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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává první čís
lo Floriána v roce 2019, v mírně po
změněném kabátu. Snad se občanům
bude design líbit. Novinkou od nového
roku je i nová posila na pozici pra
covnice úřadu městyse Lázně Toušeň.
Na úřadě budete potkávat slečnu Adélu
Studničkovou. Rada městyse vybírala
z 8 zájemkyň na tento post a výběr ne
měla vůbec jednoduchý. Přeji sl.
Studničkové hodně pracovních úspěchů
v novém pracovním kolektivu.
S koncem roku jsme finišovali se
stavbou chodníků v ulici Hlavní a se
stavbou cyklostezky Na Nábřeží. Zá
kladní tělesa obou komunikací jsou ho
tová, zbývá dokončit několik drobných
částí, které jsme do projektu přidali
později. Občané budou mít na cyk
lostezce nové veřejné osvětlení i v loka
litě mezi ulicí Káranská a lávkou.
Intenzivně se zabýváme i koncep
čním využitím objektu bývalých po
travin. Rádi bychom, aby také občané
sdělili svůj názor, jak s objektem
naložit. Proto na den 9. února 2019 od
13 do 15h zveme občany na den
otevřených dveří právě do objektu
bývalé samoobsluhy. Všichni si mohou

prostory prohlédnout a budeme rádi za
náměty, jak nejlépe objekt v budoucnu
využít.
Na posledním zasedání zastupitel
stva bylo schváleno navýšení ceny za
odvoz komunálního odpadu na svou
původní hodnotu, tedy na 750 Kč. Bo
hužel za posledních několik let došlo
k razantnímu navýšení nákladů na svoz
a likvidaci komunálního odpadu. Zdra
žily nejen pohonné hmoty, ale velmi
stouply i mzdové náklady. Náklady na
1 občana a rok se vyšplhaly na 870 Kč.
Městys i po zvýšení na částku 750 Kč
dotuje svoz odpadů za každého občana
130 Kč ročně. Vzhledem k tomu, že ob
čané stále více a lépe svůj odpad třídí,
uvažujeme o možnosti zavedení dvou
týdenního svozu, což by náklady sní
žilo.
Řešíme i žádosti zastupitelů a ob
čanů zpoplatnit parkování v obci. Ze
jména v ulici Káranská dochází v let
ních dnech k zaplnění ulic automobily
cizích návštěvníků. Vybudování zón
placeného parkování by bylo vhodnou
volbou, ale má to i svá úskalí. Samotné
pořízení parkovacích automatů je velmi
nákladné. Parkování by muselo být
zpoplatněno v celé obci – zpoplatnění

jen ulice Káranská a centra obce by
vedlo pouze k efektu přemístění do
sousedních ulic. Hledáme tedy řešení
platby parkovného pomocí mobilního
telefonu.
V letošním roce nás také čeká zvý
šení ceny vodného a stočného . Minis
terstvo zemědělství ČR vydalo pokyn,
aby obce tvořily finanční rezervy na
obnovu svého infrastrukturního maje
tku a výši těchto finančních prostředků
přenesly do ceny vodného a stočného.
Městys zpracoval plán obnovy infra
strukturního majetku, ze kterého vy
plynula nutnost zvýšit cenu vodného.
I přes tuto negativní informaci však zů
stává faktem, že cena vodného a stočné
ho i po jejím zvýšení bude jedna z nej
nižších v okolí Prahy. Peněžní pro
středky tímto získané rozhodně vhodně
investujeme. V letošním roce chceme
exteriérově upravit přečerpávací stanice
odpadní vody Na Nábřeží a vybavit je
výkonnějšími moderními čerpadly tak,
aby byl eliminován i občasný zápach
z kanalizace. Věřím, že i toto přispěje
ke zkulturnění našeho městyse.

▪

Ing. Luboš Valechrach, MBA, starosta

Z ÚŘADU MĚSTYSE

Poplatek za odpad
Poplatek za svoz, zneškod
ňování a likvidaci komunál
ního odpadu pro rok 2019 se
vrací na dříve stanovenou
výši 750 Kč za občana a rok.
Poplatek je zpravidla vybí
rán dohromady za všechny
členy domácnosti. Povinnost
hradit poplatek v městysi
Lázně Toušeň mají všichni
občané, kteří zde mají trvalý
pobyt (jsou zde trvale hlá
šeni) a cizinci s dlouhodo
bým pobytem. Platit popla
tek musí také vlastníci staveb
pro individuální rekreaci,
bytů a domů, kde není nikdo
trvale hlášen (platí 1000 Kč).
Od poplatku je osvobozeno
třetí a další neplnoleté dítě
v rodině. Poplatek musí být
uhrazen do 31. 3. 2019. Do té
doby budou odpady vyvá
ženy také s vylepenou loň
skou nálepkou. V případě,
že úhrada poplatku nebude
připsána do konce března
2019, může se stát, že ná
lepku na první dubnový

svoz neobdržíte včas!
Preferujeme platbu po
platku bankovním pře vo 
dem. Po zaplacení poplatku
na bankovní účet městyse
Vám úřad doručí kontrolní
nálepku o zaplacení po
platku poštou do Vaší
domovní schránky. Odpadá
tak nutnost návštěvy úřadu.
Nálepky na popelnice bu
dou distribuovány vždy
koncem měsíce (nikoli ihned
po úhradě). Pokud budou
občané chtít, mohou si
samozřejmě kontrolní ná
lepku
po
úhradě
vy
zvednout na úřadu.
Poplatek lze hradit výji
mečně také v hotovosti na
úřadě městyse v úředních
hodinách pokladny (stře
da 89 hodin). Tento
způsob platby je
určen pro občany
bez bankovního
účtu.

▪

(NUTNÉ vyplnit!, bez tohoto údaje Vám nebude platba
připsána a neobdržíte nálepku!, platbu bude nutno
následně doložit a nálepku si vyzvednout v kanceláři
úřadu městyse)

• Specifický symbol: 2019077
• Informace (text) pro příjemce: příjmení jednoho

člena domácnos (vlastníka domu, správce); je-li pod

č.p. více domácnos (bytů) pla cích odděleně, uveďte i
číslo bytu či jinou iden ﬁkaci plátce; zvláště důležité je
přesně iden ﬁkovat plátce tam, kde pod jedním číslem
popisným bydlí více samostatných rodin, zvláště stejného
příjmení

• Částka: 750 Kč × počet členů domácnos

Zaplatit můžete i ze
svého mobilního
bankovnictví načtením
QR kódu!

Odpady

ÚM

Poplatek za bioodpad
Bioodpad se bude svážet ve
středu, čtrnáctidenní interval
zůstává. Poplatek lze uhradit
platbou na účet nebo v hoto
vosti každou středu v době
8 9 hodin na úřadu městyse.
Bioodpad se bude do
konce dubna svážet na loň
skou známku. Po zkušenos
tech z uplynulých období do
poručujeme nádobu připravit
ke svozu již v úterý, neboť
svoz může být uskutečněn ve
velmi brzkých ranních hodi
nách.
Správně a úplně vyplně
né údaje umožňují rychlou a
řádnou identifikaci. Proto

• Číslo účtu: 2600 299 789/2010
• Konstantní symbol: 1319
• Variabilní symbol: Vaše číslo popisné

prosíme o pečlivé dopl
ňování údajů. Platby za od
pady a psa pečlivě rozděluj
te! Vyhnete se tak nutnosti
uvádět věci na pravou míru
poté, co budete vyzváni
k hrazení nezaplaceného
poplatku. Pokud bude plat
ba obou poplatků provede
na najednou, bude částka
vnímána jako přeplatek
toho kterého poplatku, pod
jehož specifickým symbol
em bude platba provedena.
Na druhém poplatku zů
stane nedoplatek

▪

• Číslo účtu: 2600 299 789/2010
• Konstantní symbol: 1319
• Variabilní symbol: Vaše číslo popisné
(NUTNÉ vyplnit!, viz instrukce výše)

• Specifický symbol: 2019100
• Informace (text) pro příjemce: jméno a příjmení

plátce, nebo jméno toho, na koho je nádoba na
bioodpad hlášena

• Částka:

nádoba 240 l
nádoba 120 l

ÚM

Bioodpad 240 l

2

678 Kč
388 Kč

Bioodpad 120 l
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Poplatek za psa

• Číslo účtu: 2600 299 789/2010
• Konstantní symbol: 1319
• Variabilní symbol: Vaše číslo popisné
(NUTNÉ vyplnit!, viz instrukce výše)

• Specifický symbol:

Opět je preferována platba bankovním
převodem, platba v hotovosti je možná
jen výjimečně. Poplatek je splatný ve
lhůtě do 31. 3. 2019, pokud činí popla
tek více než 600 Kč, lze hradit i ve
splátkách, polovinu do 31. 3. 2019 a
druhou polovinu do 30. 6. 2019.

standardní plátce
2019088
důchodce
2019089
podnikatel
2019087
Informace (text) pro příjemce: uveďte jméno držitele psa a bydliště
držitele, počet psů

• Částka:

Poplatek se platí ve výši

•

standardní plátce: za prvního psa
300 Kč, za druhého a každého další

ho psa téhož držitele 450 Kč,
důchodce, jehož jediným příjmem je
starobní, invalidní, vdovský, nebo
vdovecký důchod, popřípadě poži
vatel sirotčího důchodu: za prvního
psa 120 Kč, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 200 Kč,
• pokud slouží pes k podnikání, nebo
k samostatné výdělečné činnosti: po
platek činí 700 Kč.

1 pes
1 pes
1 pes

standardní plátce
důchodce
podnikatel

300 Kč, každý další 450 Kč
120 Kč, každý další 200 Kč
700 Kč, každý další 700 Kč

•

▪

Standardní plátce - 1. pes

ÚM

Zveme

Informujeme
Odborná kontrola stromů

V prosinci proběhla dendrologická kont
rola stromů, při níž byl kontrolory zjištěn
havarijní stav jedné lípy na náměstí, které
se rozlomila koruna, což bylo záhy ošet
řeno a lípa v současnosti neohrožuje dění
na náměstí. V lednu a v únoru bude pro
bíhat další odborná úprava stromů v ob
ci, především kaštanů v ulici Za Školou a
lípy na Floriánském náměstí. Občané se
též dotazovali na stav dubu v ulici Na
Skalce a na potřebu ořezu větví, aby ne
byl nebezpečný pro kolemjdoucí. Tento
dub prohlédl odborník, shledal ho
zdravým a pro okolí bezpečným. Nicmé
ně během preventivního ořezu stromů
bude i tento strom ošetřen.

