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Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál do nového roku všechno
nejlepší, hodně zdraví a žádný koronavirus ve Vašem okolí.
Koncem roku jsme konečně zrekonstruovali Park profesora
Procházky. Došlo k výsadbě nových rostlin, opraveny byly
mlatové cesty a nově bylo vybudováno zavlažovací zařízení a
osvětlení několika stromů v parku. Ve francouzské zahradě jste
si určitě všimli nového vodního prvku. Na realizaci jsme získali
dotaci od Středočeského kraje ve výši 1,1 mil. Kč. Obdobně
jsme již na jaře získali dotaci na výsadbu stromů v celém
městysi, a to ve výši 250 tis. Kč.
I v letošním roce máme připraveno k realizaci několik
projektů. Koncem tohoto měsíce vypisujeme výběrové řízení
na realizaci projektu na revitalizaci zeleně v Lázních Toušeni.
Celkové plánované výdaje budou cca 5 mil. Kč, z čehož jsme
získali dotaci ve výši 1,7 mil. Kč. K realizaci dojde v jarních
měsících. Zároveň jsme zadali do výroby moduly vývaziště, na
které městys získal dotaci ve výši 500 tis. Kč.
Poněkud palčivou otázkou letošního roku bude odpadové
hospodářství. Jak již jsme mnohokrát avizovali před občany i
zastupiteli, bude docházet k razantnímu navýšení ceny za
skládkování odpadů. Obce, jejichž občané budou třídit, získají

slevu z poplatku za skládkování. Na tuto slevu si sáhnou obce,
které na občana vyprodukují max. 200 kg směsného
komunálního odpadu. Do této kategorie bohužel naše obec
v žádném případě nespadá. Rok 2021 je rokem, kdy poprvé
k uplatňování tohoto zvýšeného poplatku dojde (ke schválení
zákona, ovšem bez jakýchkoli prováděcích vyhlášek, došlo
těsně před Vánoci). Pokud občané nezačnou razantně odpad
třídit, bude obec nucena zvýšit cenu za svoz komunálního
odpadu. Prosím tedy všechny občany, aby v co možná nejvyšší
míře odpad začali třídit, jinak bude značné zvýšení poplatků za
svoz odpadu pro příští rok nevyhnutelným krokem. ■
Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta

Úklid sněhu
Úřad městyse žádá obyvatele, aby v zimním období
neparkovali na místních komunikacích mimo vyhrazená
parkovací místa. Zaparkovaná vozidla v případě sněhové
kalamity ztěžují či znemožňují odhrnování sněhu.
Upozorňujeme, že úřad městyse neponese žádnou
odpovědnost v případě poškození zaparkovaných vozidel
shrnovacím pluhem. ■
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Návrh rozpočtu městyse Lázně Toušeň na rok 2021
PŘ ÍJ MY
Daňové příjmy
ze státního rozpočtu
místní a správní poplatky
Nedaňové příjmy
23
vodní hospodářství
33
kultura
36
bydlení
37
ochrana životního prostředí
61
státní moc, státní správa
63
finanční operace
Dotace
PŘ ÍJ MY C E LKE M
V ÝD A JE
Běžné výdaje
22
doprava
23
vodní hospodářství
31
vzdělávání a školské služby
33
kultura
34
tělovýchova a zájmová činnost
36
bydlení, komunální služby, územní rozvoj
37
ochrana životního prostředí
43
ostatní služby a sociální péče
52
krizová opatření
53
bezpečnost a veřejný pořádek
55
požární ochrana i integrovaný ZS
61
státní moc, státní správa
63
finanční operace
V ÝD A JE C E L KE M
Financování

návrh 2020
/v tisících Kč/
22 805
21 480
1 325
3 012
1 354
152
1 234
217
15
40
12 555
38 372
/v tisících Kč/

k 31.12.2020

návrh 2021

19 412
18 142
1 270
2 879
1 354
121
1 111
223
60
10
13 671
35 962

20 538
19 203
1 335
3 081
1354
122
1 348
217
30
10
1 471
25 090

170
712
6 840
340
173
4 742
4 207
10
10
380
20
20 631

2 303
124
9 556
279
57
2 034
3 676
0
60
380
0
3 939

210
1 912
840
400
923
4 882
4 237
10
50
380
20
11 089

137
38 372
0

137
22 545
13 417

137
25 090
0

Bylo moudré myslet na zadní kolečka
…a

proto se o rozpočet na rok 2021 nemusíme v Lázních Toušeni bát!

Všichni jsme svědky turbulentních opatření dopadajících na státní
kasu ČR. U nás v Čechách se stalo již pravidlem, že státní deficity se
zvyšují a vždy se najde někdo, kdo bude tento divný jev obhajovat a
populisticky zneužívat (divný proto, že nikdo zodpovědný si doma
pravidelně každoročně další a další dluhy nedělá, tj. neměli bychom
donekonečna utrácet více než jsou naše příjmy, a pokud se tak musí
stát, tak jen s tím, že je budeme muset, každý sám, jednou splácet a
nebudeme své dluhy nezodpovědně přesouvat na své děti, tzn.
trestat budoucí generace; bohužel u státní kasy je to jiné…).
V roce 2020 nás všechny velmi negativně zasáhla pandemie
covid-19. Všichni, včetně vedení naší obce, jsme museli začít se
bránit proti této velmi zákeřné chorobě, což mělo, a stále má, za
následek nutnost vyčleňovat z našich obecních peněz finanční
prostředky na účinnou ochranu (např. na nákup ochranných
pomůcek, desinfekcí atd.) a vytvářet rezervy pro další opatření, která
s nákazou v různých podobách souvisí a mohou nás zasáhnout.
Vyčíslit možné daňové příjmy obce pro rok 2021 bylo při
sestavování nového rozpočtu v prosinci 2020, a nadále je i v tuto
chvíli, prakticky nemožné. Na konci loňského roku, tedy v době, kdy
se většina obcí a krajů snaží připravit a následně schválit rozpočet na
příští rok, dostalo roky zažité financování obcí tolik ran, že reálně
hrozí zborcení systému veřejného financování. Existují propočty a
predikce od různých státních institucí a autorit, které více či méně
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optimisticky, anebo pesimisticky, reagují na schválené změny
daňového balíčku (účinného od 1. února 2021), včetně změn ve
způsobu přerozdělení sdílených daní a dopadů kompenzačního
bonusu. Co je ale pro nás všechny podstatné, je, že žádná z variant
propočtu nedokáže zohlednit dopad stavu ekonomiky v roce 2021!
Díky zodpovědné činnosti vedení obce na všech úrovních během
posledních let se naši spoluobčané o naše finance v Lázních Toušeni
nemusí bát. Fakt, že naše obec byla schopna v posledním období
splatit všechny úvěry, hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a k tomu
ještě pravidelně získávat nemalé množství dotačních programů pro
investiční a jiné akce, nám umožnil naspořit více než zajímavou
rezervu pro příští období. Jak vyplývá ze schváleného návrhu
rozpočtu městyse pro rok 2021 (viz přiloženou tabulku), dál se
můžeme zabývat nejen pravidelnou a potřebnou údržbou našeho
majetku (např. plánem rekonstrukce ČOV, rekonstrukcí povrchů ulic
a chodníků), financováním kultury, bydlení anebo vzdělávání a
školských služeb, ale i pomýšlet na budování nových sportovišť a
jiných akcí, které budou přispívat k lepšímu životu v našem městysi.
Všem obyvatelům přeji za finanční výbor hodně zdraví, štěstí a
životní pohody v roce 2021! ■
Bc. Richard Vomastek
předseda finančního výboru městyse Lázně Toušeň
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Poplatky
Poplatek za odpad v roce 2021
Poplatek za svoz, zneškodňování a likvidaci komunálního odpadu pro
rok 2021 zůstává 750 Kč za občana a rok. Poplatek je zpravidla
vybírán dohromady za všechny členy domácnosti. Povinnost hradit
poplatek v městysi Lázně Toušeň mají všichni občané, kteří zde mají
trvalý pobyt (jsou zde trvale hlášeni) a cizinci s dlouhodobým
pobytem. Platit poplatek musí také vlastníci staveb pro individuální
rekreaci, bytů a domů, kde není nikdo trvale hlášen (platí 1000 Kč).
Od poplatku je osvobozeno třetí a další neplnoleté dítě v rodině.
Poplatek musí být uhrazen do 31. 3. 2021. Do té doby budou odpady
vyváženy také s vylepenou loňskou nálepkou. V případě, že úhrada
poplatku nebude připsána v termínu 31. 3. 2021, může se stát, že
nálepku na první dubnový svoz neobdržíte včas!
Preferujeme platbu poplatku bankovním převodem. Po zaplacení
poplatku na bankovní účet městyse Vám úřad doručí kontrolní
nálepku o zaplacení poplatku poštou do Vaší domovní schránky.
Odpadá tak nutnost návštěvy úřadu. Nálepky na popelnice budou
distribuovány vždy koncem měsíce (nikoli ihned po úhradě). Pokud
budou občané chtít, mohou si samozřejmě kontrolní nálepku po
úhradě vyzvednout na úřadu.

Poplatek za psa v roce 2021
Opět je preferována platba bankovním převodem, platba v
hotovosti je možná jen výjimečně. Poplatek je splatný ve lhůtě
do 31. 3. 2021, pokud činí poplatek více než 600 Kč, lze hradit i
ve splátkách, polovinu do 31. 3. 2021 a druhou polovinu do
30. 6. 2021.
Poplatek se platí ve výši:
a) standardní plátce: za prvního psa 300 Kč, za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč,
b) důchodce, jehož jediným příjmem je starobní, invalidní,
vdovský, nebo vdovecký důchod, popřípadě poživatel
sirotčího důchodu: za prvního psa 120 Kč, za druhého a
každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč,
c) pokud slouží pes k podnikání, nebo k samostatné
výdělečné činnosti: poplatek činí 700 Kč.
Platbu poukažte na účet číslo:
2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.)
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné
(je NUTNÉ vyplnit!!!, viz instrukce výše)
Specifický symbol:
2021088 (standardní plátce)
2021089 (důchodce)
2021087 (podnikatel)
Konstantní symbol: 1318
Informace (text) pro příjemce: uveďte jméno držitele
psa a bydliště držitele, počet psů.

Správně a úplně vyplněné údaje umožňují rychlou a řádnou
identifikaci. Proto prosíme o pečlivé doplňování údajů.
Platby za odpady a psa pečlivě rozdělujte! Vyhnete se tak
nutnosti uvádět věci na pravou míru poté, co budete vyzváni k
hrazení nezaplaceného poplatku. Pokud bude platba obou
poplatků provedena najednou, bude částka vnímána jako
přeplatek toho kterého poplatku, pod jehož specifickým
symbolem bude platba provedena. Na druhém poplatku
zůstane nedoplatek. ■
ÚM
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Platbu poukažte na účet číslo: 2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.)
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (je NUTNÉ vyplnit!!!, bez
tohoto údaje Vám nebude platba připsána a neobdržíte
nálepku!!!, platbu bude nutno následně doložit a nálepku si
vyzvednout v kanceláři úřadu městyse)
Specifický symbol: 2021077
Konstantní symbol: 1318
Informace (text) pro příjemce: uveďte příjmení jednoho člena
domácnosti (vlastníka domu, správce). Je-li pod č.p. více
domácností (bytů) platících odděleně, uveďte i číslo bytu či
jinou identifikaci plátce. Zvláště důležité je přesně identifikovat
plátce tam, kde pod jedním číslem popisným bydlí více
samostatných rodin, zvláště stejného příjmení.
Částka: odpovídá násobku 750 Kč a počtu členů domácnosti.
Poplatek lze hradit výjimečně také v hotovosti na úřadě městyse, a
to ve středu v úředních hodinách 8:00 – 9:00. Po dobu platnosti
zvláštních opatření je možno platit hotově ve středu 12:00 – 17:00.
Tento způsob platby je určen pouze pro občany bez bankovního
účtu. ■
ÚM

Platba za bioodpad v roce 2021
Platbu poukažte na účet číslo: 2600 299 789 / 2010 (Fio banka a.s.)
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (je NUTNÉ vyplnit!!!, viz instrukce výše)
Specifický symbol: 2021100
Konstantní symbol: 1318
Informace (text) pro příjemce: uveďte jméno a příjmení plátce,
nebo jméno toho, na koho je nádoba na bioodpad hlášena.
Částka odpovídá velikosti nádoby:
nádoba 240 l svoz 678 Kč
nádoba 120 l svoz 388 Kč
Poplatek lze hradit výjimečně také v hotovosti na úřadě městyse, a to ve
středu v úředních hodinách 8:00 – 9:00. Po dobu platnosti zvláštních opatření je možno platit hotově ve středu 12:00 – 17:00. Tento způsob platby
je určen pouze pro občany bez bankovního účtu.
Bioodpad se bude do konce dubna svážet na starou známku.
Po zkušenostech z uplynulých období doporučujeme nádobu připravit ke
svozu již v úterý, neboť svoz může být uskutečněn ve velmi brzkých ranních hodinách. ■
ÚM

Vydávání svozových známek
Vydávání a užívání svozových známek na odpadové nádoby se budou v
roce 2021 řídit dle stejných pravidel jako loni: • Jedna až čtyři osoby, které
jsou trvale hlášeny na jedné adrese v městysi Lázně Toušeň mají nárok na
jednu známku pro nádobu velikost 120 l. • Známku je třeba nalepit na
nádobu odpovídající velikosti, tedy na nádoby o objemu 120 l. Svoz bude
nadále probíhat jednou týdně. • Osoby, které nejsou v městysi trvale hlášeny a neplatí zde poplatky za odpad, nemají nárok na svoz odpadu. Mohou tedy řešit situaci například nákupem odpadních pytlů, které firma AVE
sváží společně s běžným komunálním odpadem. Tyto pytle je možné zakoupit na úřadu městyse. • Rodiny, které mají v péči člena domácnosti,
který má speciální potřeby spojené se zvýšenou produkcí odpadu, mohou
na úřad městyse poslat žádost o udělení výjimky a uznání možnosti svozu
větší či další nádoby na odpad. ■
ÚM
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Zprávičky
Vážení spoluobčané, vítejte v novém roce 2021, ve kterém navazujeme na situaci z roku loňského. Snad se tento rok ponese v duchu posílení
zkušenostmi z loňska a též v naději na postupné uklidnění a zlepšení celé situace. Děkujeme všem, kdo všechna ta vládní opatření vydrželi a
trpělivě dodržují dál.

Vodné a stočné v roce 2021
Z důvodu nárůstu cen schválilo zastupitelstvo zvýšení vodného a
stočného s platností od 1. ledna 2021 dle návrhu kalkulace firmy VaK,
a to na 34,95 Kč/m3 včetně DPH za vodné a 35,58 Kč/m3 včetně DPH
za stočné (v součtu 70,53 Kč/m3).
Dále zastupitelé jednali o potřebě vytvořit rezervu pro opravy česlí a
přečerpávajících stanic na nábřeží, jejichž staré technologie nestačí
zpracovat větší množství odpadních vod a zapáchají. V blízké době
tedy budeme nuceni jednat o možnosti dalšího zvýšení vodného a
stočného na tvorbu rezerv nejen pro tyto opravy, ale také na opravu
havárií, jako v ulici Na Ostrůvku 12. prosince 2020.

Rozpracované projekty
Na tento rok máme řadu rozpracovaných projektů, které se postupně snažíme realizovat. Některé jdou rychleji, jiné pomaleji. Vše záleží
na vybírání nejlepší nabídky zpracovatelské firmy, což se často neobejde bez průtahů. V současné době se vybírá ze tří nabídek firma
na zpracování projektů na rekonstrukce ulic Na Skalce, Na Vinici, Na
Chmelnici, Zápská, Nad Itálií a Příčná.
Mezi další rozpracované projekty se řadí rekonstrukce radnice
(budovy úřadu). Po zpracování stavebně technického průzkumu a
opět po důkladném vybírání firmy, jež projekt bude zpracovávat,
nyní čekáme konečně na první verzi projektu.
Podobná situace je u budovy bývalé samoobsluhy potravin (Birner).
Zde již máme k dispozici náčrt projektu, na kterém se stále pracuje
s výhledem na multifunkční Obecní dům.

Obecní ples a další kulturní akce

Kontejnery na tříděný odpad
Během nedávné doby se ukázalo, že kontejnery na plech, umístěné
v ulici Na Pruhu, nedostačují. Rada tedy v blízkých dnech projedná
možnosti změny kapacity těchto kontejnerů a navrhne řešení, které
co nejdříve zrealizujeme. Předpokládá se tedy navýšení kapacity kontejnerů na plech. Podobná situace je i s kontejnery na sklo. Zde je
ovšem problém trochu jiný. Na různých stanovištích nejsou kontejnery na sklo využívány rovnoměrně. Např. v ulici Na Pruhu se láhve
povalují kolem kontejneru, protože dovnitř se již nevejdou, a např.
v prostoru za bývalou samoobsluhou je podzemní kontejner na sklo
téměř prázdný. Rada tedy bude projednávat nejen navýšení kapacity
některých kontejnerů, ale též jejich přemístění. V souvislosti s tím
prosíme, pokud máte možnost vyhazovat například právě láhve na
jiná místa než jen v ulici Na Pruhu, využívejte i jiná sběrná místa.

Loni nám organizaci a realizaci prvního obecního plesu znemožnila
první vládní nařízení související s pandemií koronaviru. Letos jsme
v podobné situaci. Pro případ, že by to situace umožnila, domluvili
jsme se již v říjnu s kapelou, která by na nějakém budoucím plese
měla vystoupit, o předběžném datu 6. března 2021 s tím, že uvidíme, co bude. V tento okamžik se zdá, že toto datum je příliš blízko
na to, aby opatření umožnila realizaci plesu. Nicméně v předběžné
domluvě s kapelou jsme navrhli, že pokud se v březnu ples neuskuteční, budeme hledat nové datum, případně bychom vymysleli zcela
novou netradiční variantu letního plesu venku v prostoru Parku prof.
Procházky a ve Skleněné vile.
Stejně tak uvažujeme i o dalších kulturních akcích v městysi.
V případě vylepšení situace a následného uvolnění vládních opatření
budeme rychle reagovat přípravou a realizací společenských a kulturních akcí, které zatím bohužel nemohou probíhat.

Mapa pro poutač
Okrašlovací spolek společně s kulturní komisí připravily návrh mapy
pro poutač, jenž bude umístěn u nádraží a na náměstí u autobusové
zastávky. Tato mapa nahradí starý poutač, nyní již prázdný prostor
rámu. Zástupci uvedeného spolku a komise přinesli návrh mapy
k projednání se zastupiteli obce. