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FLORIÁN
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň

Zastupitelé městyse Lázně Toušeň pro volební období 2018 - 2022
Zleva sedí: Ivana Studničková, Helena Dudová, Ludmila Svobodová, Jana Hadrbolcová, Hana Němečková; zleva stojí: Ing. Mar n Javorek, RNDr. Jan
Králík, CSc., Ing. Luboš Valehrach, MBA, Ing. David Lísal, Jan Schwägerl, Mgr. Mar n Černý, Petr Koníček, Miroslav Kodera, MUDr. Jiří Ranc,
Bc. Richard Vomastek. (Foto Mar n Javorek)

V

ážení občané, od posledního vydání zpravodaje Florián se v našem
městysi, i v celé republice, odehrály dvě významné událos .
První událos , významnou zejména pro budoucnost, byly komunální volby a poté ustavující
zasedání nového zastupitelstva.
Poprvé se do zastupitelstva
městyse nedostali komunisté, a
naopak dva mandáty po dlouhé
době získala ODS. Bohužel však
jediný člen OSD z předních pozic
kandidátky, který získal mandát
člena zastupitelstva a koneckonců
byl lídrem kandidátky, se svého
postu zastupitele vzdal s odůvodněním, že „svůj mandát
přenechává mladším“. O skutečném důvodu mi nepřísluší spekulovat, to ponechávám na
voličích, rozhodně si však nemyslím, že tento krok lídra byl vůči

voličům ODS férový. Ustavujícího
zasedání se nezúčastnil ani jiný
zvolený člen zastupitelstva za
uskupení Dobrá volba pro Toušeň
2018, a také za něho byl povolán
náhradník.
Ustavujícího zasedání zastupitelstva se zúčastnili všichni oprávnění zastupitelé, složili slib zastupitele a ujali se tak výkonu
funkce. Namísto dosavadní místostarostky paní Ludmily Svobodové
byla novou místostarostkou
městyse zvolena paní Jana
Hadrbolcová a novým členem rady se stal „zastupitelský matador“
pan RNDr. Jan Králík, CSc. Oběma
novým představitelům úřadu přeji hodně štěs , elánu a pevné
nervy při řešení obecních záležitos .
Pokračování na straně 4
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Z úřadu městyse
Výsledky volebních stran 2018
v pořadí podle vylosovaných čísel

počet voličů 1 035, účast voličů 626 (60,48 %)
počet odevzdaných obálek 624 (99,68 %)
počet platných hlasů 8 492
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Volby 2018 do zastupitelstva
městyse Lázně Toušeň
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Ustavující zasedání zastupitelstva
Souhrn usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 31. října 2018
Usnesení č. 2018/3.1.:
Usnesení č. 2018/3.2.:
Usnesení č. 2018/3.3.:
Usnesení č. 2018/3.4.:
Usnesení č. 2018/3.5.:
Usnesení č. 2018/3.6.:
Usnesení č. 2018/3.7.:
Usnesení č. 2018/3.8.:
Usnesení č. 2018/3.9.:
Usnesení č. 2018/3.10.1.:
Usnesení č. 2018/3.10.2.:
Usnesení č. 2018/3.10.3.:
Usnesení č. 2018/3.11.:
Usnesení č. 2018/3.12.:
Usnesení č. 2018/3.13.:
Usnesení č. 2018/3.14.:
Usnesení č. 2018/3.15.:
Usnesení č. 2018/3.16.:
Usnesení č. 2018/3.17.:
Usnesení č. 2018/3.18.:

Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň (ZM) schvaluje program zasedání.
ZM schvaluje volební řád jako přílohu jednacího řádu ZM.
ZM zvolilo do volební komise Ivanu Studničkovou, Jana Schwägerla a Ing. Mar na Javorka.
ZM schválilo zvolení jednoho místostarosty.
ZM určuje, že pro výkon žádné funkce nebude žádný člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
ZM schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty.
ZM volí starostou městyse Lázně Toušeň Ing. Luboše Valehracha, MBA.
ZM volí místostarostkou městyse Lázně Toušeň Janu Hadrbolcovou.
ZM schvaluje tajný způsob volby dalších členů rady.
ZM volí členem rady městyse Lázně Toušeň Ivanu Studničkovou.
ZM volí členem rady městyse Lázně Toušeň MUDr. Jiřího Rance.
ZM volí členem rady městyse Lázně Toušeň RNDr. Jana Králíka, CSc.
ZM zřizuje ﬁnanční výbor a kontrolní výbor a schvaluje Jednací a organizační řád výborů ZM Lázně Toušeň.
ZM určuje, že ﬁnanční výbor bude tříčlenný.
ZM určuje, že kontrolní výbor bude tříčlenný.
ZM volí předsedou ﬁnančního výboru Bc. Richarda Vomastka.
ZM volí členy ﬁnančního výboru Radima Bělíka a Ing. Ivu Herlesovou.
ZM volí předsedkyní kontrolního výboru Helenu Dudovou.
ZM volí členy kontrolního výboru Miroslava Koderu a Petra Koníčka.
ZM schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši dle přílohy, a to ode dne následujícího po dni zvolení
do funkce.
Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta městyse

O čem jednali radní městyse

Pokračování ze stany 1
Paní dosavadní místostarostce Svobodové a dosavadnímu členu rady
panu Mgr. Černému děkuji za spolupráci v končícím volebním období.
Jejich práce si vážím a přesto, že se spolu nebudeme vídat pracovně tak
často, oba dva zastupiteli zůstávají. Paní zastupitelka Svobodová bude
mít i nadále na staros záležitos stavební. Velký dík patří také končícím
zastupitelům, kteří svůj mandát neobhájili nebo se rozhodli dále v zastupitelstvu nepokračovat. Za práci v zastupitelstvu jmenovitě děkuji
paní Mgr. Věře Vrbíkové, pánům Jaroslavu Tihonovi a Luďkovi Fidranskému. V jejich dalším osobním životě jim přeji mnoho úspěchů.
Stejně jako celá republika, i my jsme si připomněli 100. výročí vzniku
samostatné Československé republiky. 36 526. den po jejím vzniku se
u našeho pomníku sešli toušeňš občané a spolu s Českou obcí sokolskou jsme si důstojně připomněli tento významný den. Všichni mohli
naposledy shlédnout výstavu dobových předmětů ve Skleněné vile, za
což patří organizátorům velký dík.
Závěrem mi, vážení spoluobčané, s nadcházejícím adventem a blížícími se vánočními svátky dovolte popřát pohodové Vánoce, bohatého
Ježíška a spoustu štěs a dobré nálady v novém roce.

•
•
•

•
•

Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta městyse

určili poradní orgány rady – komise pro nastávající volební období, a to: komisi pro životní prostředí a odpadové hospodářství,
stavební, kulturní, volnočasovou a sportovní,
vyzývají občany, kteří by měli zájem zapojit se do práce jednotlivých komisí, aby kontaktovali radní (každá pomoc je vítána),
určili úřední hodiny pro představitele městyse, a to:
pondělí – starosta, místostarostka
úterý – čtvrtek – místostarostka
kontakty na radní:
jiriranc@seznam.cz,
jvkralik@email.cz,
studnickova.ivana@centrum.cz,
členové rady budou k dispozici kdykoli po předchozí dohodě,
vzali na vědomí zprávu o průběhu akcí v městysi – výstavba cyklostezky Na Nábřeží a rekonstrukce chodníků a zastávek v ulici
Hlavní,
souhlasí se zřízením informační tabule u Pošty Partner, ulice
Nehvizdská.
Ivana Studničková, radní městyse

Správcovský byt

Výběrové řízení

Poděkování

Městys Lázně Toušeň vyhlašuje záměr
pronájmu obecního správcovského bytu
2+1 v DPS – ul. Za Školou 414. Měsíční náklady cca 8 000 Kč. Se správcovským bytem je spojena povinnost drobných oprav
v DPS (občasné nenáročné úkony – např.
výměna žárovek apod., odklízení sněhu
v zimě a vynášení popelnic před dům
v den svozu komunálního odpadu).

Úřad městyse Lázně Toušeň vyhlašuje výběrové řízení na pozici úřednice/úředníka
úřadu městyse Lázně Toušeň.
Požadavky: minimálně SŠ vzdělání,
alespoň částečná praxe v kancelářské
činnos , znalost práce na PC, komunikavní schopnos , loajálnost, řidičský průkaz B výhodou.
Nabízíme: platové ohodnocení dle tabulek
pro místní samosprávu, 5 týdnů dovolené,
stravenky. Možno na plný úvazek nebo
zkrácený úvazek.

Městys Lázně Toušeň děkuje panu Čestmíru Novotnému za obětavou opravu střechy kapličky svatého Floriána po poškození letošní vichřicí. Silou přírodního živlu
se z protějšího kaštanu ulomila mohutná
větev, která při pádu prorazila na střeše
kapličky několik řad kry ny. Zařídit rychlou opravdu v čase dovolených bylo mimo
možnos úřadu městyse. Občanské incia vy se chopila předsedkyně kulturní komise paní Hana Němečková, jíž rovněž
touto cestou děkujeme.

Bližší informace na tel.: 733 746 869
nebo e-mailem: vankova@laznetousen.cz

Bližší informace e-mailem:
starosta@laznetousen.cz

Úřad městyse
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Stalo se...
Výlet k hornímu Labi
Po mnoha úspěšných výletech konaných v uplynulých
letech (výčet navš vených míst je dlouhý), se všichni
těšili na výlet 8. září 2018. Předsedkyně volnočasové
komise Bc. Mirka Kořínková, která se o všechno postarala, tentokrát nevybrala zámky a hrady, ale města
Trutnov, Vrchlabí a Špindlerův mlýn.
Zbývá několik minut do odjezdu autobusu přistaveného na Floriánském náměs – a všichni již pohodlně
sedíme na svých místech. Vyrážíme v půl osmé, do
Trutnova přijíždíme pro očekávání později, těsně
před 10. hodinou. Pospícháme na náměs , kde nás
očekává průvodkyně. Nestačí říci vše, co by chtěla,
protože právě začínají Dny evropského dědictví a je
připraven program. Překvapuje nás malá účast místních občanů, náš zájezd tvoří určitě tře nu posluchačů. Vyslechneme píseň na úvod slavnos ,
zaslechneme projev starosty a po přehlídce pochodu dese
trutnovských ostrostřelců v uniformách se opět můžeme vrá t k historii Trutnova. Opouš me náměs a průvodkyně nás vede k dominantě města, kostelu Narození Panny Marie. Ti šikovnější vystoupají do
výšky 63 m na věž s pě zvony, ostatní si prohlížejí kostel uvnitř. Zaujme velký obraz sv. Floriána, který je nám Toušeňanům tak blízký. Po
prohlídce kostela se vracíme na náměs vyzdobené kvě nami a k výtvarným pracím trutnovských dě , vystaveným v podloubí, a pak už si
každý hledá nějakou hospůdku, kde by poobědval.

me, ale v tom si připadáme jako v americkém ﬁlmu. Ani jsme se nenadáli a cestu nám zablokovala policie. Když viděla trochu starší
osazenstvo autobusu, pochopila a pomáhala. Ochotně nás doprovodila až ven z města a mířili jsme na Špindlerovu boudu. Cestou Mirka
vyzvedla předem připravené povolení pro vjezd a nic nám nebránilo
vyjet až nahoru. Máme štěs na počasí a můžeme pozorovat okolní
hřebeny. Nádhera! Nechybí ani společné foto se Špindlerovou boudou
v pozadí. Krátká procházka po okolí, občerstvení a nákup turis ckých
vizitek a známek.

Po naby nových sil vyrážíme k dalšímu cíli: do brány Krkonoš – Vrchlabí. Škoda jen, že objížďka cestu dost protáhla, čas potom chyběl. Ve
Vrchlabí procházíme právě restaurovaným náměs m s kostelem sv.
Vavřince, obdivujeme historické domky typické pro krkonošskou a
podkrkonošskou architekturu, z nich nejstarší má letopočet 1623, starou radnici, navš víme centrum. Pár fotek malebného městečka a pospícháme dál, do „Špindlu“. Původní plán nejprve zastavit a prohlédnout
si město, trochu nevyšel. Marně hledáme místo k zastavení, a když je
řidič konečně našel, bylo na nevhodné straně silnice. Přesto riskuje-

Sjíždíme do města, dva odvážlivci dokonce na vypůjčené koloběžce.
V půl páté teploměr ještě ukazuje 24 °C. Většina si kupuje výbornou
zmrzlinu či kávu, posedí nebo se projde podél Labe, nechá se vyfo t
se skutečným Krakonošem a kochá se krásou Krkonoš. Někteří využijí
možnost projet se turis ckým vláčkem zpět na hřebeny. Den nějak
rychle utekl, v 17 hodin nasedáme a vyrážíme domů. Krátce po 19.
hodině náš výlet končí tam, kde začal – na Floriánském náměs . Určitě budeme rádi vzpomínat.
Hana Němečková

100 let republiky – Jubilejní výstava
Po celý měsíc byla otevřena ve Skleněné vile Jubilejní výstava
k 100. výročí vzniku republiky. Vernisáž se konala 28. září, v den české státnos . Kronikářka Obce baráčníků Mgr. Eva Kučerová přivítala
více než padesát návštěvníků vernisáže a v úvodním slově vysvětlila,
proč je důležité mít úctu k našim předkům a opatrovat jejich tradice.
Nebýt jejich hrdinských činů, nežili bychom ve svobodné republice.
Právě Obec baráčníků Lázně Toušeň, která ve spolupráci s kulturní a
volnočasovou komisí výstavu připravila, pečlivě o dodržování tradic
dbá. Výstavu tedy všichni , kteří ji připravovali, pojali v duchu jejího
názvu – „Jak se žilo v Toušeni v prvních letech svobodné republiky“.
A zájem byl po celou dobu otevření, což bylo denně od 15 do 18
hodin, veliký. Výstavu si přišlo prohlédnout v jejím průběhu téměř
pět stovek návštěvníků. Kromě místních občanů jsme vítali i návštěvníky z Brandýsa nad Labem, Čelákovic, Prahy a tentokrát s velkým zájmem navš vilo výstavu i mnoho lázeňských
hostů. Nejmilejšími hosty však byly dě nejen z toušeňské školy, ale
i z čelákovické Kamenky. Zájem dě o všechny vystavené exponáty
byl neuvěřitelný a opravdový, byla veliká radost je pozorovat, jak je
vše zajímá. Ať už šlo o staré telefony, mlýnky, váhy, žehličky, či
krásné porcelánové nádobí, čás nábytku, staré vyšívané ubrusy,
formy na bábovky, džbánky, bandasky, umývadla. S velkým zájmem
si všichni prohlíželi staré pohlednice Toušeně a fotograﬁe z doby
první republiky, časopisy, knihy. Zaujaly také předměty vystavené
v „zemědělském a truhlářském“ koutku a mnoho dalšího. Výstava
byla připravena s velkým zájmem a láskou, a to se všem, kteří se na

ní podíleli, vrá lo: „Záslužná a obzory rozšiřující výstava, hodně
podobných do budoucna!“ – „Je tady opravdu na co se dívat“ – „Děkujeme za krásnou připomínku mládí“. – „Nádhera, tady jsem si
teprve uvědomila, co za poklady mám doma.“ – „Báječně neokázalá,
o to krásnější“… takové a podobné byly ohlasy, všechny ve stejném
duchu.
Text a foto Hana Němečková
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Divadelní rela vita aneb „z PPP do ∞“
Pochopit Alberta Einsteina není jednoduché nejen ve fyzice. K pozornos ale donu l divadelně-fyzikální experiment s názvem Einstein
Zwei Stein, jehož premiéru předvedli členové Divadelního spolku Lázně Toušeň a zároveň autoři hry Alice Koﬂáková a Ondra Menoušek v poslední zářijový den – 30. září 2018 – na kruhovém labyrintu v krásném
prostředí Parku profesora Procházky. Mnozí diváci, sedící dokola na židlích, byli neotřelým představením zaskočeni, ve tváři některých bylo vidět nadšení, v každém případě bylo dobré zhlédnout zase trochu jiné
divadlo: jednoduše symbolické černobílé kostýmy X a Y, jedinými rekvizitami kufry, křída, provazy a dřevěný metr, vše beze slov, s koncem
v nekonečnu. Všichni přítomní velmi ocenili v pné úvodní a závěrečné
slovo Dr. Jana Králíka, tentokrát v roli předsedy Divadelního spolku.
Pro doplnění je nutno zmínit, že Alice s Ondrou se s mto „experimentem“ přihlásili na celostátní dílnu studentské drama ky a mladého
divadla Nahlížení v Bechyni, kde 21. října vedle dalších osmi produkcí
chvályhodně uspěli. V Bechyňském zpravodaji se pak můžeme dočíst,

že šlo o „pozoruhodnou performanci inspirovanou Einsteinovou teorií
rela vity“. Děkujeme za reprezentaci!
Text a foto Hana Němečková

Nedivadelní Hamlet ve Skleněné vile
V první říjnový večer čekal na návštěvníky v obřadní síni ve Skleněné
vile mimořádný program: premiéra pořadu o Hamletovi, nejslavnějším
dramatu Williama Shakespeara, tentokrát v českých překladech více
autorů. Literární večer uvedl a přítomné přivítal Dr. Jan Králík. Mezi
hosty, kterých se sešly na čtyři desítky, nechyběla ani čestná občanka
Soňa Červená, hudební kri čka PhDr. Helena Havlíková, emeritní ředitelka knihovny Národního muzea PhDr. Helga Turková, starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA, a nejmladší lékař Sla nných lázní MUDr.
Jakub Medal. Shakespearova Hamleta přiblížil nadšeným divákům nám
již z předešlých skvělých večerů dobře známý PhDr. Stanislav Rubáš,
Ph.D. Tentokrát byli jeho spoluúčinkujícími recitátorka Mar na Longinová, kterou si dobře pamatujeme jako Taťánu z Puškinova Evžena
Oněgina, a nově Vít Roleček, člen Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
Diváci měli možnost spolu s autorem a recitátory nahlédnout do Shakespearova dramatu nejčastěji prostřednictvím českých překladatelů
Saudka, Urbánka a Hilského. Výňatky z příběhu napsaného před 400
lety, ve kterém přesto nacházíme tolik až neskutečně současného a
nebezpečně aktuálního, všichni protagonisté přednesli s takovým zauje m, že diváci od začátku do konce sledovali vše se zatajeným dechem, s mimořádnou pozornos a nadšením. Bouřlivý potlesk, srdečné

poděkování a kvě ny si účinkující zasloužili vrchovatě. Byl to inspiravní večer se strhující atmosférou. Přítomným poskytl mnoho podnětů k přemýšlení a nabil je obrovským množstvím nádherných pocitů
krásy i moudros poznatků, večer, na jaký se nezapomíná!
Text a foto Hana Němečková

Výlet na go ckou věž
Ani na chvíli neváhali toušeňš baráčníci přijmout pozvání kastelána
Zdeňka Šimerky k návštěvě zříceniny go ckého hradu Jenštejn
v nedaleké stejnojmenné obci. A tak ve středu 10. října 2018, kdy počasí
snad nemohlo být lepší, vyrážíme auty z Floriánského náměs ke
středověké věži. U brány hradu nás s úsměvem kastelán vítá, slavnostně
vyvěšuje prapor, udělá společnou fotku a srdečně zve dál. Ve vstupní
místnos si vyslechneme zajímavé povídání o historii hradu včetně
mnoha zajímavos . Třeba to, že hrad nebyl nikdy dobyt. Později se
dovídáme, proč – protože ho nikdo nedobýval. Aby byla historie
pestřejší, svěřil se kastelán s m, že jednou nechal hrad dobýt
jenštejnskými dětmi… Po prohlídce temného sklepa vytesaného ve
skále si v přízemí prohlížíme místnůstky, ve kterých ještě v 50. letech
minulého stole bydlely ve skromných podmínkách dvě jenštejnské
ženy. A po malém nádvoří nás čeká další část. Stoupáme nahoru, do
dosud zachované hradní kaple s go ckou klenbou, okny a bustou
nejznámějšího majitele hradu – tře ho pražského arcibiskupa Jana
z Jenštejna. Zdatnější opět využijí možnost vystoupat až zcela nahoru,
kde se jim naskytne nádherný výhled na krajinu kolem dokola. Nevadí,
že věž je nyní v rekonstrukci a zahalena do dřevěného lešení, výhledu
ani tolik nebrání. Jsme překvapeni, kolik zajímavých exponátů je
vystaveno v tak malém prostoru. Expozici provozuje Oblastní muzeum
Praha-východ, hrad je však majetkem obce Jenštejn. Po prohlídce

hradu, včetně nahlédnu do hladomorny s kostlivcem, nás kastelán
provází podhradím s opravenými domky, u rybníka mu za vše děkujeme
a loučíme se. V hospodě U Cafourků při dobrém obědě si sdělíme dojmy
a pak už nás čeká jen cesta domů. Sálo to za to!
Text Hana Němečková, foto Zdeněk Šimerka
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100 let republiky – Lípa srdčitá
Při příležitos 100. výročí vzniku Československa byly vysázeny po celé republice stovky lip, snad v každé obci – a jedna také u nás v Lázních
Toušeni. Lípu srdčitou (Tilia cordata), několik let pro tento účel pečlivě pěstovanou rychtářem Obce baráčníků Jiřím Kučerou, přišli do
Parku profesora Procházky zasadit již 26. října 2018 baráčníci a žáci
místní základní školy, vyzdobení trikolorami, společně se svými učiteli
v čele s ředitelem školy Mgr. Mar nem Černým. Akce, konané za velmi příznivého počasí, se zúčastnili též starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA, kronikář městyse RNDr. Jan Králík, CSc. i několik občanů.
Nejvhodnější místo pro lípu, národní strom a symbol svobody, vybrala te čka Božena Špitálníková. V úvodu všechny přítomné přivítal rychtář Jiří Kučera: „Naše republika má narozeniny!“ a dě sborem
odpověděly: „Stoleté!“ Po krátkém proslovu pak společně s Josefem
Konopkou a Petrem Šedou lípu zasadili. Pomáhaly i dě , každý chtěl
přihodit alespoň trochu zeminy a poté strom zalít. Sbor téměř o sto
hlasech celou krásnou akci ukončil, když pod vedením paní učitelky
Mgr. Ludmily Černé všichni zazpívali českou a slovenskou státní hymnu.
Nejmohutnějším hlasem zpíval Ing. Miloš Pulkrábek. Celou akci také
provázeli dva vlajkonoši – Max Horák s vlajkou městyse a Hugo Herynek s vlajkou státní. Pak už jen zbývalo lípu ozdobit trikolorou a

společně se vyfo t. Na úplný závěr popřál lípě i republice starosta
městyse jen to nejlepší. Byla to krásná, jedna z nemilejších akcí roku.
Tradice a budoucnost.
Text a foto Hana Němečková

100 let republiky – Jubilejní slavnost
Oslavám 100. výročí vzniku Československa věnoval celý stát velkou pozornost, a tak i letošní setkání u pomníku padlých 28. října bylo mnohem
slavnostnější než v jiných letech. Vše pečlivě připravil kronikář městyse. Přesně v 15 hodin (navzdory drobnému mrholení) nastoupila k pomníku čestná stráž vlajkonošů – s praporem sokolů Matyáš
Hadrbolec, s praporem baráčníků místorychtář Petr Šeda, s praporem
městyse a českou státní vlajkou bratři Michail a Viorel Puscasuovi. Místo
před pomníkem dále zaujali za Armádu ČR pplk. Ing. Mária Němečková,
za Obec baráčníků rychtář Jiří Kučera, za Divadelní spolek herec Pavel
Wieser, za T. J. Sokol starostka Mgr. Jana Freudlová, za sokolskou župu
Barákovu její starosta Jan Firbas a kronikář městyse RNDr. Jan Králík, CSc.
Jubilejní slavnost zahájil starosta městyse Ing. Luboš Valehrach, MBA,
spolu se členy Mysliveckého spolku Vysoká mez Janem a Vojtěchem
Schwägerlovými položením věnce k pomníku a přednesením hlavního
projevu k osmi desítkám přítomných občanů. Následoval krátký proslov kronikáře, který připomněl 100. výročí založení T. J. Sokol v Toušeni, a proslov starosty sokolské župy Jana Firbase, který dekoroval
prapor T. J. Sokol Lázně Toušeň jubilejní stuhou. Za poctu poděkovala
starostka místních sokolů Mgr. Jana Freudlová. Člen Divadelního spolku
Pavel Wieser pak přednesl báseň Rudyarda Kiplinga Když a kronikář při
této příležitos vzpomněl čestného občana armádního generála Ing. Tomáše Sedláčka, který tuto báseň rád citoval. Kronikář rovněž obrá l pozornost ke jménu zakladatele toušeňského Sokola Bře slava Zahradníka
a ke třice jménům obě I. světové války na pomníku. Poprvé pak ve-

Dámský klub
Podzim se přehoupl do druhé půlky a nastal čas spadaného lis . O tom,
že nemusí být vždy jen na ob ž, se přesvědčily členky v listopadovém
dámském klubu. Jako vždy ve čtvrtek, tentokrát 8. listopadu, se sešly
ve spolkové místnos ve Skleněné vile, aby si z pestrobarevných listů
vytvořily krásné podzimní dekorace. Košíčky s výtvarným materiálem
zářícím všemi barvami od rudé a jasně červené přes okrovou, oranžovou
až po žlutou, hromádky listů zelených, hnědých či pestrých – vybírat a
tvořit bylo zkrátka z čeho. Javor, přísavník, ořešák, psí víno, katalpa,
dub, platan, lípa, třešeň, lis ze zahrádek, z parku i z alejí. Většina členek
vyráběla květy růží, některé jimi zdobily věnce, a také každá dala jednu
svoji ky čku do připravených váziček, aby zdobily stoly pro Valné sedění Obce baráčníků, které se konalo ve Skleněné vile o dva dny později. Celý podvečer v teplých barvách podzimu byl velmi příjemný.
Text a foto Hana Němečková

řejně přečetl dosud neznámá jména dalších patnác toušeňských válečných obě . V závěru slavnos jsme všichni společně zazpívali hymnu
Kde domov můj. Slavnost končila potleskem. Déšť nepolevoval. Městská policie uvolnila dopravu z objížděk a většina přítomných odcházela za vlajkonoši na pozvání starosty městyse do Skleněné vily
k přátelskému posezení s pohoštěním a k poslední návštěvě jubilejní
výstavy. Setkání občanů ke 100. výročí vzniku Československa bylo
slavnostní, důstojné, výjimečné i dojemné. Děkujeme všem, kdo se na
něm podíleli.
Text a foto Hana Němečková
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Trojice jubilejních výstav za humny
Ve dnech kolem vernisáže toušeňské jubilejní výstavy byly v blízkém
sousedství zpřístupněny další tři výstavní projekty. Všechny tři s toušeňskými stopami.
V Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem připravil kurátor Mgr. Mar n Hůrka výstavu 100 let republiky. Na příkladu jednoho
z mnoha místních obyvatel vykreslil život města ukázkami dobových fotograﬁí, zpráv, sků, předmětů, staveb, portrétů a knih, připomínkami
událos i úkoly pro pozorné návštěvníky: správně rozmís t poštovní
známky a bankovky do běhu času. Záš tu vernisáži poskytl starosta
dvojměs armádní generál Ing. Vlas mil Picek, ale hlavní host a pamětník přijel z Lázní Toušeně – Ing. Miloš Pulkrábek – jako glosátor, spisovatel a vypravěč s neohroženě přesnými vzpomínkami na první republiku.
V Městském muzeu v Čelákovicích připravil toušeňský kurátor Jan Hergesell neméně promyšlené, sevřené libreto, jímž na výbornou završil
svá studia muzejní propedeu ky. Výstavou Síla legionářských tradic
v Čelákovicích představil na textových panelech i ve vitrínách a zákouch s uniformami, prapory, řády a legi macemi také množství dokumentů o válečném hrdinství, útrapách a životních obětech místních
vojáků ve Velké válce. Expozici rozšířil o audiovizuální rozměr a suges vně instalovaný sklepní lazaret. Při vernisáži promluvil s nadhledem, moudře a kul vovaně ředitel muzea Mgr. David Eisner. Klavírista
Bohumír Hanžlík, někdejší též toušeňský učitel, doprovodil zpěv svých
žáků i jako skladatel.
Do tře ce, dojmem mimořádně silným zapůsobila pojízdná výstava
Legiovlak na nádraží v Brandýse nad Labem. Mnozí za »legiovlakem«
vyjeli již do Lysé a další poté do Poděbrad. Repliky třinác stoletých
dřevěných vagonů s dělostřeleckou a kulometnou obranou, pevnostní obrněný vůz, ošetřovna, pošta, dílny, ubytovna, společenský „salon“,

Švihák lávkový
Čtvrtý ročník zábavné soutěžní cyklosoutěže Švihák lávkový proběhl
9. září 2018 za krásného počasí. Start a cíl byly na toušeňském hřiš
U jezevce. Pomáhala mi Věrka Králíková a na dalším stanoviš byl Ondra
Havel. Pro dě jsme měli různé úkoly podle jejich věku a schopnos .
Je škoda, že z Toušeně se zúčastnilo pouze 8 dě s rodiči. Trasa cyklovýletu vedla přes Čelákovice na Grádo a Káraný a zpět do Toušeně.
Dě se hezky pobavily, dostaly zmrzlinu na Grádu i od Jezevců, a v cíli
byly odměněny zlatou ﬁdorkovou medailí a dalšími malými dárky.
Text a foto Bc. Miroslava Kořínková
předsedkyně volnočasové komise

Toušeňské programohraní – Codeweek 2018
Letos, stejně jako v už pě minulých letech, proběhl uprostřed října
v Evropě týden programování. Dobrovolníci zorganizovali po celém
světě téměř 43 000 programovacích akcí a Toušeňské programohraní
bylo jednou z nich. Cílem CodeWeeku je programování zviditelnit a nabídnout je dětem jako prosředek pro krea vní vyjádření nápadů.
A tak se v sobotu 13. října sešli ve Skleněné vile , kteří byli zvědaví na
nové možnos programování pro dě . Přišli Toušenš i zájemci z větších
dálek, rodiče i dě . Počasí bylo na říjen nezvykle teplé a slunečné,
účastníků bylo proto o něco méně, ale o to více měly dě času na tvoření vlastních programů a her. Vyzkoušeli jsme si společně
programování i výukových mikročipů Micro:bitů a robotů Edisonů a
Ozobotů.
Javorkovi

výstavní prostory a vlakové kino… To téměř vše až příliš dobře poznali také legionáři spja s Toušení – učitel Zdeněk Gutwirth a poručík Jaroslav Novák – kteří bránili podobné vojenské městečko na kolejích po
celé transsibiřské magistrále až do Vladivostoku. Zasvěcený průvodce
v »legiovlaku« ochotně odpovídal na stovky dotazů a vyhledával na internetu jména, data i fotograﬁe (byly-li) kteréhokoli z dese síců čs.
legionářů.
Zájem návštěvníků o všechny expozice byl nelíčený. Jestliže toušeňská
výstava působila jako babiččino pohlazení, brandýská jako chytrá
učebnice a čelákovická jako místní průhled do významných tradic, pak
»legiovlak« v každém citlivém návštěvníku všechno překonal živým dotekem s hrdinskou skutečnos a prožitkem velkého obdivu a úcty.
jvk
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Sokol stoletý
Sto let sokolské jednoty v Lázních Toušeni
Pouhé čtyři dny po 28. říjnu 1918 uskutečnili starší toušeňš příznivci
Sokola myšlenku, kterou v živé podobě do Toušeně přinesl tehdy sedmnác letý student Bře slav Zahradník. Záznam ze zakládající schůze
zachoval v sokolském zápisníku i studentovu dodnes aktuální řeč:

„

První ustavující schůze 1. listopadu 1918 svolána byla bratrem Bře slavem Zahradníkem. Schůzi zahájil o ¹/₂ 8 večer s proslovem: „Dobyli jsme těžce svoji svobodu – však boj není
ještě ukončen. Větší úkol nás čeká – svobodu třeba udrže . Máme
mnoho nepřátel doma i za hranicemi. Je proto třeba semknou se,
sblíži se, bychom jako věrní bratři národa mohli se semknou do
jedné řady a společně pro vlast bojovali – k tomu zřízena byla ve
zdejší obci také Tělocvičná jednota Sokol.“ Poté přikročeno bylo
k volbě činovníků nové jednoty a zvoleni: starosta Antonín Janda,
místostarosta Josef Svoboda, náčelník Fran šek Levínský, náčelnice Růžena Hrubá. Zakoupeny potřebné knihy jako pro zapisovatele, pokladníka, ale i pro náčelníka a náčelnici. Již na druhé schůzi
zvolen výbor. Od založení bylo cvičeno v době zimní v restauračním
sálu místních lázní pana Jana Králíka, v létě pak když počala lázeňská sezona, bylo cvičení přeloženo na dvůr a do stodoly
bratra Antonína Jandy, starosty jednoty.