Kříž na hřbitově
V současném okamžiku po technické
pauze započaly práce na opravě
ústředního kříže na hřbitově.

Nová úřednice

Samoobsluha – den otevřených dveří

Do výběrového řízení na obsazení po
zice úřednice se přihlásilo 8 uchazeček.
Od 2. 1. 2019 byla do pracovního pomě
ru na plný úvazek přijata Bc. Adéla
Studničková.

V rámci hledání efektivního využití
bývalé budovy samoobsluhy Birner vy
hlašuje úřad městyse den otevřených
dveří a nápadů pro občany městyse,
kteří by se chtěli podívat na dispozici
budovy a také navrhnout možnosti vy
užití. Den otevřených dveří proběhne
v sobotu 9. 2. 2019 od 13 do 15 hodin.

Komise rady
K 1. 2. 2019 je oficiálně zahájena činnost
komisí: a) pro životní prostředí a od
padové hospodářství, b) stavební, c)
volnočasové. Komise kulturní v pů
vodním složení pokračuje ve své
činnosti již od prosince 2018. Pokud by
měl kdokoli zájem o členství a práci
v jakékoli z komisí, prosím kontaktujte
úřad městyse osobně nebo na emailu
podatelna@laznetousen.cz.

Bioodpad

První jarní svoz bioodpadu proběhne ve
středu 27. 3. 2019, do konce dubna bude

bioodpad ještě svážen na starou známku.
Vývaziště
Nejpozději v květnu je třeba mít známku
Rada městyse schválila výstavbu vý novou. Odpad bude opět svážen jednou
vaziště pro malá plavidla. Toto vý za 14 dní. Doporučujeme připravit nádo
vaziště bude vybudováno na nábřeží za bu ke svozu již v úterý večer. Svoz často
ČOV (pod bývalým cukrovarem) a probíhá v časných ranních hodinách.
umožní ukotvit malá soukromá
plavidla.
Jana Hadrbolcová, místostarostka

▪
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Podnikatel - 1. pes

Důchodce - 1. pes

Kurzy počítačové gramotnos
Úřad městyse dostal nabídku na pořá
dání Kurzů základní počítačové gra
motnosti pro seniory. Kurz by probíhal
hodinu jednou týdně za poplatek
30 Kč. Pokud byste o kurz měli zájem,
prosím kontaktujte úřad městyse osob
ně nebo na emailu
podatelna@laznetousen.cz.

Bazar oblečení a blešák
Ve spolupráci s Divadelním spolkem
při T. J. Sokol Lázně Toušeň chystáme
dobročinný bazar oblečení a blešák.
Akce proběhne v průběhu jara v soko
lovně. O přesném termínu budeme
včas informovat.

▪

Jana Hadrbolcová, místostarostka
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Pochoutkové
buchtobraní

Mikulášská nadílka

Na Mikuláše a jeho nadílku se děti
Na druhé toušeňské buchtobraní 18. lis vždy těší, některé trochu s obavami,
topadu 2018 přinesli soutěžící do spol některé se zvědavostí, jiné netrpělivě
kové místnosti Skleněné vily třináct a s radostí. V místní sokolovně jako
různých dobrot: medovníky, rolády, ře vždycky připravili toušeňští divadelníci
zy, zákusky, zdaleka ne pouze buchty. odpoledne s anděly, čerty i samotným
Milovníci sladkého si přišli na své! Mikulášem. Tentokrát již 2. prosince
Každý přítomný obdržel hlasovací 2018: Mikuláš se v sále objeví hned jak
lístek, na který napsal číslo dobrůtky, ho děti spolu s anděly co nejhlasitěji za
na které si nejvíce pochutnal. Všechny volají, důstojně vystoupá na jeviště a
byly výborné, volba nebyla snadná, na usedne do zlatého křesla. Čerti přine
konec ale obdržel nejvíce hlasů zákusek sou v koších dárky a nadílka může za
nazvaný obližprst manželů Nováč
kových z čp. 11. Gratulujeme, byl
opravdu vynikající! Ale ani ostatní
sladkosti nezaostaly! Pořadatele zvlášť
potěšila návštěva lázeňských hostů,
kteří si ochutnávku velmi pochvalovali,
stejně jako všichni místní. Samozřej
mostí byl dostatek čaje či kávy a ne
chybělo ani přátelské popovídání. Za
akci a sladkou výslužku děkujeme
členkám volnočasové komise v če
le s Bc. Mirkou Kořínkovou .

čít. Pomáhají i andělé. Čerti dál vše
bedlivě pozorují a Belzezub s knihou
hříchů v ruce, právě tak jako Mikuláš,
děti občas přezkouší, zda si doma
uklízejí a nezlobí. Mikuláš děti chválí,
čerti naopak hříšníčky znejisťují, že
pokud někdo zlobí, přijdou ho čerti
strašit. Nakonec všechno dobře do
padlo, jen málo dětí nedoříkalo básnič
ku či nezazpívalo písničku. Všechny se
velmi snažily.

▪

▪

Andělé, Mikuláš a čert
Medovník

Vánoce na Labi
Do Perského
zálivu
Cestovatelský čtvrtek 22. listopadu za
vedl návštěvníky Skleněné vily vy
právěním a videem manželů Mgr. Ale
ny a Petra Šedových do Perského zálivu
– do Dubaje . Pohádková země by
mohla nabídnout úplně nový příběh do
Tisíce a jedné noci: o svých pradávných
počátcích mezi pustinou a mořem,
o objevení ropných nalezišť a o stavbě
supermoderní megametropole. Z futu
ristické architektury až přecházely oči.
Velkolepá podívaná – i s mnoha otáz
kami! Nenechte si ujít další cestovatel
ské večery, cestujte s námi pohodlně
i s možností občerstvení po zemích ce
lého světa!

▪

4

Zájem o zájezd na oblíbené vánoční
trhy do Drážďan byl tak velký, že bylo
třeba objednat větší autobus. Před
8. hodinou už stáli všichni připraveni
na Floriánském náměstí, autobus vy
razil přesně a cesta rychle ubíhala, bo
hužel ale před hranicemi aut přibylo a
v samotných Drážďanech čekala spou
sta objížděk. Do prvního cíle – jednoho
z největších nákupních komplexů Elbe
Park – jsme tak dorazili až v 11 hodin.
Ve vánočně vyzdobených obchodech
měl přesto každý na nákupy, prohlídku
a občerstvení téměř čtyři hodiny času.
Hlavním cílem zájezdu bylo centrum
Drážďan Altmartk s vánočními trhy
Striezelmartkt. Tam jsme dorazili právě
když se začalo stmívat, a tak desítky
přeplněných stánků vším, co k Váno
cům patří včetně zářících kolotočů, se
předvedly v celé své bohaté kráse. Na

sávali jsme do sytosti předvánoční at
mosféru, nakupovali každý podle své
ho uvážení, zahřáli se svařákem, a když
čas utekl, kolem osvětleného Zwingeru
jsme došli k našemu autobusu. Cesta
domů byla rychlá a před dvacátou
hodinou jsme unaveni ale spokojeni
dorazili šťastně z „Florencie na Labi“
domů na Floriánské náměstí.

▪

Vánoční trhy v Drážďanech
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Advent
V neděli 2. prosince 2018 se na Florián
ském náměstí sešli všichni, kdo chtěli
přivítat společně adventní čas. Před
17. hodinou se náměstí téměř zaplnilo,
škoda jen, že bylo potřeba schovat se
pod deštníky, a kdo deštník neměl, za
ručeně promokl. Přesto všechno pro
běhlo tak, jak má. Soused ponocný Josef
Konopka zatroubil, děti odpočítaly roz
svícení stromečku, nyní krásnějšího
o nově přidané řetězy a ozdoby. Na
zpěv dětí ze základní školy pod ve
dením paní učitelky Ludmily Černé se
všichni každým rokem moc těší. Velký
sbor bílých andílků tentokrát doprová
zela nejen paní učitelka na kytaru, ale
také skupina Antikvariát. Děti si za
slouží pochvalu hned dvakrát: ačkoli
pršelo, nedaly na sobě vůbec znát ne
přízeň počasí, a když zpívaly a hrály na
flétničky, měly oči stejně rozzářené, ja
ko kdyby bylo nejvánočnější počasí na
světě. Stánků s občerstvením bylo letos
hodně, postarali se o ně Úřad městyse,
baráčníci, členky volnočasové komise a
poprvé i maminky z RC Myšák, což
všichni rádi přivítali a ocenili. Ačkoli
pršelo, tradičně se opékaly buřty, ná
vštěvníky hřál horký čaj, punč či svaře
ňák. Ještě se nestalo, aby jídlo a pití
zbylo. Počasí letos ale zařídilo výjimku.
Kdo mohl tušit, že se spustí tolik deště?
I v krámcích s vánočními předměty a
v bazárku se prodalo méně. Prodávají
cí s prokřehlýma rukama však statečně
stály u promočených stánků a šířily
dobrou náladu i zpod deštníků. A což
teprve skupina Antikvariát! Hrála sice
pod stanem, ale přesto za podmínek
nevlídných. Všichni hráli a zpívali sta
tečně až do posledního návštěvníka.
Díky všem!

▪

Setkání seniorů
Již tradičně v předvánočním čase zve
Úřad městyse seniory k setkání do sálu
Slatinných lázní Toušeň. Pět desítek
těch, kdo pozvání přijali, tentokrát
12. prosince srdečně přivítal starosta
městyse Ing. Luboš Valehrach , MBA,
spolu s místostarostkou Janou Hadrbol
covou přáním pohodových Vánoc a
zdraví v novém roce. K přání se přidal
také ředitel školy Mgr. Martin Černý,
který s pedagogickým sborem před
stavil seniorům předvánoční vystou
pení žáků. Každým rokem je jiné, ale
vždycky tak milé, že senioři jsou často

dojati natolik, že mnohým se zalesknou
oči. Také nápadité a pěkné dárečky,
které děti spolu s učitelkami vyrobí,
udělají všem radost a jistě zdobí po do
bu Vánoc pokoje všech, kteří je obdrže
li. Jídla a pití bylo tradičně dost, dobrá
nálada rozhodně nechyběla. O hudbu
se postarali Láďa Weyrostek s Jiřím Ho
ráčkem, našli se i tanečníci, setkání se
vydařilo. Dokonce mnozí se zdrželi
trochu déle a již v tichu vzpomína
li s úsměvem na „stará léta“ v Toušeni.
Všem bylo moc dobře.

▪

Senioři ve Sla nných lázních Toušeň

Dámský klub
V dámském klubu se často učíme různé
výtvarné techniky, tentokrát 6. prosince
nám lektorka Mgr. Alena Šedová před
vedla, jak vytvořit koláž . Materiálu
bylo dost – časopisy, ubrousky, rodinné
fotografie, reklamní letáky, a protože
byl předvánoční čas, tématem koláží
byly Vánoce. V příjemném prostředí
nás práce bavila, a přestože téma bylo
jedno, výsledek byl různý: každá si do
koláže přidala to své.

▪

Dě ze ZŠ Lázně Toušeň spolu s paní učitelkou Ludmilou Černou na adventním vystoupení
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Lucie noci upije
K předvánočnímu času u nás patří
i oslava svátku svaté Lucie, svátku svě
tel. Letos byla možnost přijít ke Skleně
né vile dřív, nechat se zahalit do bílé
netkané textilie a nasadit si dlouhý bílý
nos. Ten si mohly děti spolu s mamin
kami předem vyrobit ve spolkové
místnosti, bohužel moc jich toho nevy

užilo, a tak Mirka Kořínková, Ondra
Havel a Hanka Němečková se snažili sami
vyrobit jich rychle tolik, na kolik stačil
materiál. Poté si všichni na nádvoří vy
slechli, proč se tento svátek slaví, a vy
dali se s desítkami světýlek ulicí v Ov
čárně k bývalému přívozu. Čekání na
ohňostroj si v dlouhé noci krátili sou

těžními kvízy a zpěvem koled, ale v půl
šesté se přece jen dočkali. Na lávce
spustil velký ohňostroj Pepa Hašek za
asistence Ondry Havla , a nutno říct, že
se jim povedl. Počasí se vydařilo, zima
byla sice bez sněhu, nemrzlo, ale ani
nepršelo, a tak se mohlo snad devět de
sítek účastníků spokojeně těšit z ad
ventní podívané.

▪

Večer s videem
V novém roce jsme se v novém cyklu
promítání videa začali toulat Polabím.
Ve čtvrtek 10. ledna 2019 ve spolkové
místnosti ve Skleněné vile uvedli Bc.
Mirka Kořínková a Petr Šeda jednu
z dvanácti částí Toulek Polabím – ná
vštěvu kapitulního chrámu svatého
Václava ve Staré Boleslavi. Na tomto
zajímavém dokumentu se podílel pro
dukcí Ing. Miloš Pulkrábek, který video
Lucie noci upije, ale dne nepřidá
ochotně zapůjčil, kameru obstaral Vác
lav Kváča, zvuk a střih je dílem Jana
Chlebouna. Dále spolupracoval také
Mgr. Milan Němeček, Ph.D., režii a prů
vodní slovo připravil RNDr. Jan Králík,
CSc., který byl také čtvrtečnímu promí
Posledním společenským adventním občerstvení a setkání s upřímným poví tání přítomen. Malé poruchy při pře
setkáním bylo 21. prosince ve spolkové dáním, a nakonec i s přáním všeho hrávání zvuku nic neubraly z velmi za
místnosti ve Skleněné vile setkání ob krásného do roku 2019. Postupně přišly jímavé podívané, která byla dílem i tří
čanů se starostou. Začalo jako vždy v 16 na tři desítky občanů všeho věku. Tak Toušeňanů. Po toulání Polabím jsme se
hodin a navštívit je může opravdu kaž milá akce by si zasloužila i větší počet. v dokumentech Ing. Miloše Pulkrábka
dý. Spoluhostitelkou starosty Ing. Lu Je mnoho obcí, kde se žádná taková se vrátili do Lázní Toušeně, abychom si
boše Valehracha byla poprvé místosta tkání nekonají, buďme proto rádi, že prostřednictvím jeho videí připomněli
rostka Jana Hadrbolcová a nechyběli ani u nás tuto možnost máme a využijme roky 1999 a 2000: předvánoční besídky
další členové Rady městyse. K nefor jí! Věřte, že stojí za to se scházet i se ve škole, plesy a karnevaly dětské
málnímu, milému setkání u ozdobené zcela novými spoluobčany!
i dospělácké na čerstvě nablýskaném
ho vánočního stromku a koled patřilo
parketu sokolovny. Všichni se již těší na
další, jistě neméně zajímavé díly, které
se budou promítat každý měsíc ve
Skleněné vile. Určitě se přijďte podívat,
stojí to za to.

Setkání se starostou

▪

▪

Vánoční setkání se starostou
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Promítání Toulek Polabím
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Návštěva Zeměplochy

Mort

Chválit divadelní představení
toušeňského Divadelního spolku v režii
Filipa Müllera by bylo nošením dříví do
lesa. Tolik už toho bylo o tomto mimo
řádném představení napsáno! Tolik ob
divného, tolik vždy zasloužené chvály!
Kdo mohl, neváhal a využil příležitost
navštívit v povánočním čase 28. prosin
ce 2018 toušeňskou derniéru. Sál byl
zaplněn do posledního místečka ná
vštěvníky místními i z daleka, vzácný
mi a milými hosty v čele s čestnou tou
šeňskou občankou Soňou Červenou ,
bývalým šéfem baletu ND, nezapo
menutelným tanečníkem Vlastimilem
Harapesem, historičkou umění PhDr.
Eliškou Fučíkovou , ředitelem Městského

Půlnoc

muzea v Čelákovicích Mgr. Davidem
Eisnerem a mnoha dalšími. Hlavní roli
Mortimera hrál v Toušeni poprvé a vý
borně Matyáš Hadrbolec a svou úlohu si
užíval, stejně jako všichni ostatní. Úžas
ně sehraný soubor, kde bez problému
umí jeden zaskočit za druhého (pů
vodní Mortimer Ondra Menoušek zasko
čil v šatně), mnoho z nich si zahraje
v představení rolí několik, stačí jen
chvilka, aby se v zákulisí převlékli, a
divák to ani nepozná! Musíme být a
jsme pyšní na náš Divadelní spolek!
Umí! Však o představení hned projevili
zájem z Liberce, z Hradce Králové,
z Litomyšle… Třeba se v Toušeni přece
jen taky ještě někdy dočkáme?

▪

Už před silvestrovskou půlnocí se na
Floriánském náměstí tvořily hloučky
těch, kdo se přišli rozloučit se starým
rokem a za ohlušujícího zvuku a oslňu
jícího světla ohňostrojů přivítat rok
nový. Už po celé odpoledne se ozývaly
rány z mnoha stran, ale o půlnoci vy
pukl ze všech stran teprve ten pravý
třaskavý ohňostroj. Trval až do půl
jedné. Co si všichni přítomní navzájem
přáli je jasné – zdraví a spokojenost,
zkrátka šťastný rok 2019!

▪

Pozvánka na
akce v roce 2019

Potlesk vstoje pro herce DSLT na toušeňské derniéře hry MORT
(další fota Hany Němečkové na straně 13)

Úřad městyse Lázně Toušeň, kulturní
i volnočasová komise a Divadelní
spolek se snaží zpříjemnit život v na
šem městysi. Za minulé roky nabídly
mnoho příležitostí – hojně pak navští
vených občany i hosty z okolí a lázeň
skými pacienty. Také pro rok 2019 je
připravena řada zajímavých, poučných
a zábavných akcí. Pro nás, pořadatele,
je odměnou Vaše návštěva, spokoje
nost, příjemný dojem a zážitek. Prosto
rů, kde se můžeme scházet, máme to
lik, že nám je mohou sousedé závidět –
a někdy závidí. Zveme Vás tedy sr
dečně na všechna divadelní a filmová
představení, koncerty, výstavy, výlety
na kolech i autobusem, na různé kurzy,
přednášky, videa o Toušeni a besedy
o cestování po celém světě, na zajímavé
literární večery, či jen k prostému setká
vání a poznávání se navzájem v roce
2019… Sledujte prosím infoSMS a
kalendář akcí, určitě Vám nic neujde a
my se na Vás budeme těšit!

▪

Hosté s Mortem - zleva Soňa Červená, Vlas mil Harapes, Dr. Eliška Fučíková
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Základní škola a mateřská škola
Konec kalendářního roku je vždy téměř
shodný s koncem pololetí, kdy učitelé
rekapitulují, co se jim povedlo své žáky
naučit a co ještě můžou stihnout dohnat
v pololetí druhém. Je letitou pravdou,
která se traduje napříč mnoha genera
cemi pedagogů, že co nenaučíme do
konce ledna, už nedoženeme. Nevím.
Snažíme se po celý školní rok.

děti navodily vánoční atmosféru při
vystoupení pro „dříve narozené“.

Zpráva o činnosti
obecní knihovny
v roce 2018

Mnoho z vás jistě zajímá, jak pokračuje

rekonstrukce podkroví základní školy.

Zatím čekáme. Firma, která vyhrála vý
běrové řízení, odmítla podepsat smlou
vu o zhotovení. Čeká nás tedy v pořadí
již třetí výběrové řízení a doufáme, že
se nám podaří najít zhotovitele, který
Co nás čeká. V první řadě pololetní bude schopen v prodlouženém termínu
prázdniny, letos 1. února 2019. Ná a za pečlivě připraveného harmonogra
sledně pololetní prázdniny od 25. úno mu do roku 2020 stavbu realizovat.
ra do 3. března 2019. Pak velikonoční
18. dubna až 22. dubna 2018. Ostatní ra Vzhledem k tomu, že naše škola již tra
ději v dalším čísle Floriána, vždyť co by dičně patří k těm úspěšným, které jsou
si pomysleli lidé. Za co vlastně ti učitelé schopny umísťovat své děti na gym
berou peníze? Zeptejte se naší nové po názia i na výběrové školy, připomínám,
sily, druhého muže v našem již dvace že termín předání přihlášek na osmi
tičtyřčlenném kolektivu. Michal Major letá gymnázia je do 1. března 2019.
působí u nás nově jako asistent peda Opět doporučuji navštívit webové
goga a zběhl k nám ze zdravotnictví. stránky www.cermat.cz , popřípadě
Zatím neutekl. Děkujeme.
www.msmt.cz. V ostatních případech,
kdy se rodič rozhodne umístit dítě do
A co je za námi. Kontrola České školní některé z okolních škol, je nutné sle
inspekce. Vítána? Možná. Každopádně dovat přímo stránky těchto škol. Zá
jsme nedopadli vůbec špatně. Sami se kladní škola v Lázních Toušeni se jako
můžete přesvědčit na stránkách každý rok snaží jednat s řediteli okol
www.csicr.cz.
ních škol tak, abychom byli schopni
umístit děti tam, kam si přejí.
To není vše. Kromě jiných dovedností
se prvňáci naučili číst a byli pasováni Zápis do základní školy se bude konat
na čtenáře. I ostatní žáci se mnohému kolem poloviny dubna. Termín zve
naučili.
řejníme na www.zstousen.estranky.cz .
V květnu proběhne zápis do mateřské
Udělali jsme radost. Jako každý rok školy, kde jedinými kritérii pro přijetí
naše děti vystoupily pro Obec baráční jsou bydliště v Lázních Toušeni a věk
ků, tentokrát v Parku profesora Pro dítěte.
cházky. Zmokli jsme pod stromečkem,
Mgr. Mar n Černý, ředitel Základní školy a
kdy děti pod vedením paní učitelky
Mateřské školy Lázně Toušeň
Černé doprovodila skupina Antikvariát,
a těsně před koncem kalendářního roku

▪

Obecní knihovna se nachází v přízemí
Skleněné vily, výpůjční den je stanoven
na úterý odpoledne. Knihovna nabízí
jak vlastní knižní fond čítající cca tisíc
svazků, tak výměnný ze dvou spá
dových knihoven: z Mladé Boleslavi a
Brandýsa n/L. V uplynulém roce si tak
čtenáři mohli vybírat z 225 nových knih.
Kromě knih jsou v nabídce také různé
časopisy, které bývají součástí vý
měnných souborů. V knihovně je k dis
pozici studijní místo a kopírka (formát
A3, A4). Také je zde možné zakoupit
toušeňskou turistickou známku a pub
likace vydané obecním úřadem.
K 31. prosinci 2018 bylo evidováno 78
čtenářů, knihovnu alespoň jednou
v tomto roce navštívilo 42. Faktické čís
lo návštěv je ale vyšší, protože na jednu
registraci si často půjčuje celá rodina.
Není výjimkou, že knihovnu navštíví
i lázeňští hosté, kteří rovněž nejsou do
celkového počtu zahrnuti. Za uplynulé
období bylo celkem půjčeno 977 kusů
titulů (knih a časopisů).
Knihovna se řídí knihovním řádem,
roční poplatek se ani pro rok 2019 ne
mění – děti a důchodci 40 Kč/rok, vý
dělečně činní 70 Kč/rok.

▪

Ivana Studničková, knihovnice

Hudební vystoupení v lázních
10. prosince 2018 se sešli mladí hudebníci a zpěváčci v jídelně
toušeňských Slatinných lázní, aby se podělili se svými
kamarády a příbuznými o radost z nově získaných
dovedností. Všem dětem se vystoupení moc povedla a byly
vidět od posledního vánočního vystoupení opět velké
pokroky.
Hudební kroužky pořádá rodinné centrum Myšák pod
vedením lektorek ZUŠ Brandýs nad Labem paní Květy
Prokopiusové (vede obory zpěv a kombinace zpěv a klavír) a
paní Jiřiny Lukešové (vede obory klavír a klávesy). Nově
vyučuje klavír paní Jana Sharkadi. Hudební kroužky probíhají
každé odpoledne kromě středy.

▪
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Eva Potočiarová

Pianis spolu s paní učitelkou Jiřinou Lukešovou, foto Mar n Javorek
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Emilka z Atelieru Kučera čtvrtá v ČR
Toušeňskému Atelieru Kučera se dostalo významného
ocenění v loňské pražské aukci panenek
Toušeňskému Atelieru Kučera se dos
talo významného ocenění v loňské
pražské aukci panenek, uspořádané
27. 11. 2018 českým výborem pro Dětský
fond OSN – UNICEF ČR. Panenka na
zvaná Emílie Marty, vytvořená v Atelie
ru Kučera v Lázních Toušeni podle pla

Soňa Červená a Karel Voříšek,
foto Fran šek Gela

kátu Josefa Čapka ke hře Karla Čapka
Věc Makropulos, byla vydražena za
70 000 Kč (vyvolávací cena 3 000 Kč).
O ušití právě takové panenky požádala
za svého loňského léčebného pobytu
v Lázních Toušeni čestná občanka Soňa
Červená, která sama hrála roli Emílie
Martyové = Eliny Makropulos v sezoně
2010/2011 celkem 52× ve Stavovském
divadle v Praze (a také 3× v Soulu a 3×
v Neapoli) v pojetí amerického režiséra
Roberta Wilsona. Aukci panenek
„předních módních návrhářů a zná
mých osobností pro UNICEF“ spolu
pořádalo Národní muzeum v prosto
rách Českého muzea hudby v Praze.
V průběhu večera bylo vydraženo 26
panenek za ceny od 15 000 do
110 000 Kč. Zvítězila panenka proslulé
módní návrhářky Liběny Rochové. Tou
šeňská panenka přinesla čtvrtou nej

vyšší částku. Za vydražené prostředky
podporuje UNICEF ČR očkování dětí
v Africe proti smrtelným dětským cho
robám.

▪

jvk

Bluesbadger 2018
Podzim roku 2018 přinesl tyto jedno
duché počty – republika 100, Bluesbad
ger 9. Už je to tak, bluesový festival
v toušeňské sokolovně připravili (ne
jen) místní muzikanti sdružení v pro
jektu The Kingsize Boogiemen (v roce
posedlém „osmičkovými výročími“
příznačně poněkud provokativně) již
podeváté v řadě. O oblíbenosti tohoto
předvánočního mejdanu jak mezi míst
ními, tak u přespolních, není žádných
závažných pochyb – i tentokrát se sešla
v sále početná skvadra milovníků
libých tónů a kvalitní konzumace.

A co nám bylo servírováno? Na
prknech pódia se nejprve představilo
československé uskupení Petra Börne
rová Trio, následované domácími The
Kingsize Boogiemen . Největší lahůdku
pořadatelé nachystali uprostřed večera,
kdy zahrálo losangeleské duo Bill
Barrett & Brad Lewis , kde prvně
jmenovaný patří k absolutní světové
špičce ve hře na foukací harmoniku.
Akce pokračovala vystoupením čes
kého barda této scény Jana Spálené
ho s jeho ASPM a závěrečný dezert ob
staral jeden z u nás nejuznávanějších

krotitelů foukací harmoniky Charlie
Slavík ve společnosti The Rhythm Girls .
Ač popravdě blues ani zbla nerozu
mím, snad nebudu daleko od pravdy,
když na závěr shrnu, že toušeňský
bluesový Jezevec si již vydobyl své
pevné a důstojné místo na mapě akcí
svého druhu, což lze doložit každo
roční účastí velmi významných jmen
z bluesových vod. Tak až se zase za rok
přivalí Jezevec, uvidíme se...

▪

Jan Hergesell

Toušeňské motivy v Čelákovicích a
v Brandýse
toušeňská malířka Hannah
Brown (pro toušeňské spolužáky ovšem
Hanička Brownová), rodem z Oregonu,
Mladá

rii Kočárovny. Na obou místech před
stavila i krajinářské, interiérové a zá
tišní motivy ze svého toušeňského
po akademických studiích na rodném domova. Florián se věnoval nadějné
americkém kontinentu vystavovala americkočeské malířce již několikrát:
v Čechách nejen v Lázních Toušeni, ale 2015/7 8 str. 7, 2015/9 10 str. 1+4+5,
nejnověji opět i u sousedů: na přelomu 2017/1 2 str. 13, 2017/3 4 str. 5 a
roku v Čelákovicích v prostorách nové 2017/9 10 str. 6.
ho kostela Církve bratrské a v lednu
jvk Hannah Brown: Kde domov můj
v Brandýse nad Labem podruhé v gale

▪
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VZPOMÍNÁME

Brandýs vzpomínal na generála
Sedláčka
Brandýská knihovna Eduarda Petišky
přispěla 10. října 2018 k rozmanitým
připomínkám 100. výročí republiky
vzpomínkou na armádního generála
v. v. Ing. Tomáše Sedláčka (19182012),
brandýského i toušeňského čestného
občana a vzácného člověka. Přednášejí
cím hostem byl PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.,
vědecký pracovník Vojenského histo
rického ústavu, pořadatel a spoluautor
memoárové knihy »Vydržet!«, autor a
spoluautor řady dalších knižních pub
likací a stovek článků z oboru zejména
vojenské historie. Posluchačům předne
sl hluboce zasvěcený vhled do souvis
lostí, které obklopovaly a ovlivňovaly
nadějný, pohnutý a hrdinský osud „na
šeho generála“. Zmínky o vazbě na
Lázně Toušeň zněly mnohonásobně
častěji, než – i početní toušeňští – poslu
chači mohli očekávat. Přednášející
věcně, jasně a zřetelně popsal situaci

Náš generál má svůj kamion
Jeden z dese kamionů společnos C.S. Cargo byl označen
jménem generála Tomáše Sedáčka
Jménem našeho čestného občana ar
mádního generála Tomáše Sedláčka
byl na sklonku loňského roku označen
jeden z deseti kamionů společnosti C.S.
Cargo, která se rozhodla uctít touto
cestou památku národních hrdinů, žijí
cích po většinu uplynulého století.
Projekt „Každý národ má své hrdiny. Ne
zapomínáme.“ Byl připraven ve spolu
práci s organizací Paměť národa k 100.

výročí republiky. Záměrem projektu
bylo rozšířit všednodenní povědomí
o činech známých i zcela neznámých li
dí, jejichž odvaha a nezlomnost může
být příkladem pro každého. Kamiony
C.S. Cargo jezdí po silnicích celé Ev
ropy, společnost má vlastní pobočky na
Slovensku, v Německu, v Polsku
i v Rusku. Slavnostní výjezd nově poj
menovaných kamionů provázel před

Kamiony C.S. Cargo, v popředí se jménem generála Tomáše Sedláčka, foto C.S. Cargo
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v Československu v době Mnichova,
nespolehlivost Francie, velkorysost Bri
tánie, nedůvěru Sovětského svazu – a
ovšem dobu po únoru 1948. Z přednáš
ky tím vystoupilo v novém světle také
to, o čem generál Tomáš Sedláček nikdy
sám nehovořil: jeho vzdělání, odpo
vědnost v rozhodování, smysl pro dis
ciplínu, vztah k Sokolu a neokázalé
vlastenectví, i významné pedagogické
působení na Vojenské akademii
v Hranicích na Moravě a na Vysoké
škole válečné v Praze. PhDr. Jiří Plachý,
Ph.D., zvláště ocenil také organizační
talent generála Sedláčka: vyzdvihl jeho
obdivuhodnou činnost po roce 1989, po
sedmdesátce, zapojení do života armá
dy, péči o zbylé zahraniční vojáky a
osobní zásluhu na oživení a omlazení
Čs. obce legionářské o nové vojáky ze
současných zahraničních misí. V sr
dečné besedě přislíbil druhé vydání
knihy »Vydržet!« s obsáhlejším histo
rickým úvodem o tom, co posluchači
právě dychtivě vyslechli.

▪

jvk

seda dozorčí rady Jan Blaško slovy:
„Žijeme nejlepší dobu, co Češi i Slováci kdy

zažili. Vděčíme za ni všem hrdinům, těm
slavným i těm tisícům méně známých. De
set jmen na našich kamionech snad trochu
pomůže nám současníkům připomenout si,
za co jim vděčíme.“ Projekt zvítězil

v pravidelném hodnocení, které pořá
dají časopis Marketing Sales a portál
Mediář. Více informací o projektu na
http://100let.cscargo.cz .

▪

jvk

Pojmenovaný kamion zachycen palubní
kamerou na Jižní spojce, foto Mar n Javorek
FLORIÁN | 1 – 2 / 2019

VZPOMÍNÁME

Milý Rudo
Truhlaříku,
v letošním roce v únoru by Ti už bylo
90 let. Narodil ses v den, kterému se již
od pradávna připisují Horatiova slova:

„Malíři a básníci měli vždy stejné právo
odvážit se čehokoli.“ A Tys to právo

dostal do vínku – a odvážil ses – už
tím, žes v životě hledal krásu a touhu
zušlechťovat, obohacovat a vychová
vat, s neúnavnou posedlostí zpřístup
ňovat to, co by druzí bez Tvého postře
hu a umu ani neviděli.
Narodil ses v Toušeni a už i jako
kluk jsi rád kreslil a rýsoval. Vyučil ses
strojním zámečníkem, čímž jsi rozvinul
svou zručnost. Velký vliv na Tvůj od
borný růst měl architekt Albert Jonáš,
zvláště před vstupem na vysokou
Uměleckoprůmyslovou školu, kam Tě
přijali do atelieru profesora Landy. Pro
tožes byl tehdejšímu totalitnímu reži
mu nepohodlný, vojenskou službu jsi
vykonával u pomocných technických
praporů PTP. Nemohl ses ani věnovat
vystudovanému oboru, ale nastoupils
jako učitel základní školy. Učil jsi
hlavně výtvarnou výchovu a Tvoje spo
lupráce s UNESCO představila vý
sledky Tvé činnosti se žáky na výsta
vách ve Francii, v tehdejší NSR i v USA.
Tvůj vztah k divadlu se uplatnil
především v tom, žes napsal několik
divadelních her, které vstoupily do dra
maturgických plánů některých divadel
v Praze i v Brně. A hlavně se hrály ve
Tvém Divadle o páté s toušeňskými
ochotníky. Vztah k divadlu jistě ovliv
nilo i přátelství s Janem Werichem , kte

Zprava spisovatel Adolf Branald, Rudolf Truhlařík, Helena Branaldová a někdejší ředitelka lázní
Alena Králíková, foto jvk, 1983

rého jsi poznal prostřednictvím svého
strýce Artura. Vždyť my, dříve naro
zení, známe i Tvou miniknížku Můj
strýc Artur, o jejíž vydání se zasloužila
Tvá manželka Magda.
Též jsi pomáhal stmelovat některé
společenské organizace a spolky, které
Ti byly zvlášť blízké, šlo o ochotníky,
baráčníky a sokoly. A po revoluci 1989?
To ses do společenského života zapo
joval podle svých možností a sil.
A ještě něco. Byls náš kamarád a oprav
dový přítel. Dokázals poradit, potěšit,
zasmát se s námi, zazpívat si i povzbu
dit nešťastníky. Zachováme si na Tebe
čistou vzpomínku, a ta v našich srdcích Rudolf Truhlařík: Nálada od Labe,
obraz je vystaven v jídelně ve Sla nných
zůstane.

▪

PhDr. Ludmila Konopková

lázních Toušeň

Floriánu ku chvále
Sláva, nazdar, voláme, když se konečně milého Floriánka dočkáme!
Kdo je nedočkavý, může si sice Flori
přečíst na internetu dříve než na
papíře, kdo ale není právě napojen na
síť sítí, musí se ozbrojiti pevnými nervy.
Proto vznikla ta neumělá rýmovačka.
Za nedočkavostí – to se rozumí – stojí
vzrůstající obliba místního zpravodaje,
dvouměsíčního občasníka Floriána .
Neboť náš časopis se dal na chvá
lyhodnou dráhu ukazovat svět dobrým
příkladem a pohlazením bez krve
lačných praktik, jakých je v jiném tisku
a v jiných médiích dost a dost. Senza
cechtiví redaktoři se chovají jako slepí,
neboť netuší, že pro jejich posedlost
platí dávné latinské Quem Deus perdere

ánka
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vult, dementat prius = Koho chce Bůh zni obtížná, a přitom tak důležitá! Náš Flo
čit, toho nejdřív zbaví rozumu . Výchovná rián má ale na „šikovné ruce“ štěstí. Za

pozice jim uniká, netuší, že ukazovat
cestu se dá lépe chválou než vy
stavováním zla, které se pak často stane
vzorem pro další zlé činy. Leckterý tisk
by snad měl být i trestán za zveřej
ňování drastických zpráv, které znetvo
řují slabší lidské povahy.
Florián je výchovný nejen obsahem
zvěstí a volbou dalších námětů. Šíří po
hodu zvláště svou obrazovou výbavou,
provázenou výstižnými slovy – hřejivou
vzpomínkou. Proto má tolik vděčných
čtenářů, a proto je ho pořád málo.
Vydavatelská práce je kromobyčejně

vlídný a profesionální pohled do pestré
minulosti si zaslouží archivování pro
budoucí pokolení. Proto mu posílám to
to malé pohlazení na další úspěšnou
cestu.

▪

Ing. Miloš Pulkrábek

Zpravodajské tiskoviny byly rozmnožovány
pro Toušeňany již před drahnými lety.
Ovšem nepravidelně, jen podle potřeby.
Nejstarší zpráva v obecní kronice je z roku
1958...
pokračování v příš m Floriánu
11

SPOLKY

Baráčníci bilancovali
Jedenkrát za rok připravují místní baráčníci své valné výroční
hodno cí zasedání
Následující rok sice také hodnotí, ale
navíc volí nové činovníky. Tak je to
psáno v regulích, a ty se dodržují desít
ky let. Vloni proběhlo takové zasedání
10. listopadu 2018 ve spolkové místnosti
Skleněné vily.
Děti se uklánějí, právě skončilo za
velikého potlesku jejich hudební a
taneční vystoupení, které pečlivě nacvi
čili učitelé místní základní školy.
Spolu s dětmi odcházejí i rodiče; před
tím naplnili sálek do posledního místeč
ka. Baráčnické rokování může začít.

„Na vaše děti a jejich krojované tanečky
se pokaždé těšíme, je to dojemné a krásné,“

hodnotí úvodní část hosté z jiných ba
ráčnických obcí. „Škoda, že to u nás také

nejde!“

Vzpomínka tetičky vzdělavatelky
patří válečným veteránům a legionářům
z Velké války. Některá ze jmen na po
mníku byla zapsána i v seznamech ba
ráčníků, mnozí z těch, co se navrátili,
pomohli v těžkých dobách obnovit
spolek. Je správné si je připomínat.
Hlavní zprávu má kronikářka. Zmi
ňuje na čtyři desítky akcí, jichž se ba
ráčníci společně nebo po skupinkách bě
hem roku účastnili. K těm hlavním patří
oslava 120 let trvání spolku v sokolovně
letos v dubnu, která proběhla za velké
účasti hostů s hodinovým kulturním
programem. Tetičky v nažehlených kro

jích, folklorní soubor, písňový recitál
včetně celé Škroupovy a Tylovy písně,
sokolský taneční „vklad“ i děkovný list
starosty městyse dodaly jubileu slav
nostní a důstojný ráz. Oslava se vydaři
la, komentovali mnozí.
Divadelní přestavení Naši furianti,
které předvedly ochotnické soubory –
také ten místní sokolský – pod vedením
pana režiséra Gondíka v Horních Po
černicích, v nás zanechalo hluboký
dojem. O několik dnů později v Ná
rodním divadle na úvod Všesokolského
sletu sklidilo bouřlivé ovace. Máme ra
dost, že naším přičiněním mohli toto na
studování zhlédnout baráčníci z dalších
žup i obcí.
26. října jsme zde v Parku profesora
Procházky spolu s dětmi naší školy za
sadili na počest stého výročí strom
republiky. Děti se zaujetím při sázení
pomáhaly a se svými učiteli zazpívaly
naši státní hymnu. Překvapeně vy
slechly i hymnu slovenskou, která k to
muto výročí určitě patří. Dalším zá
žitkem pro děti bylo, když jim rychtář
svěřil mladý stromek do opatrování.
Poslední velkou akcí, kterou jsme si
připomněli 100 let naší státnosti, byla
výstava Jak se žilo v Toušeni v prvních le
tech svobodné republiky. Už její vernisáž
předznamenala, že o ni bude značný zá
jem. Naši členové měli rozhodující podíl

na její přípravě i na službách v otvíracích
hodinách. Byla přístupná celý měsíc.
Slavnostní ukončení proběhlo 28. října
po pietním aktu u pomníku za velké po
zornosti všech účastníků.

„Pro nás to byl dobrý rok plný význam
ných událostí. Děkuji našim aktivním
členům za obětavou dobrovolnou práci pro
náš vlastenecký spolek a pro naše spoluobča
ny,“ končila kronikářka.

