TOUŠEŇSKÝ
ZPRAVODAJ

podzim 2006

Tento zpravodaj najdete také v elektronické podobě na
internetových stránkách www.laznetousen.cz
Redaktorka Zorka Horká opět děkuje všem, kteří svými zprávami a
články přispěli do našeho Zpravodaje
Zpravodaj obce Lázně Toušeň - podzim 2006 byl vydán nákladem 500 ks pro
všechny spoluobčany obce Lázně Toušeň. Grafická úprava Ing. Zbyněk Vít.
Neprošlo jazykovou úpravou.

Co se bude dít v naší obci od září 2006 do května 2007
6. září – 17. září 2006
Výstava prací držitele ocenění Český lev p. Jelínka
Pořádá videoklub LaTo – společenská místnost v Domě u Byšických
Výstava bude otevřena ve všední dny od 15,00 do 18,00 hodin, v sobotu a v neděli od
10,00 do 12,00 a od 15,00 do 18,00 hodin.
16. září 2006
Václav Štech: Třetí zvonění
V sobotu od 19,30 hod. v Sokolovně Lázně Toušeň
Hostuje Divadelní spolek Klika Brandýs nad Labem
Komedie pro dospělé režíruje Jiří Kubec
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
24. září 2006
Tygřík
V neděli od 15,30 hod. v Sokolovně Lázně Toušeň
Divadlo pro nejmenší. Vstupné dobrovolné.
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
27. září 2006
Zasedání Zastupitelstva obce Lázně Toušeň
Zasedací síň obecního úřadu v 19 hodin.
1. října 2006
Kurs pro šikovné ruce: Decoupage = Ubrousková technika
V neděli od 14,00 hod. v Sokolovně Lázně Toušeň.
Zdobení květináčů nebo dřevěných kazet. Svůj výrobek si odnesete sebou.
Kurzovné včetně materiálu 300 Kč, děti v doprovodu rodičů polovic.
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
4. října – 15. října 2006
Obrazy p. SEVERY – malíře z Brandýsa nad Labem
Pořádá videoklub LaTo – společenská místnost v Domě u Byšických
Výstava bude otevřena ve všední dny od 15,00 do 18,00 hodin, v sobotu a v neděli od
10,00 do 12,00 a od 15,00 do 18,00 hodin.
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15. října 2006
Velký Fuk
V neděli od 15,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Divadlo pro nejmenší o zlobivém komínovém krtkovi
Vstupné dobrovolné.
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
20. - 21. října 2006
Volby do zastupitelstva obce Lázně Toušeň
Volební místnost otevřena v prostorách zasedací síně Obecního úřadu Lázně Toušeň,
a to v pátek 20.10. od 14,00 – 22,00 hodin, v sobotu 21. 10. od 8,00 – 14,00 hodin.
21. října 2006
Sběr separovaného odpadu
V sobotu od 8,00 - 11,00 hodin bude proveden na náměstí sv. Floriána sběr separovaného
odpadu včetně nebezpečných látek.
Využijte této příležitosti k podzimnímu úklidu.
Zajišťuje Obecní úřad Lázně Toušeň.
22. října 2006
Kurs pro šikovné ruce: Malování na hedvábí
V neděli od 14,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Vámi vytvořené šátečky, šálky či obrázky si odnesete domů a vánoční dárky budete mít
bez starostí.
Kurzovné včetně materiálu 300 Kč, děti v doprovodu rodičů polovic.
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
28. října 2006
Položení věnce u pomníku padlých v 16,00 hodin
U příležitosti vzniku samostatného Československa 28. října 1918
Dále v říjnu – termínu budou upřesněny:
Sax kvartet
V 19,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Hudební vystoupení čtyř saxofonistů. Vstupné dobrovolné.
William Shakespeare: Sen noci svatojánské
Hostuje Soubor studentů ZUŠ Jana Zacha Čelákovice - zkrácená verze s hudbou
Bohumíra Hanžlíka za doprovodu Komorního souboru Jana Zacha
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1. listopadu – 8. listopadu 2006
Výstava – železnice a letadla – modelová
Pořádá videoklub LaTo – společenská místnost v Domě u Byšických
Výstava bude otevřena ve všední dny od 15,00 do 18,00 hodin, v sobotu a v neděli od
10,00 do 12,00 a od 15,00 do 18,00 hodin.
11. listopadu 2006
Martinská posvícenská zábava
V Sokolovně Lázně Toušeň
Hraje skupina A JE TO, vstupné 80 Kč, v předprodeji na obecním úřadě 70 Kč
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
12. listopadu 2006
Kurs pro šikovné ruce: Pletení pedigových košíků
V neděli od 14,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Na zvláštní přání si vyrobíte pelíšek pro kočičku, ošatku nebo košíček. Co si upletete, to si
odnesete. Kursovné včetně materiálu 380 Kč, děti v doprovodu rodičů polovic.
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
18. – 19. listopadu 2006
V sobotu a neděli od 15,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Odpoledne s flétničkami a s Jiřím Stivínem
Hudební hrátky pro děti každého věku. Vstupné 40,- a 20,- Kč.
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
26. listopadu 2006
Kurs pro šikovné ruce: Korálky všeho druhu
V neděli od 14,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Další šance pro dárky Vašim milovaným. Kurzovné včetně materiálu 300 Kč, děti
v doprovodu rodičů polovic.
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
Valné sedění Obce baráčníků
26. listopadu 2006
Výroční valné sedění Obce baráčníků
V neděli od 14,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
27. listopadu – 10. prosince 2006
Vánoční výstava
Pořádá videoklub LaTo – společenská místnost v Domě seniorů
Výstava bude otevřena ve všední dny od 15,00 do 18,00 hodin, v sobotu a v neděli od
10,00 do 12,00 a od 15,00 do 18,00 hodin.
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3. prosince 2006
Mikulášská nadílka
V neděli 14,00 v Sokolovně Lázně Toušeň
Tradiční odpoledne s dárky za básničku. Vstupné dobrovolné.
Od 16,30 hodin navazuje na Floriánském náměstí
Setkání u vánočního stromu
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
10. prosince 2006
Vánoční zpěvy
V neděli od 10,00 hodin v kostele sv. Floriána
Zpívá sbor studentů Gymnázia J.S. Machara z Brandýsa nad Labem
řídí prof. Hana Bláhová
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
10. prosince 2006
Kurs pro šikovné ruce: Perníčky a Malování na sklo
V neděli od 14,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Vyrobte si, co nikde jinde neseženete: Vánoce budou za dveřmi
Kurzovné včetně materiálu 300 Kč, děti v doprovodu rodičů polovic.
Pořádá TJ Sokol Lázně Toušeň a Divadelní soubor
14. prosince 2006
Předvánoční posezení dříve narozených
s vystoupením žáků Základní školy Lázně Toušeň
Ve 14,00 hodin v Domě seniorů u Byšických
Pořádá komise školská, bytová a sociální
Další sdělení TJ SOKOL Lázně Toušeň

Pravidelné rekondiční cvičení žen a mužů v nejlepších letech pokračuje každé pondělí
od 18,00 – 19,00 hodin v tělocvičně Základní školy. Cvičení vedou paní Kamila Lejsková
a Alexandra Červinková
Chcete se protáhnout ? Bolí Vás záda?
Přijďte si zacvičit!
Je Vám doma smutno? Nikdo nevidí jak jste geniální? Hledáte pro sebe a svou
rodinu realizaci, hledáte skvělé lidi?
Přijďte mezi nás!
Chcete strávit čas se svými dětmi při zajímavé činnosti a vyrobit krásný dárek? Spolu
s Mgr. Vlastou Polreichovou Vás zveme na kursy pro šikovné ruce: mnoho nápadů na
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dárky pro nejbližší na Vánoce – maminky, tatínkové, maminky s miminky, batolaty,
nemluvňaty, chcete se odreagovat? Přijďte na naše kursy, děti Vám rádi pohlídáme…
Babičky, dědečkové, nestyďte se a přijďte také!
Kdo nechce cvičit nebo hrát divadlo, může tancovat nebo malovat dekorace, nebo
pomoci s technikou, nebo dělat pořadatele nebo prostě být jenom s námi!
Kontakty:

Jana Liptáková – starostka
Petra Syslová, jednatelka
Anna Müllerová, režisérka

607 248 587
723 846 933
736 541 858

Šťastný Nový Rok 2007!
13. ledna 2007
Ples Mysliveckého sdružení Vysoká mez
V sobotu od 20,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Vstupné a kapela budou upřesněny na plakátech
Pořádá Myslivecké sdružení
27. ledna 2007
Ples FK Slavoj Lázně Toušeň
V sobotu od 20,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Vstupné a kapela budou upřesněny na plakátech
Pořádá FK Slavoj Lázně Toušeň
28. ledna 2007
Pohádka pro děti
V neděli od 15,00 v Sokolovně Lázně Toušeň
Divadlo pro nejmenší
Vstupné dobrovolné
16. února 2007
Divadelní karneval na téma Cesta do pravěku
V pátek od 20,00 – 02,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Hraje kapela PLUS, vstupné 119 Kč, předprodej na obecním úřadě
Pořádá Divadelní soubor při TJ SOKOL
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17. února 2007
Dětský karneval
V sobotu od 14,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Veselé disko skotačení v maskách
Pořádá Divadelní soubor a TJ SOKOL Lázně Toušeň
17. února 2007
Sokolský karneval na téma Cesta do pravěku
V sobotu od 20,00 – 02,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Hraje kapela PLUS, vstupné 119 Kč, předprodej na obecním úřadě
Pořádá TJ SOKOL Lázně Toušeň
10. března 2007
Další pohádka pro děti
V sobotu od 15,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Divadlo pro nejmenší, vstupné dobrovolné
Pořádá Divadelní soubor a TJ SOKOL Lázně Toušeň
10. března 2007
Spolkový ples
V sobotu od 20,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Dovolujeme si Vás pozvat na již v pořadí 3. spolkový ples v Lázních Toušeni.
Hraje kapela PLUS, bohatý kulturní program, tombola. Vstupné 119,- Kč, předprodej na
obecním úřadě
Pořádá TJ SOKOL Lázně Toušeň
20. – 22. dubna 2007
V. Národní přehlídka sokolských ochotnických divadel
V sobotu a neděli v Sokolovně Lázně Toušeň
Sedm divadelních souborů z celých Čech. Vstupné dobrovolné.
5. května 2007
Pouťová zábava
V sobota od 20,00 hodin v Sokolovně Lázně Toušeň
Hraje kapela A JE TO, vstupné 80 Kč, v předprodeji na obecním úřadě 70 Kč.
Pořádá Divadelní soubor a TJ SOKOL Lázně Toušeň
5. - 6. května 2007
155. Toušeňská pouť
Místo konání: Floriánské náměstí
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Činnost zastupitelstva obce ve volebním období 1998 - 2002
a ve volebním období 2002 – 2006 – co se podařilo,
nepodařilo a výhled budoucích akcí
Co se v uplynulých letech podařilo
Vážení občané,
dovolte mi předložit Vám souhrn činnosti obce během dvou uplynulých
volebních období, a to od roku 1999 do roku 2006. O práci rady obce, o realizovaných
investičních akcích, o problémech a o dalších různých aktivitách obce je pravidelně,
čtyřikrát ročně, podávána zpráva na zasedáních zastupitelstva obce. Přehled o práci rady
obce za rok 2003 byl uveden v jarním Zpravodaji - „Jaro 2004“. Je to ale pouze jeden rok
naší společné práce a proto si Vás dovolujeme informovat o práci zastupitelstva obce za
výše uvedená volební období. Přehled je členěn dle jednotlivých oblastí tak, jak je členěna
rozpočtová skladba.
Předkládáme Vám přehled uskutečněných akcí, ale i akcí, které se nám nepovedly
vyřešit a realizovat. Současně Vám předkládáme výhled aktivit, na které by se nové
zastupitelstvo obce mělo zaměřit. Výhled do nového volebního období je samozřejmě
návrhem, o kterém si rozhodnete Vy spolu se zastupitelstvem obce. Pokud jsme v přehledu
jak uskutečněných, tak neuskutečněných akcí opomenuli cokoli uvést, prosíme o
prominutí. Současně se na Vás obracíme s prosbou o Vaše připomínky a náměty pro níže
uvedený návrh výhledu tak, aby jeho konečná verze obsahovala Vaše potřeby a přání.
Vážení občané, děkujeme Vám za Vaši pomoc, spolupráci a pochopení.
V rozmezí obou volebních období se jak obecní úřad, tak rada obce a
zastupitelstvo obce zabývaly, kromě zajišťování běžného chodu obce, péčí o obecní
majetek a realizací nutných investičních akcí. Obecní úřad provádí každoročně
inventarizaci majetku obce. Hospodaření obce je každoročně podrobeno přezkumu
hospodaření obce, který je prováděn kontrolorkami Krajského úřadu Středočeského kraje.
Práci obecního úřadu významně pomáhají komise a výbory.

Budovy
Dům seniorů
Ve snaze snížit náklady na vytápění byla v roce 2000 provedena regulace
topení. Vzhledem k tomu, že do Domu seniorů začalo nebezpečně zatékat, byla v roce
2001 provedena rekonstrukce téměř dvou třetin střechy. Vytápění elektřinou bylo
finančně náročné. Z tohoto důvodu byla v Domě seniorů v roce 2002 vybudována
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plynová kotelna. Bohužel se nyní objevují problémy s okny, která bude zřejmě třeba v
příštích letech postupně měnit.

Kostel
Při budování plynovodní přípojky bylo zjištěno, že kostel je majetkem obce.
Všichni víme, v jakém stavu kostel byl. Vzhledem k celkovému stavu střechy nemělo již
význam provádět menší opravy. Po dlouholetém zatékání byla zničena fasáda a interiér
kostela. V roce 2004 obdržela obec státní dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
1,198.989,- Kč na rekonstrukci střechy kostela a částečnou rekonstrukci dalšího kousku
veřejného osvětlení. Práce na opravě střechy včetně klempířských prvků byly
zahájeny a ukončeny v roce 2004. V roce 2005 a 2006 byla provedena rekonstrukce
fasády kostela a rekonstrukce interiéru. Na rekonstrukci fasády byla obci přiznána
Ministerstvem pro místní rozvoj státní dotace ve výši 639.000,- Kč.

Kardinál Miloslav Vlk při diskusi s občany po celebrování slavnostní mše
u příležitosti kompletní opravy kostela

Dům čp. 33
Náklady na opravu a rekonstrukci si vyžaduje i dům čp. 33 na Hlavní ulici. V
roce 2000 byla v domě čp. 33 vybudována plynová kotelna. Vzhledem k havarijnímu
stavu střechy byla v roce 2002 položena nová střecha včetně osazení klempířských
prvků, okapů a zateplení podkrovních bytů. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce
havarijních rozvodů vody a odpadů.
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Dům čp. 13
V roce 2002 byla v domě čp. 13 (bufet) provedena rekonstrukce
vzduchotechniky. V roce 2003 byla vybudována plynová kotelna a vytápění je
regulováno dle potřeb nájemců. V roce 2005 byly v domě čp. 13 provedeny opravy a
rekonstrukce za účelem dalšího možného pronájmu. Z důvodů neustálých problémů s
odvodem odpadní vody byla v roce 2006 ve dvoře čp. 13 provedena rekonstrukce
kanalizace.

Budova obecního úřadu
Vzhledem k tomu, že vytápění budovy obecního úřadu a provozoven služeb bylo
napojeno na elektrické vytápění základní školy, což působilo potíže, byla v roce 2003
vybudována plynová kotelna. Bohužel už i na budově obecního úřadu dožívá střecha a v
příštích letech bude třeba provést její rekonstrukci.

Školství
Základní škola
V roce 2002 byla zřízena příspěvková organizace - Základní škola Lázně
Toušeň. V roce 2004 byla provedena rekonstrukce fasády základní školy. Péčí nového
ředitele základní školy bylo v průběhu let 2004 - 2006 provedeno vymalování tříd,
nátěry dveří a vybavení tříd novým nábytkem.

Mateřská škola
Vzhledem k havarijnímu stavu střechy na budově mateřské školy byla v roce
2003 provedena její generální oprava včetně klempířských prvků, hromosvodu a
zároveň bylo provedeno zateplení střechy. V roce 2004 byla v mateřské škole provedena
výměna oken a statické zajištění odtržené přístavby. V roce 2006 bylo díky
sponzorským darům, které zajistil ing. Herrmann, vybudováno nové dětské hřiště na
zahradě mateřské školy.

Služby
V roce 2000 byla v Domě seniorů vybudována ordinace praktického lékaře otevřena byla 5.2.2001. V roce 2000 byla rovněž vybudována nová pošta ve dvoře
Domu seniorů - otevřena byla 8.1.2001.

Pozemky
V roce 2000, po několika jednáních a prokazování vlastnictví historického
majetku obce, uzavřela obec s Lesy ČR, s.p., smlouvu o bezúplatném převodu pozemků o
celkové výměře 9.011 m2. V roce 2002 odkoupila obec do svého vlastnictví pozemek,
který je veřejným prostranstvím pod nádražím. V roce 2002 obec odkoupila cestu v ulici
Na Vinici. Na základě jednání mezi obcí a bývalým Okresním úřadem Praha-východ bylo
do vlastnictví obce bezúplatně převedeno 1.892 m2 pozemků, které byly částmi
komunikací U Sokolovny, Na Skalce a parčíku u hřbitova. Bylo zjištěno, že obec nemá ve
svém vlastnictví pozemky u čistírny odpadních vod, a proto v roce 2002 na základě
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jednání obce a Pozemkového fondu ČR byla uzavřena kupní smlouva k pozemkům v
celkovém rozsahu 1.525 m2. Dále bylo zjištěno, že v majetku obce nebyla část
komunikace Cukrovarská, vzhledem k tomu, že dotčené pozemky byly zahrnuty v
územním plánu obce jako pozemky pro veřejně prospěšné stavby, bylo bezúplatně do
vlastnictví obce Pozemkovým fondem ČR převedeno 3.716 m2.
V rámci stavby plynovodní přípojky u objektu mateřské školy bylo rovněž
zjištěno, že ani budova, ani okolní zahrada není v majetku obce. Obec proto zahájila
jednání s vlastníkem budovy mateřské školy, kterým byl bývalý Okresní úřad Prahavýchod a na základě těchto jednání byla budova bezúplatně převedena na obec.
V roce 2003 a v roce 2004 bylo provedeno vykoupení a výměna pozemků pro
cyklistickou stezku z Lázní Toušeně do Čelákovic. Další pozemky pro cyklistickou stezku
obec získala díky darům od pí. Kyndrové a od pí. Veselé, pozemky pro stezku darovali
rovněž manželé Jampílkovi. V roce 2004 bylo mezi obcí a Pozemkovým fondem ČR
uzavřeno několik smluv o bezúplatném převodu pozemků o výměře 1077 m2 v lokalitě
Pod Tratí a Nad Tratí, zahrada u čp. 33 a zahrada mateřské školy. Uvedenými smlouvami
získala obec do svého vlastnictví pozemky v celkové výměře 15.405 m2.
V roce 2005 vykoupila obec části pozemků ulice V Ovčárně, které byly v
majetku fyzických osob a ulice nebyla zapsána v katastru nemovitostí. V roce 2005 obec
odkoupila pozemek o výměře 12.854 m2 v lokalitě „Nad Tratí“, kde v současné době jsou
budovány inženýrské sítě. Vybudování sítí by mělo být ukončeno nejpozději v září roku
2006.
Od února 2004 stále obec jedná s Lesy ČR a s Povodím Labe o převodu pozemků
na nábřeží. V roce 2006 bychom již rádi přiměli oba státní podniky k vyřízení žádosti obce
o převod dotčených pozemků.
V roce 2006 odkoupila obec tzv. „ Skleněnou vilu“ s pozemky o výměře 7.000
m2. Na využití tohoto majetku se pracuje a vše bude předmětem jednání. V roce 2006
uzavřela obec s ing. Sýkorou a S. Procházkou darovací smlouvy k budoucím
komunikacím Pod Tratí a Nad Tratí o výměře 1.435 m2.

Veřejná zeleň - životní prostředí
Od roku 1999 byl svoz nebezpečných odpadů rozšířen o svoz všeho možného
(kromě stavební suti). Svozy se pořádají vždy na jaře a na podzim. Po vyřízení
bezúplatného převodu dubového lesíka a dalších pozemků z vlastnictví Lesů ČR do
vlastnictví obce, byla v roce 2001 zlikvidována černá skládka v lesíku, odvezeno bylo
několik kontejnerů odpadu, bylo provedeno odstranění podrostu, vyřezání bezinek a
náletových dřevin. Lesík se začal péčí obce pravidelně udržovat. V roce 2001 bylo
provedeno zalesnění části parku Na Zárybničí, kde bylo vysázeno 5.000 stromů.
Samozřejmě celý prostor lesoparku Na Zárybničí si vyžaduje pravidelnou péči a údržbu.
Za účelem udržování veřejné zeleně byl v roce 2002 zakoupen zahradní traktor a díky
mulčovacímu zařízení odpadl problém s odvážením posečené trávy. V roce 2003 bylo
provedena výsadba v prostoru mezi hřištěm a lávkou, okolo pomníku a na části pozemku u
Labe. Celkem bylo vysázeno 1.500 stromů a keřů. V roce 2005 byla provedena výsadba
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81 stromů – hrušní - podél hlavní silnice. Dále v roce 2005 byly vysázeny nové lípy v
ulici Za školou a k náměstí.

Hřbitov
Na základě nových předpisů pro provozování hřbitovů byl v roce 2002 zpracován
hydrogeologický průzkum. Na základě výsledků tohoto průzkumu byla vydána obecně
závazná vyhláška č.2/2004. Vzrostlé stromy již ohrožovaly nejen pomníky, ale i lidi, a
proto v roce 2002 bylo provedeno prořezání stromů a odstranění suchých větví. Péči
stromům na hřbitově se musíme věnovat i nadále. V roce 2003 byla položena nová
střecha na hřbitovní kapli včetně osazení klempířských prvků. V tomtéž roce byla
částečně opravena hřbitovní zeď. V roce 2004 byl na hřbitově postaven nový kříž. V
roce 2005 byla opravena fasáda hřbitovní kaple..

Komunikace - chodníky
V roce 2001 byla dokončena úprava komunikace v nové zástavbě rodinných
domů Na Požárech a v ulici Nad Lomem. V roce 2003 byla provedena oprava části
komunikace Pražská a v Italce. V roce 2003 byly na místních komunikacích osazeny
chybějící dopravní značky. V roce 2003 byla zahájena rekonstrukce chodníků v ulici
Hlavní (trasa předchozí výměny vodovodního řadu) a tato rekonstrukce pokračovala v
roce 2004. Vzhledem k předpisům Evropské unie budeme nuceni postupně vyměnit
dopravní značky. V roce 2006 budou vyměněny nejnutnější značky a v dalších letech bude
výměna pokračovat. V roce 2004 byla vybudována nová autobusová zastávka. V roce
2005 byla provedena rekonstrukce místní komunikace v ulici Cukrovarská a v téže ulici
byly vybudovány nové chodníky. V roce 2005 byla provedena rekonstrukce ulice Pražská
od vjezdu z hlavní silnice ke křižovatce s ulicí Zápská.

Lázeňská infrastruktura
V roce 2005 byla obci přiznána státní dotace na přípravu projektové
dokumentace v rámci budování lázeňské infrastruktury ve výši 3,500.000,- Kč. Vzhledem
k dosud nedořešené situaci ohledně privatizace lázní požádala obec Ministerstvo pro
místní rozvoj o přesunutí jedné poloviny dotace na rok 2006.

Inženýrské sítě
V roce 1999 řešila obec realizaci stavby inženýrských sítí v lokalitě „Na
Požárech“ a „Nad Lomem“. V listopadu 1998 obec obdržela státní dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 1.950.000,- Kč. V roce 1999 musela obec řešit zajištění
chybějících finančních prostředků pro stavbu inženýrských sítí formou smluv mezi obcí a
stavebníky o poskytnutí příspěvku a z rozpočtu obce. Vodovodní a kanalizační řady byly
dokončeny a kolaudovány v prosinci 1999, elektrorozvody NN a plynovod byly
dokončeny a kolaudovány 4.10.2000, venkovní osvětlení a komunikace byla kolaudována
17.12.2001. Problémem ještě zůstává tzv. časový test, to je podmínka státní dotace z roku
1998, kolaudace 39 bytových jednotek do 5 let po kolaudaci všech sítí. Na základě žádosti
obce byl tento “časový test“ prodloužen na dobu do konce roku 2006. K dnešnímu dni je
bohužel zkolaudováno 29 rodinných domů. O případném vrácení poměrné části původní
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dotace musíme nyní zahájit jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj. V roce 2002 začala
obec pracovat na přípravě smluv o spolupráci za účelem realizace stavby inženýrských sítí
v lokalitě „Pod Tratí“. Během roku 2003 byly vyřizovány veškeré potřebné doklady k
zahájení stavby. V roce 2004 byla obci přiznána státní dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj na vybudování inženýrských sítí v lokalitě „Pod Tratí“ ve výši 1,200.000,- Kč.
Práce obsahující vodovod a vodovodní přípojky, kanalizace a kanalizační přípojky,
plynovod a plynovodní přípojky, veřejné osvětlení a komunikace, byly zahájeny v květnu
2004. V roce 2005 byly tyto sítě dokončeny a zkolaudovány. Rovněž v této lokalitě byla
vystavěna nová trafostanice, provedena přeložka vysokého napětí a provedena kabelizace
elektřiny. V roce 2004 vybudoval TELECOM novou telefonní ústřednu v pronajatých
prostorách bývalé uhelné kotelny u základní školy.

Plynofikace
V prosinci 1998 převzalo nové zastupitelstvo připravený záměr plynofikace obce.
Po provedení výběrového řízení byla zpracována projektová dokumentace a 3.8.1999 bylo
vydáno stavební povolení. Nejdůležitější však bylo zajištění finančních prostředků na
stavbu. Po neskutečně problematických jednáních obdržela obec dne 5.5.2000 od Státního
fondu životního prostředí ČR „Rozhodnutí o přidělení státní dotace“ ve výši 3,470.000,Kč a bezúročnou půjčku ve výši 868.000,- Kč. Zbývající finanční prostředky byly
zajištěny sjednáním úvěru, formou příspěvků občanů a z rozpočtu obce. Dne 3.10.2000
byla zkolaudována I. a II. etapa výstavby a dne 22.12.2000 byla zkolaudována a uvedena
do trvalého provozu III. etapa. S výstavbou plynovodu byla spojena stavba přeložky VTL,
která byla zkolaudována 20.11.2000 a dále regulační stanice VTL, která byla
zkolaudována 26.6.2000. Současně s plynofikací byla budována lávka přes Labe. Obec
vyřizovala vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Stavba byla zkolaudována
4.1.2001. Po ukončení stavby lávky bylo vybudováno „Toušeňské předmostí“.

Elektřina
V roce 2003 se po dlouhém jednání mezi obcí a Středočeskou energetickou
podařilo realizovat přemístění kabelu el. vedení do země v ulicích Káranská, Na Nábřeží a
Poštovní. V roce 2004, po mnoha letech marné snahy, byl odstraněn elektrický kabel z
fasád rodinných domů v ulici Hlavní od čp. 129 k čp.284 a provedena kabelizace. Stavba
byla zkolaudována v roce 2005. V roce 2005 bylo také odstraněno venkovní elektrické
vedení v ulici Cukrovarská a provedena kabelizace.

Vodovod
V roce 2000 byla provedena výměna vodovodního řadu v ulicích Poštovní a Na
Chmelnici.
Vzhledem k tomu, že chodníky především na hlavní ulici podél lázní byly po
všech předchozích výkopech v neutěšeném stavu a pod stálou kritikou jak našich občanů,
tak lázeňských hostů, byla provedena kontrola stavu hlavního vodovodního řadu, který
právě tímto úsekem prochází. Zjištěním bylo konstatováno, že řady jsou z roku 1953 1954, a na řadech se vyskytovaly časté poruchy. Z uvedených důvodů začala obec
připravovat dokumentaci a hledat možnosti získání státní dotace.V roce 2003, po všech
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jednáních, byla obci přiznána státní dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 4,608.000,Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 3,813.000,-Kč byly hrazeny z rozpočtu obce.
Práce na výměně vodovodních řadů v ulici Hlavní, Na Zárybničí, Cukrovarská a Na Stráni
byly započaty v březnu 2003 a ukončeny v červnu 2004.

Kanalizace
Po ukončení výstavby inženýrských sítí v lokalitě Na Požárech a Nad Lomem
zůstával nedořešen problém s propojením kanalizace z nové lokality na čistírnu odpadních
vod. Z tohoto důvodu byla v roce 2003 realizována stavba kanalizace v ulici Na Krétě. V
roce 2005 byla vybudována kanalizace v ulici Cukrovarská. Od roku 2002 začala obec
pracovat na přípravě veškerých dokladů a projektů pro stavbu chybějících kanalizačních
řadů v ulicích Ve Dvoře, V Ovčárně, Cukrovarská, Nehvizdská, V Zátiší, U Sokolovny,
Na Hradištku a Na Vinici. Po několika letech jednání byla obci v roce 2005 přiznána
státní dotace na vybudování chybějících kanalizačních řadů z Evropského fondu pro
regionální rozvoj ve výši 6,434.135,- Kč a ze Státního fondu životního prostředí ČR
dotace ve výši 857.884,- Kč. V roce 2005 byly práce zahájeny. Stavba bude ukončena v
říjnu roku 2006.

Veřejné osvětlení
V rámci budování infrastruktury v lokalitě Na Požárech a Nad Lomem v roce
2001 bylo instalováno nové veřejné osvětlení a v ulici Zápská byly staré lampy veřejného
osvětlení nahrazeny novými. V roce 2003 díky přiznání státní dotace ve výši 447.000,- Kč
od Ministerstva pro místní rozvoj (vlastní zdroje činily 503.000,- Kč), byla provedena
rekonstrukce veřejného osvětlení v části ulice Hlavní, v ulici Káranská, v části ulice Na
Nábřeží a v ulici Poštovní. Poprvé v historii obce bylo vybudováno veřejné osvětlení na
náměstí. V roce 2004 byla provedena rekonstrukce další části veřejného osvětlení v ulici
Hlavní od domu čp. 51 k domu čp. 34 .V roce 2005 bylo vybudováno nové veřejné
osvětlení v ulici Cukrovarská. V roce 2006 bude realizována rekonstrukce další části
veřejného osvětlení v ulici Hlavní. Na tuto akci jsme získali dotaci od Krajského úřadu
Středočeského kraje ve výši 125.000,- Kč.

Knihovna
Od 1. dubna 2001 je knihovna umístěna v základní škole. Vzhledem k
přibývajícímu počtu žáků v základní škole bude nutné v budoucnu uvolnit prostor, který
zde knihovna zabírá. Obecní úřad zajistil zpracování příslušné projektové dokumentace na
přestavbu bývalé školní jídelny v areálu základní školy, která již není využívána. V tomto
prostoru by bylo vhodné umístit samostatně novou knihovnu a další prostory budou
využity pro potřeby školy. Na základě rozpočtů na tuto přestavbu a dle finančních
možností obce bude rozhodnuto o termínu realizace. Knihovna by tak zůstala ve středu
obce a její umístění v přízemní budově bude snadno dostupné našim starším
spoluobčanům. Knihovnu navštěvuje v průměru 80 čtenářů. Od roku 2003 byla knihovna
vybavena počítačem a je k dispozici internet. V roce 2004 byla ustanovena komise pro
internetové stránky.
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Kultura
18. dubna 1999 navštívil kostel Sv. Floriana v Lázních Toušeni biskup Václav
Malý. Od roku 1999 je pravidelně vydáván jarní a podzimní Zpravodaj obce s
informacemi o dění v obci a s mnoha zajímavostmi. V roce 2000 obdržela obec ocenění
ministra vnitra ČR za internetové stránky v soutěži „Objev roku 2000“. Stránky pro obec
zpracoval ing. Jiří Nováček a Michal Nováček. V roce 2002, díky kronikáři obce p. RNDr.
Janu Králíkovi, CSc., spatřila světlo světa nová publikace „Lázně Toušeň v listinách a
kronikách“. V roce 2003 byla ustanovena letopisecká komise, která se zabývá
projednáním zápisu do kroniky obce. V roce 2004 díky sponzorům bylo vybudováno u
fotbalového hřiště tréninkové hřiště. V roce 2005 byly instalovány mezi budovou
obecního úřadu a budovou základní školy nové informační skřínky pro místní spolky a
organizace.V roce 2005 byly rovněž instalovány nové vítací tabule na příjezdech do obce.

Kabelová televize
Z důvodů potřeby zkvalitnění nabídky televizních programů byla v roce 2002
provedena rekonstrukce hlavní stanice kabelové televize. V roce 2003 proběhla druhá
etapa rekonstrukce rozvodů kabelové televize. V roce 2004 při pokládce telefonního
kabelu od ulice Cukrovarská k ulici Na Požárech byla připoložena chránička pro možné
protažení kabelu kabelové televize.

Podpora činnosti spolků a organizací
Na podporu činnosti spolků a organizací byla v roce 2002 rozdělena částka
42.000,- Kč, v roce 2003 – částka 14.500,- Kč, v roce 2004 - částka 22.000,- Kč, v roce
2005 – částka 27.500,- Kč a v roce 2006 – částka 35.000,- Kč.
Každoročně probíhá řada sportovních, kulturních a společenských akcí. Jejich
přehled zde neuvádíme vzhledem k tomu, že jsou obsahem každého jarního a podzimního
zpravodaje. Na tomto místě je však třeba poděkovat všem, kteří tyto akce zajišťují a
organizují.

Územní plán
V roce 1998 měla obec zpracované souborné stanovisko - návrh ke konceptu
územního plánu. Vzhledem k tomu, že návrh nezahrnoval některé zásadní připomínky
dotčených orgánů státní správy a objevily se menší nesrovnalosti, bylo nutné návrh
prezentovat (na doporučení bývalého Okresního úřadu Praha-východ) jako návrh pracovní
a zastřešit jej novým souborným stanoviskem. Věc projednalo zastupitelstvo obce na svém
zasedání 30.5.2000. Nové souborné stanovisko projednalo zastupitelstvo obce na zasedání
dne 26.9.2000. Během dalších let probíhalo vyřizování všech potřebných náležitostí.
Územní plán obce byl schválen dne 3.12.2003.

Lázně
Od roku 1999 pokračuje obec v jednáních ohledně převodu Léčebných lázní
Toušeň do majetku obce. Do dnešního dne jsou lázně stále státním podnikem a o převodu
se jedná. Celá historie jednání obce se státem již vydá na samostatnou brožuru.
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Volby
Dne 12.11.2000 se konaly volby do Zastupitelstva Středočeského kraje.
Ve dnech 1. - 2.11. 2002 se konaly volby do Zastupitelstva obce Lázně Toušeň.
Ve dnech 13. - 14. června 2003 se konalo referendum o vstupu ČR do Evropské
unie.
Ve dnech 11. - 12. června 2004 se konaly volby do Evropského parlamentu.
Ve dnech 5. - 6. listopadu 2004 se konaly volby do Zastupitelstva Středočeského
kraje a 1/3 Senátu.

Daňové přerozdělení
V roce 2000 došlo k výraznému snížení daňových příjmů obce o téměř 2 miliony
korun.
V roce 2001 díky změně v přerozdělování daňových příjmů obce byly tyto příjmy
nižší o 1,2 mil Kč.

Celkem na dotacích získala v letech 1999 - 2006 získala obec částku
13,612.989,- Kč

Co se nám v uplynulých letech nepovedlo
Letitým problémem je realizace výstavby cyklistické stezky z Lázní Toušeně do
Čelákovic. V současné době zbývá dořešit vlastnictví nebo souhlas se stavbou k jedinému
pozemku, kterým je pozemek Středočeské energetické. Obec podala žádost o převod
dotčeného pozemku před třemi lety a vlastníkem bylo přislíbeno vyřízení. V současné
době byla jednání obnovena. Téměř jeden rok si vyžádala jednání ohledně výkupů
potřebných částí pozemků. Zde musíme ocenit dobrou vůli vlastníků, kteří obci dotčené
části pozemků odprodali a zvláště poděkovat vlastníkům, kteří pozemky obci darovali.
Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována ve spolupráci s Městem Čelákovice, které
tuto stavbu nemělo jako svou prioritu, podcenili jsme urgence vyřízení naší žádosti. Nyní
Město Čelákovice nechalo zpracovat příslušnou projektovou dokumentaci a vyřizuje
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby pro celou trasu.
Nepodařilo se zajistit dotaci na vybudování školního hřiště. Jak je uvedeno ve
výhledu akcí, materiály jsou zpracovány a obec může podat žádost o dotaci v roce 2007.
Několik let obec jedná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, u
kterého jsme podali žádost o převod zbytkových parcel, většinou částí komunikací, nebo
pozemků sloužících jako veřejná zeleň. Jednání s úřadem musíme opětovně otevřít.
Nepodařilo se vyřídit změnu podmínky původní dotace na výstavbu Domu
seniorů, která neumožňuje obci s domem disponovat po dobu 50 let. Přestože
Ministerstvo financí vydalo souhlas, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
žádost o odstranění tvrdosti smlouvy zamítl.
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Dále se nepodařilo zajistit osazení zpomalovacích pruhů v ulici Nad Lomem.
Vzhledem k stále neukázněným řidičům bude třeba zpomalovací prahy osadit i v dalších
ulicích. Příslušné finanční prostředky by měly být zahrnuty v rozpočtu obce pro rok 2007.
Velkým problémem je rozrůstající se vandalismus, krádeže pískovcových ozdob,
kovových ozdob, svítilen a květin na hřbitově. V poslední době dochází k ničení zbytků
laviček a demolování dopravních značek. Rozum zůstává stát nad opakujícími se pokusy o
zničení hlavního rozvaděče a spínacího bodu veřejného osvětlení na Hlavní ulici. Již
několikrát došlo k porušení osvětlení a snahám o připojení k elektrickému zařízení na
lávce. Krádeže pískovcových váz a pamětní desky se jmény padlých na pomníku jsou
alarmující. Z tohoto důvodu, bude nutné hledat řešení, např. instalací kamerového
systému. Bohužel vandalové opětovně připraví nás všechny o finanční prostředky z
rozpočtu obce.
Všichni víme, že obecní rozhlas je nefunkční. Dotaci na jeho rekonstrukci získat
nelze vzhledem k podmínkám, které pro získání dotace obec nesplňuje. Obec připravila
potřebnou dokumentaci a jedná se společností Techsonic o realizaci. Firma nabídla obci
možnost financovat rekonstrukci obecního rozhlasu splátkově. Ještě v letošním roce
bychom rádi rozhlas zprovoznili. Jak víme při povodních nebo jiných havarijních situacích
je fungující rozhlas důležitý.
Jistě si někdo řekne, že se toho v obci „moc neudělalo“, ale musíme si uvědomit,
že obec hospodaří s finančními prostředky, které má k dispozici a rovněž je nutné vzít v
úvahu, že žádná státní dotace není kryta 100 %. Dotace jsou kryty maximálně 50 % a
druhých 50 % musí zajistit obec z vlastních zdrojů. Nezbývá tedy, než věci řešit postupně,
i když si realizace mnohdy vyžádá delší čas.

Výhled investičních a neinvestičních akcí pro následující
volební období
Komunikace
Současné zastupitelstvo obce schválilo zadání zpracování projektové
dokumentace pro I. etapu rekonstrukce místních komunikací a to ulice V Ovčárně, Na
Ostrůvku, Káranská, Poštovní, Zápská, Na Zárybničí, V Zátiší, Požární, Na Pruhu a pěšina
z ulice Cukrovarská k nádraží. Dokumentace se postupně zpracovává a v současné době je
připravena dokumentace pro ulice V Ovčárně, Na Ostrůvku a dokončuje se dokumentace
pro ulici Káranskou. Dokumentace řeší celkovou úpravu dotčených ulic včetně
rekonstrukce chodníků a zeleně. Realizace bude muset být rozdělena do několika let a
bude uskutečňována dle finančních možností obce a dle úspěšnosti získání státních dotací.
Realizace bude možná v ulicích, kde již budou kompletně zrekonstruovány všechny sítě a
kabelové vedení. V rozpočtu obce na rok 2007 bude třeba počítat s výměnou dopravních
značek a instalací zpomalovacích prahů.
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Vodovod
V následujících letech by měly být postupně vyměněny nejstarší vodovodní řady.
Projekt je připraven a bude záležet na finančních možnostech a úspěšnosti získání státní
dotace.

Kanalizace
Pokud se nám podaří úspěšně dokončit probíhající stavbu kanalizačních řadů,
bude odkanalizována celá obec. Nové řady se samozřejmě budou budovat v rámci
výstavby inženýrských sítí v případných nových lokalitách pro výstavbu rodinných domů.

Mateřská škola
V následujících letech by bylo vhodné provést opravu fasády a opravit ploty
včetně vrat.

Základní škola
Nevyhovující je současné asfaltové hřiště. Obec bohužel nebyla v roce 2006
úspěšná v získání dotace na rekonstrukci školního hřiště. Potřebná dokumentace je
připravena a žádost o přiznání dotace může být podána v příštím roce. Rekonstrukce
školního hřiště bude řešit i neutěšený stav oplocení areálu školy směrem na náměstí a do
ulice Za školou. Připravena je již dokumentace pro stavební úpravy bývalé školní jídelny a
prostory v tomto objektu. Po zpracování finančních nákladů bude realizace zařazena do
nového rozpočtu obce. Uvedenou přestavbou se tak uvolní třída v základní škole potřebná
vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí. V budoucnu budou potřebovat nový nátěr okna v
budově školy.

Knihovna
Přestavbou bývalé školní jídelny bude obecní knihovna umístěna v nových a
lepších prostorách.

Kultura
Na úseku kultury je třeba podporovat činnost místních spolků a organizací.
Rovněž tak je třeba věnovat pozornost a pomoc sportovním organizacím, které se věnují
především dětem a mládeži. Pokud se podaří realizovat záměry obce v rámci akce
“Lázeňská infrastruktura“, dostala by obec nové zázemí pro sportovní vyžití.

Zachování a obnova kulturních památek
Po převodu kapličky sv. Floriána z vlastnictví církve do vlastnictví obce bude
opravena i tato památka. Příslušná dokumentace pro využití dotací je již zpracovávána a
rovněž bylo již vydáno závazné stanovisko odboru památkové péče k realizaci opravy.

Bytové hospodářství
Jak je uvedeno v předchozím přehledu realizovaných akcí v letech 1999 - 2006,
bude Dům seniorů vyžadovat postupnou výměnu oken. Bude třeba se nadále zabývat i
domem čp. 33, kde jsou rovněž okna v neutěšeném stavu.
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Veřejné osvětlení
V posledních letech se nám podařilo provést rekonstrukci části veřejného
osvětlení v ulici Hlavní, Poštovní, Káranské, Cukrovarské a Za školou.. Vzhledem k tomu,
že veřejné osvětlení je ve špatném stavu v celé obci, bude třeba postupně v následujících
letech provádět rekonstrukce. Bylo by vhodné spojit tyto rekonstrukce s kabelizací
venkovního elektrického vedení a s následujícími rekonstrukcemi chodníků. Vše bude
záležet na finančních možnostech.

Pohřebnictví
V prostoru hřbitova bude třeba věnovat péči stromům. V roce 2007 by mělo být
realizováno odkoupení části pozemku za účelem rozšíření hřbitova a vybudování
kolumbária. Pro tuto akci bude zpracována dokumentace a rozpočet, který ukáže o jak
nákladnou akci se bude jednat. V každém případě bude nutné zakoupit kontejner pro
hřbitovní odpad a upravit prostor za hřbitovní zdí.

Inženýrské sítě
Pod tento titul spadá elektřina, telefonní kabely a plynovody. Obec má
zpracovaný přehled venkovního vedení NN. Pro realizaci kabelizace je nutné jednat s
ČEZ, jehož majetkem jsou rozvody elektřiny. Požadavek na postupnou kabelizaci jsme již
podali. Rovněž tak venkovní vedení telefonních kabelů je ve správě a majetku Telecomu.
Jednání s těmito institucemi nejsou snadná a vyžadují poměrně dlouhý čas. Nové
plynovodní řady budou budovány v případných nových lokalitách.

Územní plánování
Nové zastupitelstvo by mělo zvážit přípravu 1. změny územního plánu. V
současné době žádá spol.VEKRA o změnu územního plánu a před zahájením tohoto
projednávání by bylo vhodné přehodnotit řešení obchvatu obce a možná i využití
některých pozemků.

Komunální služby
V této oblasti bude třeba se zaměřit na plánování nákupu komunálního traktoru s
příslušenstvím (radlice na sníh, sypač soli, písku, zametací kartáč a kropení) pro zimní a
jarní úklid a údržbu chodníků a místních komunikací. Při zimní údržbě nám dosud vždy
ochotně vypomáhá Školní statek. Pro ostatní údržbu však obec takové zařízení postrádá.
Výdaje na zakoupení techniky by činily cca 840.000,- Kč a je možné tuto investici pořídit
na leasing. V následujících letech bude nutné se zabývat rekonstrukcí bývalé hasičárny a
opravou garáží dílen. Tato oblast bohužel doposud zůstávala v pozadí.

Sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů
Obec doporučuje zachovat současné jarní a podzimní svozy nebezpečného a
domovního odpadu. Vzhledem k rostoucí výstavbě rodinných domů v nových lokalitách
by bylo třeba co nejdříve řešit rozmístění tzv. hnízd, tj. veřejně přístupných kontejnerů na
sklo, plasty a papír. Nezbývá než doufat, že důvody pro umístění kontejnerů ve dvoře
hasičárny již pominuly a lidé do těchto kontejnerů nebudou odhazovat to, co tam nepatří.
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Veřejná zeleň
V následujících letech, po rekonstrukci chodníku v ulici Hlavní, by mělo být
zahrnuto v rozpočtu obce odstranění zbývajících javorů na Hlavní ulici a provedení nové
výsadby hrušní. Nová výsadba by měla být provedena také na nábřeží v rámci jeho
úpravy. Obec nechá zpracovat návrh úpravy zahrady v tzv. „Skleněné vile“ tak, aby
sloužila občanům a lázeňským hostům. Dle následného rozpočtu výdajů na úpravy
(pěšiny, výsadby, osvětlení, lavičky...) bude třeba zjistit možnosti získání dotací a zajistit
financování tohoto projektu. V současné době je prováděno geometrické a stavební
zaměření budovy čp. 87 a po vyjádření statiků bude třeba jednat o nejvhodnějším využití
tohoto objektu. Rovněž je třeba instalovat nové lavičky na nábřeží a v parcích. Musíme jen
doufat, že nepodlehnou vandalům a neskončí např. v Labi, jak se to už několikrát stalo.

Obecní úřad
Opravu bude potřebovat také budova obecního úřadu. Bohužel střecha je v
havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že budova obecního úřadu je budovou chráněnou
Památkovým úřadem, bylo požádáno o vydání závazného stanoviska. Oprava střechy si
vyžádá částku cca 200.000,- Kč.

Ostatní
Z důvodů bezpečnosti obecní úřad zjistí možnost instalace kamerového systému.
V roce 2007 by rovněž měly být vyměněny zrezivělé uliční cedule s názvy jednotlivých
ulic. Pozornost je třeba věnovat také nádraží a přilehlým pozemkům ve vlastnictví
Českých drah. Obec již zahájila jednání s Českými dráhami o převodu některých
nevyužívaných, a pro České dráhy nepotřebných pozemků. Vzhledem k vlastnickým
vztahům obec může jen jednat a žádat České dráhy aby udržovaly svůj majetek v pořádku
a čistotě. Bohužel jednání se státními institucemi jsou během na dlouhou trať.
Vážení občané,
uvedený výčet je výčtem potřeb obce v příštích letech. Každá rada, každý
námět a názor je vítán.
Ludmila Svobodová, starostka obce
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Poděkování
Zastupitelstvo obce Lázně Toušeň děkuje občanům, kteří do majetku obce
darovali části svých pozemků v lokalitě Na Požárech, pro budoucí cyklistickou
stezku, v lokalitě Pod Tratí a Nad Tratí, v ulici V Ovčárně a naposledy pozemky při
severní straně Hlavní ulice na chodník, dosud nezanesený do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo obce Lázně Toušeň děkuje všem sponzorům, kteří finančně
podpořili sportovní činnost mládeže, vybudování dětského hřiště u mateřské školy,
zlepšení vzhledu sálu sokolovny, stavbu autobusové zastávky a výrobu nové pamětní
desky, kterou před rokem odcizili neznámí vandalové z pomníku padlých.
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Naše škola v čase, kdy nebijí hodiny
Dva měsíce, kdy je ve škole smutno vzhledem k absenci dětí, je možné investovat
mnoha způsoby. Lze konstatovat, že o letošních prázdninách byl proveden další krůček k
dokončení úkolu vytvořit ve škole prostředí, které budou děti navštěvovat rády.
V průběhu měsíce července byly vymalovány prostory chodby přízemí a
zrekonstruovány dveře v těchto prostorách. Následovalo vymalování toalet v obou
podlažích. Díky nadšení pedagogického sboru se podařilo vytvořit metodický kabinet v
prostorách školy. Dva měsíce jsou sice dlouhé, ale pro dokončení všeho naplánovaného
nestačí.
Pro příští rok se plánuje přesun Obecní knihovny do prostor bývalé jídelny. Tu
čeká kompletní rekonstrukce. Projekt je již vypracován a nezbývá než doufat, že vše půjde
podle plánu. To znamená, že letošní předškoláci, kteří zahájí školní docházku v září 2007,
se mohou těšit na další třídu v budově naší školy.
Pro letošní školní rok 2006/2007 přecházíme na trojtřídní uspořádání a doufáme, i
vzhledem k výše jmenované rekonstrukci, že školní rok 2007/2008 nebude znamenat jen
přechod na školní vzdělávací program, ale i čtyřtřídní uspořádání školy v Lázních
Toušeni.
Mgr. Martin Černý, ředitel školy
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Zprávy ze Sokola
Nový výbor
Tělocvičná jednota Sokol Lázně Toušeň na své řádné výroční valné hromadě
konané 25. března 2006 pokročila v postupné obnově svého výboru. Do funkce starostky
byla zvolena Jana Liptáková, která byla od poslední valné hromady po dobu
nepřítomnosti dosavadní starostky Jany Klementové výkonnou místostarostkou. Ve funkci
jednatelky byla potvrzena Petra Syslová, která převzala tuto funkci již dříve po Alexandře
Červinkové. Ve funkci hospodářky byla potvrzena Dana Liptáková, která rovněž
převzala svou funkci již dříve, a to po Michalu Smolíkovi. Náčelníkem zůstává Bc. Jan
Freudl, náčelnicí zůstává Kamila Lejsková, vzdělavatelem zůstává RNDr. Jan Králík,
CSc., který je zároveň vedoucím divadelního souboru jako samostatného oddílu. Členy
výboru bez samostatných funkcí jsou nyní Alexandra Červinková, Ing. Dušan Müller,
Jiří Rauš, Vojtěch Shrbený a delegovaný zástupce souboru písní a tanců Dykyta, rovněž
samostatného oddílu. Revizorkami zůstávají Mgr. Anna Müllerová a Anna Vyoralová.
Čestným starostou T. J. Sokol Lázně Toušeň je genpor. v. v. Ing. Tomáš Sedláček, čestný
občan Lázní Toušeně a čestný předseda Čs. obce legionářské.

Členská základna
T. J. Sokol Lázně Toušeň má v současné době 128 členů. Roční příspěvek
dospělého člena činí 150 Kč; žáci, studenti a senioři platí ročně 70 Kč. Přihlášky přijímá,
příspěvky vybírá a členské průkazy i známky vydává jednatelka Petra Syslová.

Pravidelná cvičení
Pravidelná kondiční cvičení pokračují v každé pondělí od 18.00 v tělocvičně
Základní školy; cvičení vedou náčelnice Kamila Lejsková a cvičitelka Alexandra
Červinková. Náčelník Bc. Jan Freudl připravuje oddíl volejbalu. Pravidelné i
nepravidelné schůzky a zkoušky divadelního souboru svolává hlavní režisérka Mgr. Anna
Müllerová. Pravidelné zkoušky souboru písní a tanců svolává vedoucí souboru Josef
Sluka.

Stavební úpravy
V průběhu celého roku 2006 pokračují v sokolovně práce na dobudování nových
sprch a na úpravě prvního patra a podkroví, kde postupně vzniknou posilovna a archiv
divadelního souboru pro kostýmy a rekvizity, kancelář a také prostory pro příležitostné
ubytování hostů. Dosavadní postup zpomalila příprava jiných aktuálních akcí. Jsou
rozpracovány projekty rekonstrukce výčepu, předběžný náčrt projektu vytápění a
připravuje se ideová koncepce obnovy fasády. Práce vedou náčelník Bc. Jan Freudl a
člen výboru Vojtěch Shrbený. Hlavním sponzorem je Česká obec sokolská
prostřednictvím své župy Barákovy.
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Společenské akce
Členové T. J. Sokol a jeho oddílů uspořádali v sokolovně 10. a 11. února 2006
vlastní dvoudenní karneval Ze země pohádek, 11. února 2006 dětský Pohádkový karneval
a 18. března 2006 se podíleli spolu se svými oddíly, s obecním úřadem, baráčníky a
okrašlovacím spolkem na pořádání II. Spolkového plesu. Organizačně zajišťovali 6. května
Pouťovou zábavu a 10. června se podíleli na programu Dětského dne.

Divadelní soubor
Divadelní soubor jako oddíl T. J. Sokol Lázně Toušeň uspořádal 22. a 29. dubna
2006 druhou část IV. Národní přehlídky sokolských ochotnických divadel – Divadlo pro
děti. Přehlídky v sokolovně v Lázních Toušeni se zúčastnily vedle domácího souboru také
soubory z Benátek nad Jizerou, Chlumce nad Cidlinou, Suchdola nad Lužnicí a Poniklé.
Dalšími hosty na toušeňském jevišti byly v prvním pololetí 2006 soubory z Prahy, Zlína a
Čelákovic, zatímco toušeňský sokolský soubor hostoval v Kolíně, Sadské, Pyšelích,
Benátkách nad Jizerou, Lysé nad Labem, Čelákovicích a Hradci Králové; 20. května se
členové souboru podíleli na organizaci a programu návštěvy Mons. Miloslava kardinála
Vlka v Lázních Toušeni. Hlavní režisérkou toušeňského souboru je Mgr. Anna
Müllerová, pohybové divadlo vede Ing. Dušan Müller.

Soubor Dykyta
Soubor písní a tanců Dykyta, který je oddílem T. J. Sokol Lázně Toušeň,
nastudoval sletovou skladbu Tance domova a společně s desítkami dalších folklorních
souborů z celé republiky ji provedl jednak při oblastních sletech v Ostravě a v Brně,
jednak v programu hlavního sletového dne 6. července na Rošického stadionu na
Strahově. Taneční a hudební soubor Dykyta vede Jiří Sluka.

Všesokolský slet
Delegáti T. J. Sokol Lázně Toušeň se zúčastnili čtyř akcí XIV. Všesokolského
sletu: 1. července 2006 slavnostního zahájení Sokol Gala v Sazka Aréně, 2. července
sokolského průvodu Prahou a 4. července sokolského divadelního představení v Divadle
komedie, kde vzdělavatel RNDr. Jan Králík, CSc. jako pověřený zástupce České obce
sokolské uváděl předání Zlatého odznaku J. K. Tyla režisérovi hostujícího sokolského
divadelního souboru z Pyšel Bohumilu Gondíkovi. Vyznamenání udělovali předseda
celostátní komise Ing. Dušan Zakopal a starosta České obce sokolské doc. Ing. Jaroslav
Bernard, CSc. O nejvýznamnější účast T. J. Sokol Lázně Toušeň na XIV. Všesokolském
sletu se zasloužili členové a členky souboru písní a tanců Dykyta nastudováním a
provedením skladby Tance domova v programu hlavního sletového dne 6. července
v Praze – v přímém televizním přenosu za účasti prezidenta republiky Václava Klause.
Přímé kontakty:
starostka Jana Liptáková 607 248 587
jednatelka Petra Syslová 723 846 933
hospodářka Dana Liptáková 723 261 907
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režisérka divadla Mgr. Anna Müllerová 603 451 478, 605 210 983,
326 902 155
vedoucí Dykyty Josef Sluka 603 226 814, 603 563 294, 325 565 119

www.tousen.cz
www.dykyta.schrapnel.cz

RNDr. Jan Králík, CSc., vzdělavatel
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O skleněné vile
Na základě usnesení zastupitelstva zakoupila obec 1. března 2006 dům čp. 87
proti lázním s přilehlým rozsáhlým pozemkem, který dosahuje až k Labi. V horní části
dnešní zahrady stával od 13. století hrádek, pod nímž archeologové nalezli stopy ještě
staršího, hradištního osídlení z 9. století. S historií těchto míst je spjata řada zajímavostí.
Hrádek je památný pobytem Karla IV. na jaře 1338, kdy jako tehdejší markrabě
právě na Toušeni, jak se výslovně zmiňuje ve svém životopisu, zapsal část vlastního
výkladu biblického podobenství o pokladu skrytém v poli. Výklad tvoří v životopisu
Karla IV. celou XI. kapitolu. Hrádek Toušeň, chráněný vodním příkopem, byl v té době
lénem pánů z Michalovic. Z gotického období zde byla nalezena část bohatě profilovaného
masivního ostění, břidlicová krytina a řada keramických zlomků nádob a kachlů.
V gotických základech byl nedávno odkryt zahloubený, z pískovce zděný rezervoár na
vodu, jehož spodní část nesla stopy železitých usazenin zřejmě z přírodního pramene,
který byl do hrádku sváděn dřevěným potrubím ze svahu pozdějšího lázeňského parku.
Zbytky potrubí byly nalézány v různých dobách. Od roku 1370 byla celá Toušeň
v majetku markraběte Jana Jindřicha a po něm jeho syna markraběte Jošta. Na jaře 1421
hrádek prokázal nedobytnost, když jej po tři dny marně obléhalo vojsko vzbouřených
Pražanů, vedených Janem Želivským.
Mezi dalšími majiteli byli jistě nejvýznamnější král Jiří z Poděbrad, který zde ale
nepobýval, a ve dvacátých letech 16. století pražský primátor Mistr Jan Pašek z Vratu.
Ten dal hrádek nákladně přebudovat v renesanční zámek. Nepravidelný, přibližně kruhový
půdorys dosahoval v průměru téměř 40 metrů. Z těch časů zde byla nalezena rozměrná
pískovcová patka renesančního sloupu, prejzová střešní krytina, vratislavská stříbrná
mince, terčíková okenní sklíčka a početná řada zlomků dlaždic, zdobených reliéfních
komorových kachlů a nádob s červeným a bílým dekorem.
V rudolfinských časech, když císařský dvůr pobýval na Brandýse, sloužil zámek
Toušeň k ubytování významných dvořanů, zejména nejvyššího hofmistra a nejvyššího
purkrabího Adama mladšího z Valdštejna. Píše o tom ve svých denících. Za třicetileté
války zámek pobořili švédští vojáci, kterým velel generál Johanes Bannér. Ti pak roku
1639 rozebrali v širokém okolí i další kamenné objekty na stavební materiál pro svá
opevnění u Staré Boleslavi.
Na sklonku 18. století zbývaly z někdejšího renesančního zámku ještě nějaké zdi,
ale roku 1843 už byly k vidění jen základy a příkopy. Někdy v té době byl z rozvalin
poblíž postaven domek, který dostal popisné číslo 87. Novousedlým zde byl Jiří Starý.
Po roce 1864 zakoupil domek od Antonína Hlaváčka stavitel Tomáš Slavíček
z Prahy. Zamýšlel postavit nový mlýn: voda měla přitékat „z panské skály“ a z obecního
rybníka. Úmysl byl ale příliš nákladný a skončil veřejnou dražbou, v níž vše koupil
František Kozel z Brandýsa.
Pozemek se zbytky kamenných zdí pak získal velmi levně další pražský stavitel
Josef Svoboda, který si na místě předchozího domku postavil roku 1873 vilu se zasklenou
verandou v prvním patře. Psalo se o ní jako o letohrádku. V sousedství byly vybudovány
stáje pro koně, dlážděné dřevěnými špalíky, i samostatný přístřešek pro kočár. Zahrada,
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obehnaná zdí, byla nákladně upravena v park a vyzdobena novobarokními a empírovými
vázami a pískovcovými soškami Herakla a Aeskulapa. Mezi vzácnými dřevinami byla i
třešeň, která dozrávala až v září. Nejvzácnější strom zde ale rostl již mnohem déle – líska
turecká Corylus colurna L. Nový zámožný majitel podporoval v Toušeni chudé děti. Měl
syna, který studoval na kadetní škole, ale tragicky zahynul.

Dalšími majiteli se stali bezdětní manželé Krausovi, po nichž dlouho zůstával nad
vjezdem v kartuši nápis Villa Kraus. V Praze měli dům na Senovážném náměstí a do
Toušeně je vozíval o sobotách kočárem landaurem kočí Glockner. Ten si v Toušeni
vystavěl vlastní dům za kapličkou čp. 9, kde pak byla první pošta. Od následujících
majitelů Josefa a Marie Parschových brzy vilu koupil německý obchodník Fritz
Wagenknecht. Jeho manželka vedla obchod v Praze na Můstku s prvotřídním prádlem pro
bohaté nevěsty. Měli dva syny, z nichž mladší, romantický námořník, zemřel na
tuberkulosu.
Od Mathildy Wagenknechtové zakoupil vilu v roce 1927 ředitel a inspektor
obchodních akademií Hugo Raulich (1866-1940). Pocházel z Hoješína na Chotěbořsku.
Působil v Prostějově a v Uherském Hradišti, později jako inspektor obchodních škol, autor
praktických příruček a učebnic o účetnictví. Přispíval do odborných časopisů,
spolupracoval na Ottově slovníku naučném a překládal z latiny. V Toušeni soukromě
vyučoval němčině.
Od jeho dědiček vilu zakoupil roku 1941 pražský lékař prof. MUDr. Jaroslav
Procházka (1896-1967), rodem z Nového Města na Moravě. Po absolutoriu lékařské
fakulty se specializoval na pediatrii, jako docent byl od roku 1935 zároveň primařem
infekčního oddělení nemocnice v Praze na Bulovce. V Toušeni pobýval s manželkou a
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dvěma dcerami vždy po celé léto. Ovoce ze zahrady pravidelně věnoval žákům místní
školy.
Po osvobození roku 1946 byl na lékařské fakultě jmenován řádným profesorem a
od roku 1951 až do svého skonu vedl Infekční kliniku fakulty dětského lékařství
University Karlovy v Praze. Od roku 1956 byl souběžně ředitelem laboratoře pro výzkum
poliomyelitidy (dětské obrny). Zabýval se výzkumem infekčních chorob, publikoval
monografii Resekce plic 1954 a podílel se na dílech Infekční hepatitis 1951, Maligní
lymfogranulom 1955, Infekční nemoci 1958 ad. Velkou zásluhou profesora Procházky
bylo prosazení očkování všech dětí v Československu proti dětské obrně, která pak zcela
vymizela. Vila zůstala v rodinném majetku dcery MUDr. Evy Procházkové-Pflugové.
Nájemníci zde bydleli až do roku 1993.
RNDr. Jan Králík, CSc., kronikář obce
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Rychta
Ten název zní starobyle, to slovo připomíná staré časy a přece se ještě dnes občas
používá. V předminulém století i dříve bylo tak pojmenováno významné stavení v obci, na
vsi, z něhož vycházela ta zásadní rozhodnutí, odkud rychtář a konšelé řídili obecní dění,
kde se vyřizovaly obecní a sousedské záležitosti.
Nyní se nahodile setkáváme s pojmenováním restaurace „Rychta“ nebo „Na
Rychtě“, pivovar v Hlinsku vaří dobré pivo Rychtář, v několika našich skanzenech můžete
navštívit rychtu a prohlédnout si její tehdejší skromné vybavení. A ještě také se s těmito
názvy můžete setkat u baráčníků. Snad již při vzniku jejich prvních spolků v druhé
polovině 19. století vedla zakladatele myšlenka, možná jen dobrý nápad, aby tato zajímavá
názvosloví nezapadla, a ustanovili, že rychtou bude spolková místnost a rychtář že bude
spolu s konšely řídit spolek, svou Obec.
Na vysvětlenou je nutné dodat, že první spolek baráčníků vznikl jako „stolní“
hospodská vlastenecká společnost pro povznesení ducha a udržování starých obyčejů.
Jakousi první rychtou v roce 1873 byl
„Baráček“ – tak nazývali hostinec ve Starých
Čičovicích u Kolína, pole něhož se tehdy
rychle rozšiřující spolky baráčníků nazývají.
Sepjetí s pohostinskou činností je tedy více
než zřejmé a nejeden hostinský si kladl za
čest aby mohl mít baráčníky a jejich rychtu
pod svou střechou a baráčníci si mohli mezi
šenky vybírat, neboť dávali přednost mírným
cenám a vlídnému zacházení.
Nejinak tomu bylo i v toušeňské
baráčnické
historii.
První
rychtou
od založení spolku v roce 1898 byla nálevna
hostince U Salačů /nyní U Wallianů / a
v sále v prvním patře se konaly první
baráčnické bály a merendy. Později se rychta
přestěhovala na druhou stranu ulice do
tehdejší hospody U Davídků. V padesátých
letech minulého století se baráčníci a rychta
opět stěhovali – tentokrát do bývalého
výčepu hostince U Choděrů na návsi, který
předtím vyklidila jídelna státního statku (viz
foto od Marie Hartmannové – pozn. red.). V té době čítala Obec baráčníků téměř 450
členů a prožívala nejplodnější léta své činnosti. Od roku 2003 sídlí rychta v Požární ulici
v Hasičském domě, ve schůzovní místnosti dnes již zaniklého spolku dobrovolných
požárníků. Obrázky na schodišti dodnes dokumentují, kolik lidí při výstavbě tohoto
objektu ochotně pomáhalo.
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Jen málo baráčnických spolků se může pyšnit svou vlastní rychtou. Některé
rychty ustoupily modernizaci objektů, další likvidovalo vysoké nájemné. Jsme rádi, že náš
toušeňský baráčnický spolek, díky pochopení zastupitelstva obce, k těm nemnohým
s vlastní rychtou patří. Díky pečlivé snaze tetiček a sousedů je rychta dobře vybavena pro
spolkovou činnost, z její výzdoby a vybavení dýchají dlouhá léta činorodé práce našich
předchůdců. Potvrzují to i četné zápisy v návštěvní knize.
Do doby, než bude otevřena nová náhradní spolková místnost v Brandýse n.L.,
zasedá na toušeňské rychtě druhým rokem i I. župa polabských baráčníků. Její
představenstvo, konšelé a rychtáři všech Obcí župy k nám rádi zajíždějí, neboť, jak občas
prohodí, vlídné zacházení a mírné ceny…
Vidíte, historie se opakuje a dobré zásady platí stále. Jen abychom zdrávi byli a
mohli pohostinnost, milé a příjemné prostředí naší rychty dlouho využívat.

J.Kučera, Obec baráčníků Lázně Toušeň
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ZPRÁVY Z FK SLAVOJ TOUŠEŇ
Muži
Trenéři: v současné době bez trenéra
Zaregistováno celkem 65 hráčů, 15 aktivně hraje (z toho 6 na hostování z Unionu,
Záp a Mochova.), tj. našich aktivních hráčů je 9, na stálo vypomáhá asi 5 dorostenců.

Vzájemné zápasy sezóny 2005/2006:
podzim
doma 2:2
doma 1:2
venku 2:3
doma 3:2
venku 3:1
doma 1:2
venku 2:2
doma 2:2
venku 0:3
doma 0:0
venku 0:0
10
16:19
28
43:39

Sokol Klíčany
Sokol Větrušice
SK Husinec Řež
Sokol Bořanovice
Sokol Předboj
Svornost Brázdim B
SK Bášť
SK Máslovice
Sokol Mochov
FV Plast Sp. Mratín B
SK Postřižín
Celkem
CELKEM

venku
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
18

jaro
3:1
0:2
6:0
0:1
3:1
3:8
4:1
2:1
1:2
odstoupili
5:3
27:20

Konečná tabulka:
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Řež
Mochov
Větrušice
Máslovice
Bořanovice
LázněToušeň
Postřižín
Brázdim B
Klíčany
Bášť
Předboj

Záp
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

+
12
10
9
8
11
8
6
7
3
4
3

0
5
6
4
6
1
4
8
5
9
4
6

3
4
7
6
8
8
6
8
8
12
11
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Skóre
61 : 35
38 : 26
36 : 35
50 : 31
47 : 39
43 : 39
32 : 31
36 : 38
26 : 37
28 : 59
35 : 62

Body
41
36
31
30
28
28
26
26
18
16
15

Prav Odebráno
( 11)
( 6)
( 1)
( 0)
( 4)
-6
( -2)
( -4)
( -4)
(-12)
(-14)
(-15)

Nejlepší střelci :
Špak
Kadeřábek
Apltauer , Šulc J., Šulc R., Vokurka, Krejčí, Kostka, Čech
Bušta, Kaucký, Kubec, Mertl, Goral

Počet branek
9
8
2
1

Všechny zápasy odehrál pouze Roman Šulc.

PŘÍPRAVKA

Trenéři: Kaucký Jaroslav, Čech Jiří st.
Zaregistováno 13 chlapců + 1 dívka
Celkem odehráno 16 zápasů, z toho 1 jsme vyhráli a ve 2 remizovali
Vstřelili jsme 33 branek a 168 jsme jich dostali
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Vzájemné zápasy:

FK Brandýs n/L.
SKK Hovorčovice
SK Union Čelákovice
Volno
Sokol Zápy
SK Husinec Řež
Aero OdolenaVoda
Slavoj St.Boleslav
SK Zeleneč
Celkem
CELKEM

podzim
0:14
1:7
0:23

venku
doma
venku
venku
doma
venku
venku
doma
1
5

2:6
4:11
0:7
0:13
7:7
14:88(89)

doma
venku
doma
doma
venku
doma
doma
venku
4
33: 168

jaro
2:15
0:2
2:15
7:2
5:5
3:7
0:20
0:13
19:79

Konečná tabulka:
Rk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tým
Čelákovice
Brandýs
St.Boleslav
Od.Voda
Hovorčovice
Zeleneč
Řež
Lázně Toušeň
Zápy

Záp
16
16
16
16
16
16
16
16
16

+
13
13
13
10
9
4
4
1
1

0
1
1
1
0
1
1
1
2
0

Skóre
2 164 : 18
2 139 : 14
2 103 : 24
6 62 : 37
6 43 : 44
11 54 : 82
11 46 : 108
13 33 : 168
15 33 : 182

Body
40
40
40
30
28
13
13
5
3

Prav
( 16)
( 16)
( 16)
( 6)
( 4)
(-11)
(-11)
(-19)
(-21)

Alena Šulcová, předsedkyně FK Slavoj Lázně Toušeň
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Výročí místních událostí v roce 2006
V pořadí od nejstarších:
650 let
Roku 1356 se přel císař Karel IV. o právo honitby v lesích nazývaných Bor na
pravém břehu Labe, které náležely k Toušeni. Toušeň i Bor měl zdědit nezletilý Petr
z Michalovic, ale jeho poručníci, páni z Rožmberka, nechtěli císaři hony dovolit. Karel IV.
si proto zajistil volnost honitby v toušeňských lesích tím, že převedl užitky z Boru na
klášter sv. Kateřiny, který právě založil na Novém Městě Pražském. Proti tomu se nedalo
protestovat. Oddělení nemalých užitků ze zálabského lesa od hrádku a vsi Toušeně bylo
zřejmě důvodem, proč dospívající Petr z Michalovic zbylou část Toušeně prodal a přesídlil
jednak na Velešín, jednak do sousedního Brandýsa, kde již jeho otec začal budovat nové
rodové sídlo.
640 let
12. března 1366 připsal Karel IV. klášteru sv. Kateřiny i roční plat z dvanácti
lánů, které byly v té době v držení pražského měšťana Mikuláše Jenteše na pravém břehu
Labe při Boru. Z osmi těchto toušeňských lánů získával klášter ve dvou splátkách na sv.
Jiří a na sv. Havla tři čtvrtiny hřivny ve stříbře a ze zbývajících čtyř lánů na sv. Martina tři
kapouny.
595 let
17. ledna 1411 zemřel markrabě Jošt (viz obr.),
nedávno zvolený římsko-německý král, synovec Karla IV.
Po svém otci markraběti Janu Jindřichovi zdědil s mnoha
statky také Toušeň, kterou ale brzy výhodně prodal: pánům
z Michalovic prodal (zpět) právo Toušeň držet a pánům
z Poděbrad prodal právo Toušeň zdědit. Obojí se postupně
uskutečnilo.
585 let
V dubnu 1421, za husitských válek, přitáhlo k
Toušeni pražské vojsko, které vedl radikální kazatel Jan
Želivský. Po tři dny obléhali hrádek, který už opět drželi
páni z Michalovic. Hrádek se ukázal jako nedobytný.
Obránci se vzdali až pod hrozbou vyhladovění, za záruku
zachování životů. Totéž vojsko, které po tři dny marně obléhalo Toušeň, dobylo pak
během jediného odpoledne opevněné město Český Brod.
570 let
Po husitských válkách, díky rozhodnutí markraběte Jošta, se Toušeně ujali opět
Michalovicové. 27. února 1636 je zapsán ve Dvorských deskách jako svědek Petr
z Michalovic „seděním na Túšeni“.
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560 let
Rodinný poručník Michaloviců Jan ze Smiřic napsal 8. března 1446 na hrádku
Toušeni list Oldřichu z Rožmberka o tom, že správu Mladé Boleslavi a Toušeně hodlá
předat Jindřichu Kruhlatovi z Michalovic.
535 let
22. března 1471 zemřel král Jiří z Poděbrad
(*23. dubna 1420 – viz obr.). Mezi jeho četnými
statky byla i Toušeň (jeho strýc k ní zakoupil dědické
právo). Jiří z Poděbrad byl posledním korunovaným
majitelem Toušeně. Od jeho dědiců, synů Bočka,
Viktorina, Jindřicha a Hynka koupil Toušeň rytíř
Oldřich Bradáč. K Toušeni tehdy už opět patřil
zálabský les Bor.
490 let
Závětí majitelky Kateřiny Jandové z Kutné
Hory byla Toušeň roku 1516 odkázána Vilému Kostkovi z Postupic, od něhož pak tento
odkaz zakoupil Mistr Jan Pašek z Vratu, přední pražský konšel a budoucí primátor.
K toušeňskému panství tehdy náležela i tvrz Opočeň na Jizeře. Jan Pašek přestavěl hrádek
Toušeň v renesanční zámek a rybářskou ves rozšířil v městečko.
470 let
Od dědiců Mistra Jana Paška z Vratu († 1533) vykoupil podíly na Toušeni Adam
Lev z Rožmitálu, který pak Toušeň prodal majiteli sousedního panství Brandýsa nad
Labem a městečka Čelákovic Kunrátu Krajíři z Krajku. Kupní smlouva podepsaná 20.
května 1536 popisuje Toušeň jako městečko se zámkem, s poplužním dvorem, mlýnem při
zámku, s domy, krčmami a dvory kmetcími, s rybníky a haltýři, s vinicí, s přívozem se clem
a také s kusem řeky Labe. K Toušeni patřil za Labem stále ještě i dvůr Opočeň s lukami,
lesy, potoky a rybníky i s kusem řeky Jizery. Zaplacená cena (také za všechny „osedlé“
obyvatele, „svršky a nábytky“) činila „půl páta tisíce kop grošů českých“ (devět tisíc kop
míšeňských).
450 let
Toušeňský mlýn zakoupil roku 1556 do svého vlastnictví Cyprián Roudnický
z Mydlovár, velmi schopný mlynář. K mlýnu náležela i část říčního ostrova, který
odděloval mlýnský náhon od hlavního ramene Labe.
445 let
Císař Ferdinand I., který připojil celé Toušeňské panství včetně lesů ke statkům
České královské koruny, spravovaným z Brandýsa nad Labem, rozhodl roku 1561 nahradit
labský přívoz na obchodní cestě vedoucí přes Toušeň mostem. Cesta vedla přes dvě
ramena Labe a přes rozsáhlý nízký luh, takže bylo třeba postavit dva mosty. Pevné
dřevěné stavby byly dokončeny v roce 1562 – před 444 lety. Nová silnice mezi mosty
vedla po vyvýšené hrázi, při níž byla postavena tři obydlí.
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420 let
K roku 1586 se v Zemských deskách poprvé připomíná Kabelínský mlýn na
potoku mezi Toušení a Zápy. Toho roku byl tento mlýn spolu s celým městečkem Zápy, s
tvrzí a dvorem přikoupen k brandýskému panství.
415 let
Samostatný dvůr na západním konci Toušeně prodala roku 1591 jeho dědička
Eva, vdova po Zikmundu Vaneckém ze Zahrádky, Markovi Věžskému z Limuz. Ačkoli
rod Vaneckých držel dvůr téměř půl století, a pán z Limuz je krátce, dvůr začal být
označován jako Věžský. Dodnes po něm zůstal místní název Ve Dvoře.
400 let
V červnu 1606 byli do Toušeně, Záp a Čelákovic
umístěni císařští vojáci, kteří se vrátili z vítězných bojů
s vojsky sedmihradského knížete Štěpána Bočkaje na
Moravě. Místní obyvatelé měli za povinnost vojáky
ubytovat a živit.
Od října 1606 do února 1607 sídlil celý dvůr císaře
Rudolfa II. na Brandýse, v bezpečí před morem, který
vypukl v Praze. Pro pohodlí císařova doprovodu byl
k ubytování znovu užíván i zámek Toušeň, kde v té době
střídavě pobývali nejvyšší hofmistr a nejvyšší purkrabí
Adam mladší z Valdštejna (viz. obr.), český místokancléř
Jindřich Domináček z Písnice, oberhejtmani Kašpar Kaplíř
ze Sulevic a Zikmund Měsíček z Vyškova a četní další
význační dvořané.
390 let
Ačkoli ještě nezačala válka, již roku 1616 byly Toušeň a Zápy zčásti vypáleny.
Důsledkem zkázy bylo převedení dosavadní církevní správy Toušeně z fary v Zápech pod
děkanství v Brandýse nad Labem.
375 let
Za Třicetileté války, roku 1631 krajem přes Toušeň několikrát táhla saská i
císařská vojska. Po žoldnéřích zůstala jen žalostná spoušť.
355 let
K obdělávání polí toušeňského dvora, který spravovalo Brandýské panství, zbyly
po Třicetileté válce roku 1651 tři páry koní, mohlo se chovat 20 krav, 30 jalovic, 15 vepřů
a 300 ovcí. Z luk se sklízelo 96 vozů píce. Toušeňské hospodářství dále tvořily zelinářská
zahrada, štěpnice a ohrazená chmelnice. Vinice zpustla, rybářské haltýře zůstaly
nevyužity.
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345 let
Brandýští konšelé nebyli roku 1661 spokojeni s místním učitelem a usnesli se, že
„…má bejti ten mládenec, který v Toušeni děti učí, povolán a dožádán, aby se sem do obce
dal“ V Toušeni tedy v té době mělo školní vyučování vyšší úroveň, než v Brandýse.
310 let
Toušeňský chov ovcí byl roku 1696 pro příliš vlhké ovčíny přenesen do
Čakoviček; v Toušeni zůstalo pouze 600 jehňat.
245 let
Proti zájezdnímu hostinci byl roku 1761 postaven kamenný křížek, druhý
v Toušeni.
190 let
Po napoleonských válkách byla roku 1816 konečně obnovena poničená silnice
mezi Toušení a Čelákovicemi.
165 let
V roce 1841 bylo dokončeno oficiální geometrické zaměření katastrálního území
Toušeně. Práci geometrů musela hradit obec.
160 let
Do obecní kroniky byla ke dni 28. ledna 1846 zaznamenána nevídaná povodeň,
údajně ještě o 18 coulů (46 cm) vyšší, než „stoletá voda“ v předešlém roce.
150 let
Obec dala roku 1856 na vlastní náklady nově zpevnit a upravit silnici z Toušeně
do Nehvizd.
140 let
Majitel toušeňské usedlosti čp. 19, Jan Králík (1837-1881), podal roku 1866
první žádost o zřízení lázeňské živnosti. K myšlence zřídit malé lázně ho přivedl železnatý
pramen, který od nepaměti na místě tohoto gruntu vyvěral. Uskutečnění záměru se
oddálilo o dva roky pro válečný konflikt Rakouska s Pruskem.
Krátká válka s Pruskem přinesla v létě 1866 povinnost vyslat z Toušeně jedno
koňské spřežení, s nímž odjel na obecní náklady František Janda. Po prohrané pruskorakouské válce – podle místní kroniky – a „po uzavření míru přišli Prusové na zpátečním
pochodu i do Toušeně, počínali si však dosti slušně a byli k obyvatelstvu velmi zdvořilí a
úslužní.“
2. listopadu 1866 zachvátil požár v Toušeni čísla 13 a 14 Václava Králíka a
Tomáše Doška, a to včetně maštalí a špejcharů. Oheň se rozšířil přes ulici také na čísla 36
a 37.
V závěru roku 1866 na návrh představeného obce Antonína Doška udělila obecní
rada jednohlasně čestné občanství P. Josefu K. Petrášovi, administrátoru děkanství v
Brandýse nad Labem. Pocta byla udělena výslovně za zásluhy o kapli sv. Floriana, patrona
ochrany proti ohni, a tím i za zásluhy o založení toušeňské floriánské pouti, která se v tom
roce konala popatnácté.
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135 let
Učitel Emanuel Beneš, který vyučoval v Toušeni již devátý rok, prosadil rozšíření
školy, v níž byl od září 1871 ustanoven prvním řídícím učitelem. Následujícího roku
založil školní kroniku a stal se i kronikářem obce. V Toušeni působil do roku 1877.
130 let
16. srpna 1876 vyhořely všechny budovy někdejšího zámeckého hospodářství v
Ovčárně (domy čp. 57 – 63).
125 let
19. února 1881 se v Toušeni poprvé svítilo v nových obecních lucernách,
připevněných na domech.
120 let
1. prosince 1886 bylo zřízeno nové poštovní spojení: poštovní doručovatel chodil
do Čelákovic a z Čelákovic dvakrát denně pěšky.
115 let
Místní železniční trať byla po osmiletém provozu k 1. 1. 1891 přikoupena k síti
Rakousko-Uherských státních drah.
Sbor dobrovolných hasičů, založený v Toušeni v předešlém roce, uplatnil poprvé
svou obětavost při velké povodni na jaře 1891 a při hašení rozsáhlého požáru na podzim
16. října 1891, kdy hořela čísla 4, 6, 7, 8, 9, a sýpka č. 10.
110 let
Po osmdesáti letech, roku 1896, bylo třeba znovu upravit a zpevnit silnici do
Nehvizd. Toho roku byl v Toušeni založen Okrašlovací spolek, který začal pečovat o
lázeňský charakter obce.
105 let
Na počátku nového století roku 1901 byly konečně vydlážděny chodníky při
Hlavní ulici a mezi zahradami usedlostí 16 a 17 otevřena nová Nádražní ulice. Do té doby
se na nádraží chodilo buď podél trati, nebo lázeňským parkem.
100 let
Okrašlovací spolek vysázel na jaře 1906 vlastním nákladem po obou stranách
silnice do Káraného 90 000 sazenic borovic a smrků. Obec vybudovala první část
kanalizace od čp. 23 k lázním. Nevzhledná strouha zmizela v cementových rourách a
vznikl další chodník. Nový chodník byl roku 1906 vybudován také v Ovčárně mezi čp. 54
a 63.
95 let
Dosavadní hostinec čp. 21, majitele Antonína Salače, který nabízel také
ubytování lázeňským hostům i přístřeší divadelním představením, zakoupila roku 1911
Emilie Wallianová a zřídila zde oblíbenou zahradní restauraci s venkovní dvoranou.
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90 let
Uprostřed I. světové války se dostavilo k vojenskému odvodu z Toušeně 56
branců, z nich tři nebyli schopni služby, 14 osvobozeno pro nepostradatelnost a 10 ihned
povoláno do bojů na frontu. Z dříve odvedených bylo na frontě již 12 toušeňských vojáků.
Do té doby z toušeňských vojáků 4 padli, 3 zemřeli, 4 byli ranění, 7 onemocnělo, 5 bylo
zajato a 3 vyznamenáni. Zásobování obce potravinami bylo neúnosně drahé, situace
svízelná.
80 let
Z jara přišly tři veliké povodně, které na polích při Labi zničily celou úrodu. Po
celoroční přípravě vstoupili na jaře 1926 do soutěží toušeňští hráči kopané pod jménem
Slavoj Toušeň. Zastupitelstvo obce schválilo regulační plán s širokými ulicemi a postavení
pomníku padlým.
75 let
Díky sponzorům z L.T.C. Toušeň koncertoval 22. srpna 1931 v lázeňském sále
již podruhé světově proslulý český pěvec Otakar Mařák se svou americkou chotí Mary
Cavanovou. Na klavír doprovázel Zdeněk David.
70 let
Místní sportovci uspořádali na jaře 1936 první
víceboj (běh na 100m a 800m – viz foto, vrh diskem,
plavání přes Labe a jízdu na kanoi); podobné všestranné
závody se po několik let opakovaly. 16. října 1936
shořely stodoly u čp. 2 a 3.
65 let
Za II. světové války, v noci z 28. na 29.
prosinec 1941, nedaleko od Toušeně tajně seskočili
z britského letadla parašutisté skupiny Anthropoid –
Josef Gabčík a Jan Kubiš, kteří po úkrytu v lomech u
Nehvizd úspěšně provedli nejvýznamnější válečný čin
zahraničního odboje – atentát na říšského protektora
Reinharda Heydricha.
60 let
Roku 1946 byla u Toušeně při cestě na
Brandýs založena výrobna prefabrikovaných panelů pro výstavbu panelových bytových
domů v Praze. Ačkoli továrna stála na brandýském katastru, nazývala se Národní podnik
Prefa Toušeň. Postupně zde byly vyrobeny panely pro více než 110 000 bytů.
55 let
Ze zabrané vilky čp. 73 byla v roce 1951 vybudována Mateřská škola. Touže
dobou byl zavezen rybník uprostřed obce. Hokejisté tím přišli o kluziště, ale nedali se
zlomit: již tehdy měli i předpisové hokejové hřiště Na Polabí, brzy dokonce s rozhlasovou
kabinou. Hokejová utkání tehdy v Toušeni navštěvovalo 800 až 1000 diváků.
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50 let
Po dlouhých odkladech byl vybudován první řad obecního vodovodu. Život
postupně ovládla kolektivizace práce i zábavy: jen v roce 1956 bylo v Toušeni uspořádáno
167 osvětových akcí s průměrným zájmem 115 návštěvníků – přednášky, divadelní
představení, estrády, přehlídky lidové tvořivosti, zájezdy, taneční zábavy, dvakrát týdně
kino.
45 let
3. července 1961 vyšlehl poslední velký požár uvnitř obce, který byl hašen také
místním Dobrovolným hasičským sborem. Hořela stodola čp. 38 při Hlavní ulici.
V Ovocné školce a krátce poté i ve Státních lázních byly založeny Brigády
socialistické práce. Všudypřítomný ideologický tlak v té době zcela udusil činnost
ochotnického divadelního souboru a plně ovládl kino. V roce 1961 se na 208 filmových
představení prodalo 19 773 vstupenek (v průměru 95 vstupenek na každé představení).
Slovy kronikáře Rudolfa Truhlaříka: „Je pozoruhodné, že přes soustavnou oficiální
kritiku, doporučující filmy sovětské produkce, návštěvnost těchto filmů je u nás nejmenší,
kdežto filmy západních produkcí, kritikou haněné, mají návštěvnost největší.“
V bývalém sále U Wallianů byla otevřena samoobsluha průmyslovým zbožím a
Místní národní výbor rozhodl o pojmenování ulic.
40 let
V obecní kronice stojí: „Situace v obchodní síti zůstala středem nespokojenosti.
Jsou závady v přísunu potravin jako chleba, pečiva a uzenin...“
Po povinném zavedení předmětu branná výchova do sokolských cvičení v roce
1966 vystoupilo z místní T. J. Sokol 52 členů. Členové jachtingu získali v závěru své
první sezony 1965/66 cenné vítězství v dálkové plavbě na Orlické přehradě a zařazení do
celostátních soutěží.
21. listopadu 1966 navštívila obec třináctičlenná skupina sovětských turistů
z břehů Bajkalského jezera.
35 let
9. srpna 1971 byla na ploše bývalého rybníka otevřena nová budova samoobsluhy
(dnes budova kartonáže Casido).
30 let
Od 16. do 24. října 1976 byla ve škole instalována velká výstava obrazů
akademického malíře Čeňka Choděry (1881-1955), rodem z Toušeně. Při vernisáži
promluvil ředitel Středočeské galerie Josef Schlesinger.
V listopadu bylo na západní fasádu lázní umístěno lázeňské logo, navržené
čestným občanem architektem Albertem Jonášem; logo provedl v glyptickém reliéfu
Rudolf Truhlařík.
25 let
V červnu 1981 by předsedou Místního národního výboru zvolen František Bílý,
do té doby ředitel hotelu a restaurace Družba na Václavském náměstí v Praze. V Toušeni
obnovil Drobnou provozovnu, z jejíchž výtěžků dal opravit hřbitovní zeď, vyasfaltovat
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plochy ulic a náměstí, odvodnit mokrá pole a zřídit zahrádky, vysázet živé ploty podél
chodníků, upravit veřejná prostranství a postavit výrobnu uzenin. Do přístavby budovy
Místního národního výboru (obecního úřadu) rozšířil zasedací síň. Na další funkční období
byl zvolen 27. 6. 1986, a v návaznosti dvakrát do funkce starosty 3. 12. 1990 a 2. 12.
1994. Zasloužil se také o územní plán rozvoje obce, stavbu domu seniorů, hloubkovou
kanalizaci s čističkou odpadních vod a koncepci plynofikace obce včetně lávky přes Labe.
V čele obce stál celkem 17 let.
Budovy toušeňského nádraží využil filmový režisér Karel Steklý k exteriérům
filmu Každému jeho nebe.
20 let
Na Labi přezimovalo 37 labutí. 3. ledna 1986 vznikl požár
od sváření autogenem v kůlně u čp. 51 vedle hostince U Lípy. K ohni
přijelo šest požárních vozů, škoda nebyla vážná.
Při kulturních programech vystoupili v průběhu roku 1986
v lázeňském sále přední umělci z opery Národního divadla (Karel
Berman, Eva Děpoltová, Eduard Haken (viz foto), Václav Zítek),
Panochovo kvarteto, Smetanovo kvarteto, a vynikající houslisté Josef
Suk a Čeněk Pavlík, který zde oslavil 25 let umělecké činnosti,
započaté právě v Toušeni.
15 let
23. února 1991 byli čestnými občany Toušeně jmenováni olympionici Emil a
Dana Zátopkovi. Emil Zátopek (viz foto) překonal
18 světových rekordů v běhu na různých tratích a
získal čtyři zlaté olympijské medaile; olympijskou
vítězkou se rovněž stala Dana Zátopková,
dvojnásobná mistryně Evropy a držitelka
světového rekordu v hodu oštěpem.
1. května 1991 získala obec (dříve
městečko a městys) Toušeň oficiální název Lázně
Toušeň.
Toušeňský
občan,
účastník
protinacistického odboje, zahraniční voják a vězeň
komunistického režimu Tomáš Sedláček byl plně
rehabilitován, a 9. května 1991 vyznamenán
prezidentem republiky Řádem Milana Rastislava
Štefánika; téhož roku byl zvolen předsedou
obnovené Čs. obce legionářské
Závodníci TJ Jachting Lázně Toušeň ve
třídě fireball Jaroslav Verner a Viktor Tkadlec
zvítězili na mezinárodním mistrovství Belgie 1991.
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10 let
6. února 1996 byl na Okresním úřadě projednán Územní plán rozvoje obce lázně
Toušeň a postoupen k připomínkám dalším 37 úřadům a institucím.
V olympijském roce se v místních lázních léčil i olympijský vítěz v hodu oštěpem
Jan Železný. 3. – 4. srpna 1996 proběhl na toušeňském hřišti XIX. ročník Lázeňského
poháru v kopané. Místní Slavoj byl z osmi účastníků šestý, nejlepším brankářem byl
vyhlášen domácí František Janoušek.
V prosinci 1996 zrušily České dráhy službu výpravčích na stanici Lázně Toušeň.
5 let
Počátkem února 2001 byla otevřena v Domě seniorů U Byšických ordinace
praktického lékaře MUDr. Jiřího Rance.
V sobotu 10. února 2001 navštívil Lázně Toušeň prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
(viz foto), který zde ve funkci předsedy Občanské demokratické strany pronesl hlavní
proslov na 17. řádném sněmu oblastního sdružení ODS Praha-východ.

V den 150. Floriánské pouti projížděly po místní železnici vlaky tažené parní
lokomotivou. Obecní zastupitelstvo rozhodlo o pojmenování lokalit Pod Tratí, Nad Tratí a
Floriánské náměstí.
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9. června 2001 byla slavnostně otevřena lávka přes Labe; rozpětí hlavního pole
nad hladinou řeky činí 104 m. 10. června 2001 zahájila provoz místní autobusová linka
405 jako část pražské integrované dopravy.
13. října odhalil místní Okrašlovací spolek pamětní desku MUDr. Jaroslavu
Václavíkovi. Slavnostnímu odhalení byl přítomen hrdina II. světové války generálporučík
František Peřina s chotí.
RNDr. Jan Králík, CSc., kronikář obce

strana 42