“

První léta byla slavná i těžká, již v roce 1920 se podařilo postavit sokolovnu a uspořádat oblastní slet, ale ve víru následné doby se řada členů
odhlásila. Sokol prožíval doby těžké i léta ústraní, slavných vzestupů,
sletů i pádů. Nejhorší zásah přišel za nacis cké okupace, kdy byl v roce
1942 zakladatel toušeňského Sokola Bře slav Zahradník zatčen a umučen v nacis ckém koncentračním táboře v Mauthausenu.
Po osvobození dokázali věrní členové malý zázrak: přenesli tělocvičnou
i kulturní činnost do nové doby, jméno Sokol nezapřeli ani v letech
jednotné československé tělovýchovy a činnost rozšířili o stolní tenis a
jach ng. O obnovu T. J. Sokol v roce 1990 – v moderní podobě původních myšlenek – se zasloužil tehdy major, dnes ve vzpomínkách armádní generál Tomáš Sedláček, pevný charakterem, stále mladý duchem
a zocelený pro venstvími války ve Francii, Anglii a Sovětském svazu
i v komunis ckých kriminálech. Bez Tomáše Sedláčka, doživotního
čestného starosty, by toušeňská T. J. Sokol dnes nežila.
Od 90. let je převažující náplní činnos sokolské divadlo. Ano, pod toušeňským Sokolem se cvičí také všestrannost, kondiční tělocvik, dětská

Starosta sokolské župy Barákovy Jan Firbas dekoruje prapor T. J. Sokol
Lázně Toušeň jubilejní stuhou; praporečník je Matyáš Hadrbolec,
vlevo přihlížejí starostka T. J. Sokol Lázně Toušeň Mgr. Jana Freudlová
a vzdělavatel RNDr. Jan Králík, CSc., zprava starosta městyse
Ing. Luboš Valehrach, MBA a člen Divadelního spolku Pavel Wieser.
(Foto Hana Němečková)
pohybová příprava, cvičí skvěle vedený oddíl bojových umění a tančí
i hraje folklorní soubor Dykyta. Divadlo je však složkou nejvýraznější:
reprezentuje svou jednotu na celostátní půdě České obce sokolské pořádáním Národních přehlídek sokolských divadel, svůj mateřský městys
reprezentuje na všech významných divadelních přehlídkách v Čechách
i na Moravě a reprezentuje dokonce i celou Českou republiku divadelními zájezdy do Německa, Francie, Švýcarska a Číny.
Dosud nejvyšším oceněním, kterého se toušeňským sokolům dostalo
v nové době ze strany ČOS, byla pamětní stuha ke 150. výročí Sokola,
připnutá k praporu jednoty za župních sletových slavnos v Brandýse
nad Labem 19. 5. 2012. Ocenění, kterého se jim dostalo nyní ke 100. výročí založení T. J. Sokol Lázně Toušeň od ČOS prostřednictvím župy Barákovy, připjal na toušeňský prapor starosta župy Barákovy Jan Firbas
28. 10. 2018 při jubilejní slavnos ke 100. výročí založení Československa
před pomníkem padlých v Lázních Toušeni. Tato pocta není jen velkým
vyznamenáním k jubileu, ale uznáním činnos oceňované v celonárodním i mezinárodním srovnání.
jvk

Mar nské ochutnávkové posezení
Do ﬁnále příprav na tradiční mar nské posezení v sobotu 10. listopadu v 17:20 zhasla nejen
v sokolovně elektřina: porucha izolátoru na vysokém napě u Záp způsobila malý „středočeský
blackout“ (pos hla Úvaly, Nehvizdy, Zápy, Čelákovice, Jirny, Šestajovice, Lázně Toušeň a část Brandýsa nad Labem). Hořící sloupy uhasili hasiči, odborníci z ČEZu vše obětavě opravili a za hodinku
už se zase sví lo - a peklo! Jen ten pocit nejistoty některé nerozhodnuté návštěvníky možná odradil. Přesto: sváteční husa s knedlíkem a zelím se servírovala podle plánu již po 21. hodině a pouze s ochutnávkou čerstvě dovezené trojice svatomar nských vín („vínečko rudé“, bílé a růžové)
se muselo počkat do půlnoci.
Na příjemný společenský večer se zábavou i tancem (!) se dostavili nejen oslavenci Mar nové. O muziku se postaral
diskžokej, o obsluhu sokolové a divadelníci. Obsazení u dlouhých stolů bylo
sice komornější než jindy, ale přátelská
nálada m nijak netrpěla. Svatý Mar n
nechal bílého koně daleko a nikoho m
nezarmou l.
jvk

Karnevaly budou 16. 2. 2019
Tradiční divadelní a sokolské karnevaly uvítají napřesrok masky v rázu „100 let republiky/100 let toušeňského Sokola“. Od 10:00
začíná oblíbený karneval pro předškoláky,
od 14:00 karneval pro školáky a od 20:00
karneval pro dospěláky. Pořádají a srdečně
zvou Divadelní spolek a T. J. Sokol Lázně
Toušeň. Bližší informace na www.dslt.cz .
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Škola

Nejstarší toušeňské školní kroniky
V archivu základní školy v Lázních Toušeni se nacházejí mimo jiné i dvě
nejstarší školní kroniky, pečlivě sepsané učiteli zdejšího vzdělávacího
ústavu.
První z nich, nazvaná Pamětní kniha obecné školy v Toušeni, byla vedena mezi lety 1876 a 1894. Jelikož nejstarší toušeňská obecní kronika
obsahuje zápisy pouze z let 1836 až
1866 a pravidelné zápisy jejího druhého
dílu počínají se až rokem 1914, jsou nejstarší školní kroniky zásadním pramenem pro poznání života obce
v letech 1867 až 1913, zvlášť když se
jejich zápisy prozíravě zaobírají i důležitými místními událostmi, leckdy se školou samou přímo nesouvisejícími. První
kroniku uvedl do života tehdejší řídící
učitel, kouřimský rodák Emanuel Beneš
(1828–1890). Naprostá většina zápisů
v prvním svazku kroniky pochází z pera
dalšího toušeňského řídícího učitele (od
roku 1877) Bedřicha Kautského (1845–
1900), rodáka z nedaleké Vinoře. Díky
němu se dozvídáme nejen o stěžejních
událostech oněch časů, jako byla výstavba nového kostela (1889–1890) a
nové školní budovy (1892–1893), ale
i o založení hřbitova, o počátcích divadelních představení v Toušeni, o zřízení
ovocné školky a včelínů či o ﬁnančních
sbírkách na rozličné bohulibé účely. B.
Kautský nechal též do kroniky pořídit
první fotograﬁe – snímky staré školní
budovy, sboru učitelů a žáků II. třídy a
staré kapličky sv. Floriána.
Autorem čás zápisů o stavbě nového
kostela sv. Floriána byl zdejší podučitel
Fran šek Meinich (1869–1936). Pražský rodák, působící v toušeňské škole
v letech 1888 až 1891, tak zaznamenal
pro paměť budoucím mimo jiné štědrý
dar 200 zlatých na fond pro výstavbu
kostela, které darovalo roku 1875 Jeho
cís. král. Ap. Vel. císař a král Ferdinand I.
(V.) Dobro vý (1793–1875), toho času
již více než čtvrtstole „ve výslužbě“.
V kronice je též několik textů psaných
neznámými pisateli či novými učiteli
školy, mezi jejichž první úkoly v nové
funkci náleželo vlastnoruční vepsání
jejich za mního životopisu.

Vybrané úryvky ze dvou nejstarších školních kronik byly již uveřejněny
např. ve sborníku Lázně Toušeň – 100 let nové školy, který uspořádal a
k sku připravil toušeňský kronikář RNDr. Jan Králík, CSc., a vydal Obecní
úřad Lázně Toušeň roku 1992 či v publikaci Lázně Toušeň v lis nách a
kronikách, kterou připravil týž autor a vydal také Obecní úřad Lázně
Toušeň, a to v roce 2002.

Sbor učitelů a žáků II. třídy v Toušeni před 130 lety (1888)
Nahoře zleva: Fran šek Červinka, Bureš, Fran šek Halbich, Josef Nehasil, Fran šek Novotný z Káraného, Fran šek Rambousek z Káraného, Josef Novotný, Alfred Šmíd, Antonín Zelinka;
druhá řada zleva: Hynek Sýhora, Josef Zahradník, Josef Doležal, Antonín Vrťátko, Vít, Antonín Bareš,
Fran šek Staněk, Václav Novotný;
tře řada shora: Zdražilová, Alžběta Králíková, Anselmová, Marie Micková, Kristenová, Antonie Sajdlová,
Anna Jandová, Božena Králíková, Bedřiška Choděrová, Anna Zelinková;
čtvrtá řada shora: (stojí) Anna Králová, (sedí) Fran ška Choděrová, katecheta P. Fran šek Vaško, řídící
učitel Bedřich Kautský, industriální učitelka Fran ška Kautská, podučitel Fran šek Klíma, Emilie Králíková;
vpředu na lavičce: Švábová, Anna Cardová, Marie Doležalová, Anna Novotná, Josefa Kubátová, Marie
Králíková, Marie Sádecká, Anna Barešová, Alžběta Hermutová, Anna (nebo Marie) La ová;
vpředu na zemi: Anna Chroustová, Marie (nebo Anna) La ová, Marie Kubátová, Marie Jírová, Růžena
Houštecká, Marie Došková, Anna Boháčová, Anna Jandová, Marie Sajdlová, Alžběta Rybková.
[foto M. Tolar z Prahy; I. pamětní kniha obecné školy v Toušeni, strana 59; ve sborníku Lázně Toušeň –
100 let nové školy (OÚ LT 1992) strana 68]

Také druhá školní kronika, nadepsaná
jako Pamětní kniha obecné školy v Toušeni založena roku 1894, začíná
nám již známým rukopisem Bedřicha Kautského, a to až do jeho smr
v roce 1900. Z plejády dalších školních kronikářů, jmenujme zde např.
Fran ška Vlasáka (1874–1952), Ferdinanda Šimona (*1864), Václava
Zemana (1893–1969) a Václava Vošahlíka (1877–1940), vyniká osobnost
čáslavského rodáka a v letech 1907 až 1919 toušeňského řídícího učitele Ferdinanda Č. Holinky (1857–1943), spisovatele a překladatele
z polš ny. Zejména jeho zápisy ohledně situace v obci za první světové
války a vykreslení dobové atmosféry rozpadu Rakouska – Uherska a
vzniku samostatného Československa v roce 1918 si zasluhují plnou pozornost nejen v letošním jubilejním roce. Tento druhý svazek kroniky
končí školním rokem 1938/39, tedy v pohnutých dobách počátku nacis cké diktatury v českých zemích – následující školní rok se kronika
nevedla vůbec, ale to je již jiný příběh...

V nedávné době proběhla kompletní digitalizace obou kronik, díky níž
se zájemci o regionální historii v nejbližší době budou moci seznámit s kompletním obsahem dokumentů, a to na stránkách Městského
muzea v Čelákovicích – www.celmuz.cz.
hrg
Redakce Floriána děkuje Mgr. Mar nu Černému, řediteli Základní
a Mateřské školy Lázně Toušeň – pro redakci Floriána dosavadnímu
technickému redaktoru – za pě letou pečlivou a trpělivou práci na
formování a tříbení graﬁcké podoby. Mgr. Mar n Černý vstoupil poprvé do této své nové role krátce jaře 2007 pro tehdejší Toušeňský
zpravodaj. Od ledna 2014 pak připravil do sku 29 čísel zpravodaje
Florián. Děkujeme!
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Sport
O pohár starosty městyse
Tradiční nohejbalový turnaj O pohár starosty městyse doznal změny.
Po pě letech, kdy hlavním organizátorem byl Mgr. Jan Vafek, se organizace ujali sami členové nohejbalového oddílu a Hospoda U Jezevce.
Letošní soutěže se za krásného počasí 15. září 2018 zúčastnilo šest mužstev: Lážo – plážo, Zličín, Haf-haf, Žaludi, Kojo a Die Mannscha . Všichni bojovali jako vždy fair play a s plným nasazením. Víme, že nohejbal
se v Toušeni hraje na velmi dobré úrovni. Je také třeba vyzdvihnout výkony jediné ženy, která se turnajů pravidelně zúčastňuje: Svatka Homolová se mužům ve hře naprosto vyrovná, některé i svou hrou předčí a
je skvělým oživením celé soutěže. Vítězství nakonec vybojoval tým Lá-

žo – plážo ve složení Jiří Čech st., Jiří Čech ml. a Libor Šanda. Pohár vítězům a ceny dalším týmům předávala Ivana Štefanová. Atmosféra jak
na hřiš , tak při odpoledním posezení s bohatým občerstvením byla
opravdu velmi přátelská a příjemná.
Turnaj v nohejbale však nebyla toho dne – 15. září – jediná soutěž, odpoledne se konala další O pohár starosty městyse, tentokrát v pokeru.
Také ta má u nás už svou tradici. Zvítězil Jiří Habr. Vítězům v nohejbale
i pokeru gratulujeme, za přípravu soutěží a účast v nich všem děkujeme!
Text a foto Hana Němečková

Kopaná
Podzimní část soutěže 2018 – IV. třída

Vítězný tým Lážo – plážo: Jiří Čech st., Jiří Čech ml. a Libor Šanda.

Motorkáři
Výroční výlet toušeňských motorkářů při
příležitos oslav 100 let republiky
Na název „výroční“ mě na jaře, kdy jsem výlet plánoval, přivedl pan
doktor Králík při jednom našem rozhovoru. Uvažovali jsme, že bychom
ho za to přijali do našeho spolku jako čestného člena, ale bohužel…
pan doktor už nejezdí ani na kole…
Celý deví denní výlet byl navržený tak, že objedeme hranice celé naší republiky. Každodenní cílová místa byla zvolena přibližně po uje
300 km. Letos se k nám poprvé připojil nový kamarád, takže z Toušeně
jsme odjížděli v deví lidech a motorkách. Obava z horšího počasí se
rozplynula hned v prvních dnech, kdy jsme projížděli Krušné hory a Šumavu, bylo nádherně. Tře den byl pro nás všechny doslova úžasný.
Ze šumavského Annína okolo lipenské přehrady až do jihočeského Chlumu u Třeboně. Jeli jsme po nových příhraničních cestách, nad hlavami
kýčovité modro a na konci dne příjemné ubytování a posezení u piva
a dobrého jídla. A z jižních Čech – kam jinam, než na jižní Moravu. Po
cestě jsme se trochu díky počasí a 38 °C přehřáli, ale vidina jednoho
volného dne nás všechny dovedla do cílového místa poblíž Val c. Tady
všichni naskákali do přírodního jezírka a s několika sklenkami výborného vína vydrželi relaxovat dva dny. Jízda z Val c do Dolní Bečvy ve valašských Beskydech všechny zmohla svojí náročnos tak, že někteří při
posledním tankování v Prostřední Bečvě usínali na trávě před pumpou.
Další trasa měla vést částečně přes Slovensko, ale kvůli změně počasí
jsme plánované Ostravsko vynechali a jeli přímou cestou do Jeseníků,
pouze se zastávkou na prohlídku jedné menší vodní elektrárny. Předposlední den byl opět poměrně náročný. Z Jeseníků jsme se podél
hranic přemís li do krkonošské Horní Malé Úpy. Po prohlídce místního pivovaru jsme „padli za vlast“ a připravili se na poslední den. Z Horní

Toušeňš motorkáři v autokempu Cheb-Dřenice: zleva Milan Strouhal, Vláďa Sekera, Mirek Sýkora, Petr, Čech, Robert Bafoe, Luděk
Fidranský, Petr Pirunčík
Malé Úpy jsme se odpoledne vrá li do Toušeně, kde jsme se u výborného jídla dobrali hodnocení našeho výletu.
Někomu se může zdát, že jsme nedokončili celý okruh. Ale do Vánoc
je ještě dost času celou trasu uzavřít. Celou cestu nás provázelo hezké počasí a až přes drobné závady jsme všichni dojeli v pořádku domů.
Jediný „déšť“, kterým jsme po cestě projeli, byla zaseknutá zalévací kačena zemědělců poblíž Trutnova.
Další výlety na tento rok již máme naplánované, tak třeba zase příště.
Za toušeňské motorkáře Petr Čech
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100 let republiky
Symbol státnos na kolejích

Toušeňská stopa v salonním vagonu TGM
Projekt interiéru salonního vagonu
pro prezidenta T. G. Masaryka je dílem architekta Alberta Jonáše (18931974), čestného občana Toušeně [foto vpravo; více ve Floriánu 2013/jaro/
46–49 + 55; 2014/7–8/13; 2018/1–
2/7 + 13].
Železniční salonní vozy, fenomén,
který se od svého vzniku v polovině
19. stole stal odznakem společenské pres že, lze dnes přirovnat
k soukromým tryskovým letadlům.
Pořizovali si je panovníci, vysoká aristokracie, bankéři a také soukromé
železniční společnos , z nichž nejznámější je jistě legendární Venice Simplon Orient Express. Vozy byly
od počátku vybavovány nejmodernějšími technologiemi a hotelovým luxusem. Za jednoho ze světově nejpres žnějších výrobců
těchto vozů pla la od dob monarchie – ﬁrma Ringhoﬀer z pražského
Smíchova.
První republika „zdědila“ po rakousko-uherské monarchii celkem
osm Ringhoﬀerových vozů. Mezi nimi nechyběla císařská jídelna
dvorního vlaku, salonní vůz arcivévody Fran ška Ferdinanda d´Este
(užívaný ministrem zahraničních věcí), vůz arcivévody Eugena (získalo ministerstvo železnic), vůz barona Rotschilda a salonní vůz tzv.
Buštěhradské dráhy, který byl pro svou progresivní konstrukci a
komfortní zařízení přidělen do užívání Kanceláři prezidenta republiky. T. G. Masaryk si tento elegantní vůz z roku 1914 velice oblíbil, a
přestože se československé dráhy rozhodly pořídit vůz nový,
moderní, využívala ho ještě dlouho jak vláda demokra ckého Československa, tak následně říšský protektor i vláda komunis cká.
V provozu byl až do roku 1965, kdy byl 2. července zdemolován při
tragické nehodě ve Varíně u Žiliny.

prostředí. Vagon byl vybaven nezávislým vytápěním a vodním
hospodářstvím, které umožnovalo automa cky ohřívat v elektrických bojlerech vodu na požadovanou teplotu a rozvádět ji po
voze pod tlakem do všech umyvadel ze dvou speciálních nádrží
o objemu 350 litrů, umístěných s ohledem na těžiště skříně vozu
pod jeho podlahou. Elektrické osvětlení sestávalo ze dvou na sobě
nezávislých zdrojových skupin o dvou dynamech a třech bateriích a
z regulátoru. Vagon nebyl vybaven telefonem, ale – poněkud
archaicky – světelným a zvukovým signálním zařízením k přivolání
personálu. K větrání vozu bylo zvoleno nezvyklé, ale účinné
Fle nerovo zařízení, vyvedené v salonu do čtyř dekora vních
větracích bronzových růžic.
Co se týče vnitřního vybavení i uspořádání salonního vozu, oslovil
ředitel závodu Hanuš Ringhoﬀer architekta Alberta Jonáše, a to již
podruhé (poprvé se tak stalo při zakázce salonního vozu pro
egyptského krále Fuáda I. roku 1924). V té době měl již mladý
architekt za sebou zařizování interiérů banky Julia Petschka a rovněž
bubenečské rezidence O o Petschka, které navrhl německy hovořící
židovský architekt Max Spielmann. Vedle těchto nesmírně
nákladných a pres žních zakázek vedl Jonáš již jako šéf projekční
kanceláře význačné stavební ﬁrmy Matěje Blechy i stavbu nové
správní budovy Ringhoﬀerových závodů v Kartouzské ulici. Jonáš při
své práci prokázal velký cit při naplňování náročných představ
zadavatelů, a to především prostřednictvím nadčasového
klasicizujícího stylu. Tento noblesní a konzerva vní výtvarný názor
zjevně vyhovoval jak samotnému Ringhoﬀerovi, tak Alici
Masarykové, která do plánování vozu zasahovala stejně jako do
úprav Pražského hradu a zámku v Lánech. Rozvržení vozu, úprava
stěn i výběr materiálů vycházely do značné míry ze zmíněného Masarykova oblíbeného salonního vozu Buštěhradské

Přestože Masaryk zřejmě nový vůz nepožadoval, objednalo ministerstvo železnic právě před 90 lety - 28. listopadu 1928 - pro hlavu
státu u ﬁrmy Ringhoﬀer pod č. 855 vůz nový. Zadání ministerstva a
požadavky prezidentské kanceláře kladly na ﬁrmu vysoké nároky.
Vůz měl vykazovat co nejklidnější jízdní komfort a poskytovat co největší pohodlí. Důraz byl kladen také na zdravotní a sanitární vybavení dle posledních trendů, stejně jako na co nejjednodušší, ale
zároveň i nejvkusnější provedení.
Salonní vůz pro prezidenta
T. G. Masaryka byl od svého
zrodu jedinečný. Šlo o vůbec
první osobní vůz s celokovovou konstrukcí skříně, vyrobenou v tehdejším Československu. Zvukově a tepelně
izolované stěny byly zhotoveny z 3 mm plechu, a celá
konstrukce byla vyztužena
třemi příčnými kovovými
přepážkami. Podvozky pensylvánského typu umožňovaly jízdu rychlos
až
140 km/h. Dvojitá okna,
zasazená do bronzových
rámů, i konstrukce dveří zajišťovala akus cky odhlučněné a prachu vzdorné

dráhy. Architekt i konstruktéři se navíc museli při realizaci zakázky
vypořádat s extrémní délkou vozu 23,5 m, díky níž muselo vzniknout
několik modelů ve skutečném měřítku, na kterých pak zkoušeli
půdorysné uspořádání. Nakonec bylo vybráno řešení průchozího
vozu s postranní chodbou, přerušenou velkým salonem na šířku
vozu.
Karoserie vozu byla v exteriéru, zvláště v par ích okenních otvorů
inspirována soudobými vozy společnos Orient Expresu, které
rovněž v několika starších sériích vyrobila ﬁrma Ringhoﬀer.
Vůz s nápadně bílou střechou byl pojednán v královské modři se
žlutými linkami, které republika preferovala, aby se odlišila od
mechové zeleně se zlatými linkami starého mocnářství.
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Jonášovo vnitřní zařízení a
výzdoba vagonu se vyznačují
nevšedním citem pro harmonii a ušlech los materiálů. A přestože byl interiér
ve své době hodnocen architekty avantgardy poměrně
kri cky jako archaický či
procovský, lze jej dnes
– s odstupem času – jen
obdivovat.

O tom, že se architekt Jonáš
zhos l návrhu prezidentova
vozu s úspěchem, svědčila
i následující zakázka vozů pro
jugoslávského krále Alexandra I. a pro srbského ministra
obrany generála Petara
Živkoviće, kterou Jonášovi
Hanuš Ringhoﬀer svěřil roku
1933, kterou ale následujícího roku ukončil atentát na krále v Marseille.

Stěny salonu jsou obloženy
květovanou australskou třešní, římsy, řezané dekorace a
nábytek zdobí leštěná, pařená hruška.

Masarykův nový salonní vůz byl po zkušební jízdě konané dne 17. února
1930 předán dne 22. února 1930 pod inv. č. Ringhoﬀerových závodů
123 640 a provozním označením Aaz 1-0060 zástupcům Československých drah. Při předání do
provozu prezidentu Masarykovi u příležitos jeho 80.
narozenin byl však záhy
7. března 1930 přeznačen na
Aaz 1-0080 a nakonec bylo
změněno i jeho řadové
označení na Aza 080, pod
kterým je evidován dodnes.
Stal se tak údajně 20. salonním vozem Československa.

Dominantou salonu je příborník (vyložený temně karmínovou jelenicí,
vybavený pro 12 osob stříbrným stolním náčiním, broušeným českým
sklem a jídelní porcelánovou
sadou s velkým státním znakem),
pro lehlé zrcadlo zasazené do
řezaného rámu a zejména pak velké
stropní osvětlovací těleso, zasazené do
zdobného bronzového pásu, pod jehož
mléčným sklem se ukrývalo 86
dese wa ových žárovek, které
vytvářely příjemnou světelnou atmosféru. Dekora vní bronzové rámy s hustou mřížkou zakrývaly radiátory, které bylo možné vytápět buď ze
speciálního kotle, nebo parou
z lokomo vy.
Sedací nábytek byl pojednán poměrně tradičně, mezi okny byla
umístěna velká pohovka přestavitelná na lůžko a před ní velký rozkládací stůl s křeslem a třemi židlemi ve stylu českého chippendalu.

Zbytek vozu byl rozdělen – v duchu barokního principu – na
pánskou a dámskou část. Pánská se skládala jednak z ložnice prezidenta s postelí z niklového bronzu upraveného na způsob starého
stříbra (která upomínala na tu z prezidentova starého salonního
vozu), jednak ze tří oddílů pro prezidentův doprovod včetně lékaře.
Dámská část se skládala z ložnice s nábytkem v pozdně louisezním
stylu, opatřeným ripolinovým nábytkem kosťové barvy s prachovou
pa nou, z přilehlé toalety, z oddílu pro doprovod a ze
zavazadlového prostoru. Součás vozu byla původně také kuchyňka
pro přípravu pokrmů, vybavená ledničkou a ostatním nutným
příslušenstvím, ta byla ale záhy celá odstraněna a na její místo
instalován kotel pro účinnější vytápění vozu.

Prezident Masaryk vůz prvně použil již 17. března 1930, kdy odjel pod
svým oblíbeným pseudonymem Thomas Marsden spolu se synem
Janem a dcerou Alicí rychlíkem R 29 do francouzského Cap Mar n.
Masaryka doprovodil tento salonní vůz i na jeho poslední cestě 21.
září 1937 z Prahy do Stochova u Lán. Vůz poté sloužil všem dalším
československým prezidentům až do roku 1968, kdy vláda nakoupila
v německém Zhořelci nové salonní vozy. Prvorepublikový vůz byl
tehdy z vládní remízy vyřazen a měl se stát kulturním vozem
stavebního vlaku. Naštěs zůstal 22 let ukryt v Železničních
opravnách a strojírnách v Českých Velenicích, kde byl také nakonec
12. května 1991 uveden do provozuschopného stavu. Během dlouhé

doby došlo k několika nenávratným ztrátám (zcizena tak byla
postupně sada sedacího nábytku z velkého salonu). V novodobé
historii vezl vůz české prezidenty Václava Havla, Václava Klause,
rakouského spolkového prezidenta Heinze Fischera a v letošním roce
(při oslavách 100. výročí založení Československa) také prezidenty
Miloše Zemana a Andreje Kisku na zámek do Topoľčianek.
Salonní vůz prezidenta Masaryka se stal pro symbolem před sto lety
zrozené československé státnos – symbolem na kolejích – svým
uspořádáním a vybavením odkazoval na demokra cké principy a
hodnoty, které první československý prezident vyznával, stejně tak
jako na technickou a uměleckou úroveň doby.
Mgr. Milan Němeček, Ph.D.
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K jubilejní lázeňské sezoně
Lázně po znárodnění

Když Ústřední ředitelství lázní a zřídel našlo po třech letech od znárodnění pro Toušeň svého ředitele, pokračovala sice jistota spolupráce s pojišťovnami, ale podnik se dál nijak nerozvíjel. Vše začalo patřit všem. Po
čase, na který málokdo vzpomínal rád, byl ředitel zatčen a policií odveden v poutech.

V roce 1954 se správy ujala Ústřední rada odborů (ROH). Pro obnovu
celoročního provozu zavedla do pokojů ústřední topení, ale větší pokrok
nastal až po 1. lednu 1957 pod ředitelstvím Čs. státních lázní v Poděbradech. Správcem byl jmenován Jaroslav Vávra, který svými kontakty již
v roce 1957 pro Toušeň získal 1233 klientů. Sla nných koupelí bylo podáno 820 ústavním pacientům, přes 1300 ambulantním, železitých koupelí bylo celkem 560, uhličitých 1400, přísadových 600, masáží 2400,
elektroléčeb 1600. Rehabilitace se nepočítala. Zdravotníků pracovalo
12, ostatních zaměstnanců 31. V září 1958 si prohlédla lázně první
sovětská delegace. Jaroslav Vávra se zasloužil o mnohé od zvětšení kuchyně přes získání sochy Zuzanky od Olbrama Zoubka po propagační
kresby od Theodora Pištěka. Pacientům se dostávalo také kulturní péče: jen za rok 1963 bylo pořádáno 230 kulturních podniků (osvětových
a poli ckých přednášek, koncertů, estrád a tanečních zábav). Pro ředitelství v Poděbradech začala Toušeň představovat konkurenci i zátěž.
Správcové a primáři se proto začali střídat a sílily snahy přeměnit lázně v domov důchodců.
O záchranu se zasloužili až primář MUDr. Miroslav Jirák a hospodářský
správce Miroslav Honek. Oba nastoupili 1. 1. 1968 a díky poli ckému
uvolnění dosáhli modernizování balneoprovozu a nebáli se připomenout
100 let od založení lázní. V listopadu 1969 přijel do Toušeně – se skupinou geologů, kteří zkoumali stopy minerálního pramene – Emil Zátopek.
Dávné kontakty přinesly lázním spolupráci se středisky vrcholového sportu a m nevídanou publicitu.
Na závěr lázeňské sezony 1970
přijelo 31 špičkových sportovců
– běžci, překážkáři, sprintéři,
skokani a vrhači. Klouby a
svalové úpony si zde pak léčili
pravidelně.
Zprávy o účincích Sla nných
lázní Toušeň se objevily na
sportovních stránkách denního
sku, v rozhlase, televizi i ﬁlmovém týdeníku a předsedovi
Místního národního výboru
Čeňku Němečkovi vnukly myšlenku získat pro obec lázeňský
statut. Veřejné projednání pro-

běhlo koncem srpna 1973. Pro další postup
bylo ale třeba víc: zdravotníci v lázních tedy
oživili Brigádu socialis cké práce a správce
Miroslav Honek v průběhu roku 1975 vybudoval lázeňskou kavárnu, přesunul ordinace lékařů a elektroléčbu na Výsluní a
zmodernizoval vodoléčebný provoz.
V místě balkonu vznikla rehabilitační tělocvična. Vnější stěnu tělocvičny ozdobil v listopadu 1976 glyp cký reliéf lázeňského
loga od architekta Alberta Jonáše. Statut
lázeňského místa podle § 44 odst. l zák. č. 20/1966 Sb. byl po schválení
ministerstvem a orgány kraje pro obec Toušeň veřejně vyhlášen
k 1. 1. 1979, krátce před 111. výročím založení lázní: „Pro významné léčebné výsledky se poskytuje tomuto lázeňskému místu zvláštní ochrana
a současně se v něm upravuje hospodářský a kulturní život tak, aby byly
vytvořeny nejpříznivější podmínky pro provádění komplexní lázeňské péče a rovněž tak další rozvoj celého lázeňského místa.“
Brigáda socialis cké práce získala zlatý odznak, lázně navš vily delegace ze Sovětského svazu a z Chile. Poli cká angažovanost umožnila další
důležité kroky: během roku 1983 byla zahájena stavba nové kotelny a
obnova fasád. Vedení lázní začalo připravovat plán generální rekonstrukce budov. V naději na obnovu byla rozebrána kamenná kaplička
nad původním vývěrem lázeňského pramene. K opravě ale nedošlo:
počátkem roku 1985 byl primář MUDr. Miroslav Jirák s žen infarktem.
Lékařskou péči převzala MUDr. Bohumila Kurková z Poděbrad, opět vypomáhali MUDr. Karel Machaň a
MUDr. Jaroslav Václavík. Od 1. července 1986 nastoupil nový primář
MUDr. Antonín Stříž. Projekt generální rekonstrukce mohl začít. Zdravotníci se přesunuli do nemocnic
v Brandýse a Měšicích, primář do Bělohradu a další zaměstnanci pomáhali při rekonstrukci bez ohledu na
své profese.
Přerušení provozu v roce 1987
umožnilo vyměnit rozvody topení,
elektřiny, vody i kanalizace, některé
stropy i všechna okna a střechy. Požadavek programu TEP – rehabilitace
po totálních endoprotézách kyčlí – si
vyžádal pro pacienty 20 lůžek na témže patře s lékaři, sestrami, ošetřovnou, elektroléčbou a tělocvičnou a výtah do koupelí. Zcela nově byla vybavena vodoléčba, renovována kavárna a zřízena videokavárna,
nově řešen hlavní vchod. V původní podobě zůstala pouze jídelna – „v celém okolí nejkrásnější sál“. Jubilejní rok lázně nevynechaly: pacien jediného turnusu 120. sezony nastoupili 25. listopadu 1987 byť na pouhé
tři týdny a kulturní večery ožily koncertem pěvce Eduarda Hakena
6. prosince 1987.
Rekonstrukce s hla zachránit mnohé, co bylo léty zanedbáno, ale ne
vše, jak připomněl deník Svobodné slovo 23. května 1989: „Na pokojích
ještě chybějí koupelny, telefony a rozhlas po drátě… velkou boles je také značný hluk motorových vozidel ze silnice… denně jich po ní projede
až devět set. V Toušeni dnes pracuje přes 70 zaměstnanců – lékařů,
zdravotních sester, masérek, masérů a dalších rehabilitačních pracovníků. Ročně musí lázně 800 až 1000 žádos o ambulantní léčbu odmítnout,
protože pracují většinou jen na jednu směnu.“
V pátek 8. prosince 1989 bylo ustaveno Občanské fórum pracovníků Čs.
státních lázní v Toušeni. Jeho prvním jednomyslným usnesením bylo odvolání primáře.
RNDr. Jan Králík, CSc., kronikář městyse
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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

Skleněná vila, V Ovčárně 87
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

Veterinární praxe

Knihovna
úterý
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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

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

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

Česká daňová kancelář, s. r. o.
Ing. Luboš Valehrach, MBA, Na Požárech 425
daňové poradenství, vedení účetnictví
telefon: 603 876 540

Gastrodeli
U Sokolovny 259

Ivana Drobílková, Dům seniorů, Za Školou 414

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

LTV cvičení – elektroléčba – mobilizace páteře, reﬂexní terapie
pondělí – pátek dle objednání
telefon: 603 254 220

Večerka u Honzíka

Rehabilitace – masáže

Thao Leová Thanh a Ngoc Nguyen Duc, Hlavní 13

Emanuel Fiala, Hlavní 13

potraviny – drogerie
pondělí – pátek 6:30 – 20:00
sobota – neděle 6:30 – 18:30

pondělí – pátek 8:30 – 17:00
sobota – neděle dle dohody
telefon: 731 036 059

Atelier Kučera

Pneuservis, autoservis

Za Školou 56

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

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

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

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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