K příznivému hodnocení se přidala
mimo delegátku I. župy i nová paní
místostarostka. Ocenila práci ba
ráčnického spolku a poděkovala za
velký podíl na společenském dění
v městysi.
Přítomní vyslechli i zprávu tetičky
berní a slídilů (kontrolorů) účtů a zapo
jili se do rozpravy. Nakonec zazněla tra
diční baráčnická píseň.
Příjemné odpoledne bylo zakončeno
veselým povídáním a poslechem kyta
rové skupiny Komplet s romantickým
repertoárem od táborových ohňů – dá
rek pro všechny na závěr.

▪

Eva Kučerová, OB Lázně Toušeň

Za sousedem Janem Zahrádkou
Obec baráčníků spolu se zarmoucenou
rodinou se rozloučili se zasloužilým
členem, dlouholetým rychtářem a panta
tínkem místní baráčnické obce Janem
Zahrádkou. Zemřel 9. prosince 2018 ve
věku 88 let.
Již jako malý přilnul podle příkladu
svého otce k baráčnickým tradicím a prá
ci pro spolky baráčníků věnoval pod
statnou část svého života. Do roku 2003
byl rychtářem naší obce plných 33 let a za
jeho působení se činnost spolku zkvalitni
la a stala se přitažlivou pro mnohé další
zájemce. I později byl důležitým činovní
kem obce a jako pantatínek dbal na přes
né dodržování staročeských regulí a při
pomínání lidových tradic. Za svou práci
byl mnohokrát oceněn včetně nejvyššího
uznání od pražské Veleobce – Čestné me
daile.
Ve všech obcích I. župy byl znám jako
neúnavný propagátor dobrých vztahů a
12

pro mnohé se stal příkladem spolehlivos
ti, moudrosti a sousedského porozumění.
Více jak čtyři desítky let byl velmi plat
ným členem župního představenstva a ja
ko výkonný pantatínek prosazoval dů
sledné udržování baráčnických zvyklostí.
Jeho nadšení pro baráčnickou činnost,
kterou vždy upřednostňoval díky po
chopení svých blízkých, vyžadovalo
mnoho času, kterého nikdy nelitoval. Se
svými spolky prožíval radostné chvíle
když se jim dařilo, a rmoutilo ho, když
práce spolků ustávala a nenacházela ná
sledovníky. Mezi svými baráčníky nalezl
mnoho opravdových přátel a jejich zájem valných zasedáních: „Snažte se a mějte se
mu byl posilou v době, kdy jeho životní rádi, aby váš život byl jako pohádka! To vám
síly ubývaly.
přeje toušeňský Jan Zahrádka!“
S Jendou Zahrádkou ztrácí toušeňská
Tvé doporučení si budeme často při
obec pracovitého souseda, pečlivého či pomínat. I přesto nám budeš velmi
novníka, uvážlivého řečníka a dobrého chybět!
člověka. V mysli se nám vynoří jeho slova,
Konšelstvo Obce baráčníků Lázně Toušeň
kterými často končíval zdravice na

▪
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Toušeňská derniéra
Poslední představení toušeňské in
scenace
fantasykomedie
Terryho
Pratchetta MORT v režii Filipa Müllera
nadchlo zcela vyprodanou sokolovnu
28. prosince 2018. Premiéra se konala
24. dubna 2015 při IX. národní přehlíd

ce sokolských divadel za nemenšího
zájmu na téže scéně, kde se MORT do
sud hrál celkem 7×. S reprízami hos
tovali toušeňští divadelníci v Horních
Počernicích (1×), v Žižkovském divadle
v Praze (3×), v Říčanech (1×), v Příbra

mi (1×), v Rakovníku (1×), ve Volyni
(1×), v Poděbradech (1×), v Klášterci
nad Ohří (1×), U hasičů v Praze (1×) a
na Jiráskově Hronově (1×).

▪

jvk
foto Hana Němečková

Matyáš Hadrbolec (Mort) a Vojtěch Zíta (Smrť)

Dušan Müller (Lešek) a Sandra Drobňáková (Dav)

Miloslav Dvořák (Mág Dobrořez)

Zleva Dušan Müller a Petr Rydval (Mágové) Pavel Wieser (Albert) a
Vojtěch Zíta (Smrť)

Anna Kocábková (Princezna Keli) a Luboš Jakub (Vrah)

Matyáš Hadrbolec (Mort) a Alice Koﬂáková (Ysabell)
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100 LET REPUBLIKY

Čs. legionáři z I. světové války
Toušeňš rodáci bojující v I. světové válce v zahraničí
Josef Bureš

Josef Jiránek

* 23. 5. 1893 v Toušeni v č. 65, syn vařiče
v cukrovaru; bydliště Chotusice u Čá
slavi, krejčí; v rakouskouherské armá
dě zařazen k 21. pěšímu pluku, později
k 10. domobraneckému pěšímu pluku
v hodnosti desátník; na italské frontě 30.
6. 1918 zajat v Col di Rosso; do Čs. legie
v Itálii se přihlásil v Avezzanu,
22. 9. 1918 zařazen k 35. pěšímu pluku
jako vojín, později strážmistr; po válce
27. 9. 1919 demobilizován, odešel k čs.
pohraniční stráži; po návratu žil v Tou
šeni, člen Obce baráčníků

* 24. 7. 1894 v Toušeni v č. 38, syn
dělníka, bydliště Zápy  Ostrov, dělník;
do rakouskouherské armády povolán
jako vojín k 8. zeměbraneckému pěšímu
pluku; na východní frontě 19. 3. 1915
upadl do zajetí v Karpatech; 6. 9. 1918
zařazen do Čs. legie v Rusku jako vojín
strážního praporu, poté k 9. střeleckému
pluku, 12. oddíl; po válce 15. 11. 1920
demobilizován; ohlášené bydliště Zápy
 Ostrov

legie v Rusku se přihlásil v Turčinovce

Josef Grünert
* 2. 1. 1897 v Toušeni v č. 75, syn kočího;
lakýrník, malíř písma; narukoval z Nové
Vsi u Kolína; do rakouskouherské armá
dy nastoupil jako vojín k 44. pěšímu plu
ku; na východní frontě 21. 6. 1916 zajat
z 36. pěšího pluku v Berestečku (Beresteč
ko) u Brodů na Volyni; do Čs. legie
v Rusku se přihlásil v Dárnici, kde
1. 7. 1916 vstoupil do vojska, do legie za
psán 19. 7. 1916 v Kyjevě pod osobním čís
lem 10036 a zařazen k 1. střeleckému plu
ku; jako střelec 2. pluku, 4. roty, se účastnil
bitvy u Zborova 2. 7. 1917; při ústupu
z Ukrajiny v Berdičevě vážně onemocněl,
v legii veden do 29. 5. 1918, poté přesunut
do lazaretu do Moskvy; do vlasti se
navrátil přes „sovětské Rusko“ 1. 4. 1919;
člen Čs. obce legionářské; bydliště po ná
vratu Stará Boleslav a Brandýs nad
Labem, kancelářský zřízenec

Eugen (Evžen) Choděra

na Volyni, 13. 7. 1917 zařazen k 3. dělo
střeleckému pluku jako vojín, poté
k 6. baterii 3. lehkého dělostřeleckého
praporu v hodnosti nápředník; v legii do
12. 8. 1920; po válce 27. 11. 1922 demobi
lizován; ohlášená bydliště Otradovice,
Skorkov, Toušeň, Křenek; † 8. 7. 1978

Fran šek Nehasil

Josef Grünert

Antonín Králík

* 25. 7. 1874 v Toušeni v č. 13, syn rolníka;
navštěvoval školu v Toušeni, obchodní
příručí; k vojsku povolán v roce 1915,
v rakouskouherské armádě zařazen do
„zeměbrany“ k 57. domobraneckému
praporu jako šikovatel; téhož roku na
západní bitevní čáře lehce raněn; za blí
že neznámých okolností se dostal do
francouzského zajetí; do Čs. legie ve
Čeněk (Vincenc) Jiránek
Francii se přihlásil v Levassen, 7. 3. 1918
* 30. 3. 1896 v Toušeni v č. 12, syn zařazen k 21. střeleckému pluku, oddíl
dělníka; bydliště Zápy, stolař; do ra 11., poté k 22. pěšímu pluku v hodnosti
kouskouherské armády nastoupil četař; po válce 25. 9. 1919 demobilizován;
k 42. pěšímu pluku jako vojín, poté ohlášené bydliště Brandýs nad Labem
k 28. pěšímu pluku; na italské frontě
2. 11. 1916 zajat v Kečachu; 30. 8. 1917 se Fran šek Kubát
přihlásil do Čs. legie v Itálii v Padule, * 14. 1. 1894 v Toušeni v č. 12, syn služky;
nejprve zařazen jako vojín k 31. stře bydliště Toušeň, rolník; k vojsku povo
leckému pluku, 2. oddíl, poté 16. 4. 1918 lán v roce 1915, v rakouskouherské ar
přeložen k 31. pěšímu pluku (312); po mádě zařazen k 10. dragounskému plu
válce 19. 1. 1921 demobilizován; ohlá ku jako vojín; téhož roku na bitevní čáře
šená bydliště Zápy, Vinoř, Nehvizdy, onemocněl revmatismem; na východní
Mstětice
frontě 15. 6. 1916 zajat v Rudné; do Čs.
* 29. 10. 1894 v Toušeni v č. 92, syn ob
chodníka; bydliště Toušeň, číšník, v do
bě války ve Velké Británii; přihlásil se
do britské armády; od 21. 1. 1918 za
řazen do Čs. legie ve Velké Británii ;
v legii zůstal do 4. 10. 1919; vrátil se do
vlasti, ohlášené bydliště Toušeň
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Soupis všech osmnácti jmen čs.
legionářů narozených v Toušeni,
potvrzených v záznamech
Československé obce
legionářské a Vojenského
ústředního archivu Ministerstva
obrany České republiky, je
doplněn daty a údaji z archivů
bývalého okresu Brandýs nad
Labem, Městského muzea
v Čelákovicích a Oblastního
muzea Praha-východ, z matrik a
z kronik školy, hasičů, baráčníků
a městyse Toušeně.

* 7. 6. 1876 v Toušeni v č. 68, syn rolníka;
bydliště Praha, řezník, uzenář; v rakous
kouherské armádě zařazen k 58. domo
braneckému pěšímu praporu v hodnosti
šikovatel; na balkánské frontě 10. 11. 1914
upadl do srbského zajetí ve Smederevu;
18. 12. 1917 se přihlásil k Čs. legii ve
Francii v La Pallice; 7. 3. 1918 zařazen
k 23. pěšímu pluku jako vojín, poté ši
kovatel; po válce 28. 7. 1919 demobi
lizován; ohlášené bydliště Praha

Václav Novák
* 5. 8. 1882 v Toušeni v č. 14, syn dělníka;
bydliště Lštění u Benešova, rolník; v ra
kouskouherské armádě zařazen jako vo
jín k 28. zeměbraneckému pěšímu pluku;
na italské frontě 19. 8. 1917 zajat v Logu;

Poslední rakousko-uherská poštovní známka
s císařem Karlem I., českým králem toho
jména III.
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v Rusku se přihlásil (podle dochované později četař; po válce 4. 8. 1919 demo

osobní karty legionáře) v Rumunsku,
29. 7. 1917 zařazen k 2. divizi jako vojín,
poté k 2. technické rotě v hodnosti ši
kovatel; po válce 24. 2. 1921 demobi
lizován; ohlášené bydliště Modřany

Plakát s kresbou Alberta Jonáše k divadelní
hře Fran ška Langra o čs. legionářích
(toušeňš ochotníci hráli Jízdní hlídku
8. března 1936)

bilizován; ohlášené bydliště Zápy

Otokar (Otakar) Večerník

* 22. 12. 1898 v Toušeni v č. 21, syn ob
chodníka; bydliště Bakov nad Jizerou,
rolník; do rakouskouherské armády
Jan Rybka
narukoval jako vojín (útvar není zazna
* 17. 1. 1893 v Toušeni v č. 16, syn rolníka; menán); na italské frontě 20. 8. 1917 za
navštěvoval školu v Toušeni, bydliště jat v Auzze; 19. 3. 1918 se přihlásil
Toušeň, strojní zámečník; k vojsku povo do Čs. legie v Itálii , 13. 5. 1918 zařazen
lán v roce 1915, v rakouskouherské ar k 7. pluku polního dělostřelectva
mádě zařazen do 8. zeměbraneckého v hodnosti vojín; po válce 22. 12. 1920
pěšího pluku jako vojín; téhož roku na demobilizován; ohlášené bydliště Ba
bitevní čáře; na východní frontě kov nad Jizerou
20. 3. 1915 zajat v Karpatech; přihlásil se
do Čs. legie v Rusku v Borispolu
v Permské gubernii; 24. 2. 1918 zařazen
jako vojín k 2. střeleckému pluku
(k těžkému dělostřelectvu); po válce
1. 6. 1920 demobilizován; domů se vrátil
26. 12. 1920, ohlášené bydliště Toušeň

Josef Rybka

* 29. 8. 1875 v Toušeni v č. 16, syn rolníka
(v některých soupisech mylně uváděno
„Jan“), bydliště Louny, profesor reálky;
v rakouskouherské armádě zařazen
k 9. střeleckému pluku v hodnosti vojín,
poté k 6. domobraneckému pěšímu plu
Fran šek Pecháček
ku v hodnosti četař; na italské frontě
* 9. 5. 1884 v Toušeni v č. 80, syn dělníka; 14. 6. 1916 upadl do zajetí v Monfalcone;
bydliště Toušeň, krejčí; do rakousko do Čs. legie v Itálii se přihlásil
uherské armády zařazen 26. 7. 1914 30. 5. 1917 v Padule, 24. 4. 1918 zařazen
k 8. pěšímu pluku v hodnosti desátník; k VV Padova v hodnosti poručík, poté
na italské frontě 21. 8. 1917 upadl do zaje převelen v hodnosti nadporučík k VV
tí ve Vrhu; přihlásil se k Čs. legii v Itálii Slovensko; v legiích veden do 23. 3.
ve Fonte d´Amore; 15. 6. 1918 zařazen do (31. 12.) 1919; po návratu sloužil v Čs. ar
druhé legie – převelen do Čs. legii ve mádě; bydliště Toušeň, člen Sboru do
Francii jako četař 23. a později 22. stře brovolných hasičů
leckého pluku; po válce 17. 5. 1919 demo
bilizován; ohlášené bydliště Toušeň
Fran šek Sýkora (Sihora, Síhora)
* 18. 10. 1890 v Toušeni v č. 65, syn vaři
če v cukrovaru; bydliště Toušeň, holič;
Václav Pecháček
* 17. 9. 1892 v Toušeni v č. 83, syn do rakouskouherské armády naruko
dělníka; bydliště Střednice okres Měl val k 12. zeměbraneckému pluku jako
ník, krejčí; do rakouskouherské armá vojín; na východní frontě 29. 3. 1915 za
dy narukoval k 8. zeměbraneckému pě jat v Karpatech; do Čs. legie v Rusku
šímu pluku jako vojín; na východní se přihlásil v Nikopoli na Dněpru;
frontě 9. 9. 1915 zajat (místo blíže nezná 17. 7. 1917 zařazen k 2. střeleckému plu
mo); 17. 6. 1918 se přihlásil k Čs . legii ku v hodnosti vojín; po válce 14. 4. 1920
v Rusku v Irkutsku; zařazen do 12. stře demobilizován; po návratu žil v Tou
leckého pluku jako vojín, později kor šeni, člen Sboru dobrovolných hasičů
pusní intendant; po válce 15. 6. 1920
demobilizován; ohlášené bydliště Střed Josef Šimáně
nice okres Mělník
* 1. 1. 1881 v Toušeni v č. 77, syn dělníka;
navštěvoval školu v Toušeni, dělník; od
Antonín Rothe (Ro e)
15. 2. 1915 sloužil v rakouskouherské
* 12. 2. 1891 v Toušeni v č. 21, syn za armádě v domobraně u 28. pěšího plu
hradnického dělníka; bydliště Horní ku v hodnosti vojín mimo bitevní čáru;
Beřkovice  Modřany, zedník; do ra téhož roku komandován do fronty; na
kouskouherské
armády
zařazen italské frontě 23. 11. 1915 upadl do zajetí
k 10. zeměbraneckému pěšímu pluku ja v St. Michele; 10. 4. 1917 se přihlásil do
ko vojín; na východní frontě 7. 7. 1916 za Čs. legie v Itálii v Padule, zařazen
jat v Kovelu na Volyni; do Čs. legie k 33. pěšímu pluku v hodnosti vojín,
k Čs. legii v Itálii přihlášen 4. 5. 1918 ve
Folignu, zařazen do 32. pěšího pluku jako
vojín; po válce 8. 8. 1921 demobilizován;
ohlášené bydliště Lštění u Benešova
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Poštovní známka vydaná čs. legionáři
„na Rusi“

Josef Živnůstka
* 22. 3. 1893 v Toušeni v č. 65, syn za
hradníka; bydliště Toušeň, číšník, v do
bě války ve Velké Británii; 19. 4. 1918 se
přihlásil k Čs. legii ve Velké Británii ,
zařazen jako vojín k pluku »Devon
Regiment«; v legii veden do 24. 2. 1919;
ohlášené bydliště Londýn

V příštím vydání Floriána bude následovat
soupis všech dostupných jmen čs. legionářů,
kteří byli spjati s Toušení bydlištěm.

▪

RNDr. Jan Králík, CSc.
kronikář městyse Lázně Toušeň
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TOUŠEŇ GOTICKÁ ● RENESANČNÍ ● BAROKNÍ ● EMPÍROVÁ ● ART DECO ● MODERNÍ

Toušeň gotická
Šes dílný seriál o stavebních slozích v Lázních Toušeni pro zpravodaj Florián připravují
Ing. arch. Ivan Vaňousek a RNDr. Jan Králík, CSc.
Gotika
Označení architektonického a uměleckého
slohu, typického pro křesťanské země
západní Evropy v době od poloviny 12. do
15. století. Název „gotický“ vznikl tehdy
v Itálii prý jako reakce na francouzský
původ slohu, vzniklého na území obývaném
kdysi gótskými kmeny, které vyplenily
antický Řím. Gotika přišla do Čech ve 2.
čtvrtině 13. století. Jejími hlavními znaky
jsou lomený oblouk, křížová žebrová
klenba a pilířový opěrný systém, přiznaný
na vnějším obvodu zdiva chrámových lodí.

Kus go cké brány z hrádku
Stopy gotiky – v Čechách slohu 13. až
15. století – jsou v Toušeni nepočetné
a nenápadné, především tam, kde
stával kamenný, vodou chráněný
hrádek: uprostřed Parku profesora
Procházky.
Datování první stavební fáze hrádku do
druhé půle 13. století propojuje Toušeň
se stavitelskými zkušenostmi z gotické
Prahy, proto spíše již v době Přemysla
Otakara II., tedy před rokem 1378, než
později. Asi stěží bychom mohli v Pola
bí předpokládat nadměrnou zdobnost
nebo dokonce sochařskou výzdobu.

Archeolog Jaroslav Špaček nalezl mohutný
dílec go cké brány hrádku
16

K tomu nebyl důvod. Hrá
dek byl stavěn k ochraně
brodu a přívozu, o kterém
se zde ví od 1. srpna 1293.
Do 13. století datovali ar
cheologové základové zdi
vo a také z pískovce na mal
tu obezděnou nádrž, do níž
se jímala voda z železna
tého pramene, který vyvě
ral výše v protějším svahu.

Rovněž následná stavební
fáze toušeňského hrádku
byla gotická. Zřejmě i vel
korysejší a zdobnější. Z je
jích odhalených základů
architekt
lze
dobře
odhadnout
okrouhlý půdorys stavby.
Zdobnosti nasvědčuje ná
lez ze zasypaného hradního příkopu:
část masivního, bohatě profilovaného
gotického ostění (postranní části)
vstupu nebo vjezdu, nejspíše brány.
V příkopu byly objeveny i další go
tické architektonické články zhoto
vené z pískovce, zbytky střešní břidli
ce i prejzů, keramické zlomky
z přelomu 13. a 14. století, skleněné
okenní terčíky, rozbité nádobkovité
gotické kachle, dlaždice, zlomky ke
ramiky z 15. a počátku 16. století a
stříbrná mince ražená ve Vratislavi
v letech 15051512. Vše je uloženo
v Městském muzeu v Čelákovicích.

Go cká nádrž – cisterna na území hrádku
v Toušeni

Hrádek stál až do třicetileté války,
kdy byl roku 1639 rozbořen. Dnes už
vidíme jen některé kameny ve starších
částech ohradní zdi kolem parku.

Mlýn po přestavbách dodnes stojí
Druhým místem pro úvahy o gotice
v Toušeni je mlýn na dolním konci
Mlýnské ulice. Velká budova číslo 31 je
sice výsledkem pozdějších úprav, ale
základy musí mít gotické: o mlýnu
v Toušeni se píše již v listině Karla IV.
z 1. února 1370. Jediný vnější gotický
prvek na mlýně, viditelný ze sousední
zahrady, je z pozdější doby: v západní
stěně jsou do pískovcového překladu
jednoho z oken v přízemí vytesána tři
hrotitá protínající se žebra. Protnutí
žeber ukazuje na vladislavskou gotiku,
tedy na závěr 15. století. Žádné
z dalších pískovcových ostění na
mlýně už takto zdobný prvek nenese.
Protože stejný motiv byl podobně oje
diněle použit při přestavbě čelákovic
ké tvrze, vznikla domněnka, že jde
o druhotně umístěnou kamenickou
práci, nebo možná o výrobek některé
z tehdejších kamenických hutí (dílen).
Slohové zařazení je tedy zřejmé, ale
původ nejasný.

Křížek u Itálie v opojení go kou
Veřejně přístupné jsou v Lázních Tou
šeni památky dochované v historizují
cím slohu z období druhé poloviny
19. století, připomínajícím gotiku a na

Masivní kus go ckého ostění hrádku
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mlýn

● ● hrádek

● kostel

● křížek
● hřbitov
Toušeň go cká, mapa: openstreetmap.org

zývaném nová gotika, neogotika, novo
gotika či pseudogotika. Jako prvý
byl s rysy nové gotiky postaven křížek
v polích nad městysem. Vrcholový pís
kovcový řecký trnový kříž je posazen na
třídílném pískovcovém sloupu z osmi
bokých hranolů, zdobených shora měl
kými gotizujícími výklenky a níže také
náznaky novogotických dvojitých a tro
jitých kružeb. Křížek dali postavit
členové tří rodin Králíkových před poutí
roku 1874.

podobizna Jana Krá
líka. Další novogo
tické
dekorativní
prvky byly uplatněny
na původním taber
náklu a v trojicích go
ticky lomených sle
pých oken po obou
jeho stranách. Pů
vodní horní nápisová
deska s ozdobným
novogotickým
pís
mem je z dílny Vác
lava Černého z Krá
lovských Vinohradů.
Provedení
celého
průčelí je dílem tou
šeňského kameníka
Františka Michálka.

v symbolické trojici a boční ve dvou
dvojicích – jsou ukončena lomenými ob
louky pískovcového ostění. Dvanáctým
oknem je nad hlavním vchodem ve výši
kůru kruhová okenní rozeta. Boční
vchod od západu ústí do malé sakristie.
Stavbu vedl architektův otec Karel
Lábler z Brandýsa nad Labem. Kostel
byl vysvěcen o pouti roku 1890. Upro
střed městyse s domy a domky spíše ba
rokními a empírovými působí novogo
tická hmota kostela, jejíž střechu zdobí
špičatá věžička – sanktusník – s malým
zvonem, jako vylehčující prvek, připo
mínající krystal křišťálu.

▪

kronikář

Novogo cký kostel svatého Floriána

Konečně o největší zdejší novogotickou
stavbu se zasloužili všichni Toušeňané
velkou sbírkou na vybudování kostela
svatého Floriana. Nemálo přispěl také
císař Ferdinand I. (V.), zvaný Dobrotivý.
Projekt vypracoval architekt Ludvík
Lábler, známý z dostaveb chrámů sv.
Barbory v Kutné Hoře a sv. Víta, Václava Go cký překlad okna v zápaní stěně mlýna ze
a Vojtěcha v Praze. Koncepce je zároveň závěru 15. stole
i moderní: jednolodní novogotická kap
le s centrální zvonicovou věží má plochý
strop, ale střecha je vysoká, krytá břidli
Připomínka go ky na hřbitově
cí a obvodové zdivo má opěrné pilíře. To
Druhá autentická památka v tomto slo vše vyvolává z vnějšího pohledu klam
hu je na toušeňském hřbitově . V létě ný dojem zaklenutí hlavního vnitřního
1888 dostala novogotické průčelí hrobka prostoru. Zaklenut byl přitom pouze
zakladatelů lázní z čísla 19. Výklenkovou portál presbytáře a vlastní presbytář, a
kapli zdobí nad horní nápisovou deskou to gotizujícím křížovým žebrovím, za
novogotické žebroví, v němž je umístěna puštěným do zdiva. Okna – průčelní

Neogo cké prvky v průčelí hrobu zakladatelů
lázní z roku 1888

Osmihranný neogo cký křížek z roku 1874 při
jižní straně ulice Nad Itálií
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Kostel sv. Floriána 1888-1889 v pohledu
z Káranské ulice

Interiér novogo ckého kostela v Toušeni při
nedělní mši
17

SPORT

Otužilci
V sobotu 22. prosince 2018 proběhl
4. ročník Vánočního koupání. Letos to byla
pohodička, žádné rozrážení ledu, voda sice
studená, ale venku +11 stupňů. Do vody
nás vlezlo 6 velkých a 4 malí ☺ za početné
podpory rodinných příslušníků a členů
SportLaV. Děkujeme za pohodovou atmo
sféru a příští rok na viděnou ve vodě!

▪

Lucie Kainová

Otužilci u jezera Malvíny

Sportovní úspěch

Vítězný Tommy Kazda

18

V první prosincový den roku 2018 se
konal ve sportovní hale v Mostě
mezinárodní vánoční turnaj v kickbo
xu Most Christmas Cup 2018 pro děti,
žáky, žákyně, juniory, juniorky, muže,
ženy a mistry. Na tomto meziná
rodním klání absolvoval svůj úspěšný
debut šestiletý Tommy Kazda, žák
1. třídy toušeňské základní školy, syn
světového mistra v tomto sportu Pet
ra Kazdy. „Boxovali váhu do dvaadvace

ti kilo a Tommy svůj první životní zápas
po perfektním výkonu na body vyhrál, a
to musím pochválit i dobrý výkon jeho
soupeře! Bohužel potom třetí ze závodní
ho tria a o rok starší bijec mu do finále
odmítl nastoupit, takže se Tommy stal ví
tězem turnaje.“ Vítězův otec a trenér

Petr Kazda se o svou budoucnost roz
hodně bát nemusí. Blahopřejeme!

▪

Karel Vodrážka, vodraz@centrum.cz
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INFORMACE
Prak cký lékař

Úřední hodiny úřadu městyse

MUDr. Jiří Ranc, Dům seniorů, Za Školou 414, 1. patro

Hlavní 56
pondělí

úřední hodiny: 8:00 – 12:00
starosta:
9:30 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 17:30

úřední hodiny: 9:00 – 12:00
pokladna:
8:00 – 9:00
telefony: 326 992 302, 326 991 592

13:00 – 17:00

středa

Veterinární praxe

Knihovna
Skleněná vila, V Ovčárně 87
úterý

14:30 – 17:00

Pošta Partner a prodejna krmiv
Za Školou 2
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
telefony:

pondělí
13:00 – 18:00
úterý
7:30 – 14:00
středa
11:00 – 17:00
čtvrtek
7:30 – 14:00
pátek
7:30 – 13:30
telefon: 326 992 361

8:00 – 10:00
8:00 – 12:00
13:30 – 16:00
8:00 – 12:00
13:30 – 17:00
8:00 – 12:00
13:30 – 16:00
8:00 – 12:00
13:30 – 16:00
9:00 – 11:00 vydávání balíků a listovních zásilek
604 100 302, 737 946 186

Česká daňová kancelář, s. r. o.

MVDr. Jitka Myslivečková, Hlavní 39
dopoledne
odpoledne
pondělí
objednaní pacien + operace 15:00 – 19:00
úterý
objednaní pacien + operace
středa
10:00 – 12:00
15:00 – 19:00
čtvrtek
10:00 – 12:00
15:00 – 19:00
pátek
objednaní pacien + operace 15:00 – 19:00
soboty, neděle a pohotovost po telefonické domluvě
telefon: 326 992 912, 602 641 294

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

Ing. Luboš Valehrach, MBA, Na Požárech 425

Večerka u Honzíka

daňové poradenství, vedení účetnictví
telefon: 603 876 540

Thao Leová Thanh a Ngoc Nguyen Duc, Hlavní 13

Rehabilitace – masáže
Ivana Drobílková, Dům seniorů, Za Školou 414
LTV cvičení – elektroléčba – mobilizace páteře, reﬂexní terapie
pondělí – pátek dle objednání
telefon: 603 254 220

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

Atelier Kučera
Za Školou 56
krejčovské práce, opravy oděvů
úterý – pátek
9:00 – 12:00
14:00 – 17:00
sobota
9:00 – 11:00
Mgr. Eva Valsová, telefon: 736 536 574

Casido, s. r. o.
Floriánské náměs 413
Prodej jednostranných a oboustranných lepících pásek, technických, stavebních a elektrikářských pásek, plastových sáčků,
pytlů, strečových fólií, plastového obalového materiálu za
velkoobchodní ceny.
pondělí – pátek 8:30 – 15:00
telefony: 737 242 375-6
www.casido.cz
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potraviny – drogerie
pondělí – pátek 6:30 – 20:00
sobota – neděle 6:30 – 18:30

Gastrodeli
U Sokolovny 259
výrobky studené i teplé kuchyně, cukrářské i pekařské
telefon: 326 996 359
email: objednavky@gastrodeli.cz
www.gastrodeli.cz

Dámské kadeřnictví
Hlavní 35
pouze na objednávku
telefon: 723 679 943

SALON LINDA - Stříhání pejsků
Eva Pencová, Na Ostrůvku 292
telefon: 773 079 428

Infozprávy
Služba Infozprávy je určena všem občanům městyse a je zcela
zdarma.
Registrace je možná
a) osobně na úřadě v úřední hodiny
b) přes internet www.infozpravy.cz
c) mobilním telefonem.
Registraci telefonem provedete zasláním SMS
LT mezera číslo popisné na telefonní číslo 735 166 666
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