióze
s lázněmi a naopak,
Zadák: připomíná, že proběhlo kdysi jednání s náměstkem ministra zdravotnictví, který přislíbil, že budeme moci rozhodnout o novém majiteli, potom vše
krachlo. Bývalá starostka zabránila prodeji, navrhuje trvat na vlastnictví lázní Bulovce, která je schopna lázeňství zachovat. Minulému vedení obce se
nepodařilo sehnat dobrého investora a bylo jich na obci několik.
Návrh usnesení
a)
ZM ukládá starostce městyse MVDr. Jitce Myslivečkové vstoupit do jednání o převodu, případně privatizaci Slatinných lázní Toušeň a jednat o
možnosti spolupráce s jinými subjekty v otázce převodu či privatizace Slatinných lázní Toušeň, za účelem rozvoje a zachování lázeňského provozu
v městysi.
b)
ZM deklaruje zájem městyse Lázně Toušeň o převod Slatinných lázní Toušeň do vlastnictví městyse
Hlasováním 13 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel – schválilo zastupitelstvo městyse předložený návrh v plném znění.
16/ Projednání a schválení vyhlášky o místních poplatcích
(rozšíření článku 1 o bod h/. - zhodnocení stav. pozemku s možností připojení na stavbu vodovodu a kanalizace )
Ing. Valehrach seznámil zastupitele s předloženým návrhem vyhlášky. Poplatníkem bude osoba, která vlastní stavební pozemek a chce se připojit na vodovod
a kanalizaci, poplatek se počítá ze zastavitelné plochy, ne z celého stavebního pozemku, poplatek by byl splatný při kolaudaci, kde bude přesně vyčíslena
hodnota zastavěného pozemku
Rozprava:
Cinek: v roce 2003 tento článek v OZV byl, v roce 2007 asi omylem vypadl
Starostka: pokud jsou nesrovnalosti projednáme tento bod na příštím zastupitelstvu po projednání s právníkem
Hlasováním 13 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel – schválilo zastupitelstvo přesunutí projednání tohoto bodu na příští jednání zastupitelstva
městyse, tj. na prosinec 2011.
18/ Závěrečná rozprava
Králík: děkuje zastupitelům za odvahu při projednávání bodu o lázních
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Kolaříková: upozorňuje, že v ulici Nádražní je nejstarší vodovodní potrubí (časté havárie) v Toušeni, při plánované opravě povrchu komunikace by bylo
potřeba ho celé vyměnit
Starostka: při žádosti o dotaci na opravu ulice Nádražní bylo zjištěno, že horní část je v majetku drah, musel být změněn projekt pouze na vlastní pozemky. Při
odkrytí povrchů se určitě zjistí všechny vady i tento havarijní stav a bude se vše muset opravit jako při opravě ulice Káranská. Ulice Nádražní má velkou
občanskou frekvenci a je zapotřebí ji pořádně opravit, od vlaku je to první vstup do obce.
Kratochvíl: co uděláme s krysami, je jich stále víc a víc
Studničková: upozorňuje na stále se zhoršující vlhkost v knihovně, již odpadává i omítka
Starostka: úkol pro úřad a finanční výbor, najít finance a objednat deratizaci celé obce, udělat obhlídku knihovny
Závěrem zve starostka zastupitele a členy stavební komise na sobotní prohlídku staveniště Skleněné vily od 8,00 hodin ráno a vyzývá je k zamyšlení o využití
prostor této vily. V žádosti o dotaci bylo záměrem multifunkční kulturní a společenské zařízení městyse.
19/ Usnesení
Návrh usnesení č. 4/2011 přednesl ing. František Bareš.
Hlasováním 13 PRO, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel - schválilo zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň přednesené usnesení č. 4/2011.
20/ Závěr
Starostka městyse Lázně Toušeň MVDr. Jitka Myslivečková děkuje zastupitelům a přítomným za účast a končí zasedání ve 22,55 hodin.
Zapsala: Daniela Rystonová
Mgr. Věra Vojtíšková
místostarostka

MVDr. Jitka Myslivečková
starostka městyse
ověřovatelé:

Ivana Studničková

Aleš Lerch

Zasedání Zastupitelstva městyse jsou veřejně přístupná, a scházejí se každého čtvrt roku. Další jednání
bude tedy někdy koncem března. Je překvapivé, jak malý zájem o tato jednání má toušeňská veřejnost. Z
vlastní zkušenosti mohu říct, že žádný zápis nenahradí přímý přenos.

Floriánův kvíz

Tento úkol se zdánlivě jeví jako velmi obtížný. Jedná se o již hůře viditelnou rysku s datem. Naše otázka
tedy zní: Víte, o jakou rysku se jedná, a na jakém objektu v Toušeni jí najdete?
Ani tentokrát odpověď v tomto čísle nenajdete. Je to tedy plně na Vašem pátrání. Aby Vám to šlo lépe,
začtěte se do brožurky o Toušeni. K dostání je na Úřadu městyse. Pokud se na rysku půjdete osobně
podívat, nepošlapte v nadšení z nálezu majitelům objektu keříky ;-).

Akce v Toušeni
Tato rubrika má převážně přehlednější, strukturovanější a lépe členěnou podobu, ale naše zkušenost je
taková, že skutečnost bývá jiná a uvedený plán akcí proto mnohdy zavádějící. K informacím o akcích
budeme tedy využívat v minulém období používaný způsob roznášení letáčků, popřípadě vymyslíme nový
způsob šíření. S jistotou ale můžeme nabídnout dvě níže uvedené akce pořádané našimi divadelníky.
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10. - 11. února 2012 pořádá Divadelní soubor při Sokol Lázně Toušeň dvoudenní Karneval na téma Sport.
10. března 2012 v 19.30 uvede divadelní spolek Vojan z Libice nad Cidlinou hru od Francise Joffo
Prázdniny snů
Ale aby Vám to nebylo líto, tak můžeme alespoň nastínit, co pro Vás plánujeme. Takže pokud napadne
sníh, bude vyhlášena celodenní soutěž v stavění ledových (spíše sněhových) soch, takže si můžete již
doma trénovat s modelínou. Dále bychom uspořádali nějaké rukodělné, výtvarné, nebo tomu podobné
kurzy (pokud se tedy najdou ti „tvořilci“), možná by neuškodila nějaká přednáška na zajímavé téma, malá
výstavička něčeho pěkného a tak podobně. A to již nemluvíme o tom, že se na Vás opět chystá Kapřík se
Suchopárem.
rfv

Inzertní koutek

41

FLORIÁN děkuje všem, kteří mu věnovali svůj volný čas, nadšení, invenci a vědomosti, a nakonec i těm,
kteří se na jeho vzniku realizačně podíleli.
FLORIÁN rovněž zvláště děkuje panu Ing. Filipu Červinkovi, MBA (společnost FERRATT INTERNATIONAL
CZECH s.r.o, za plné sponzorování FLORIÁNA.
Za všechny Romana Vaňková
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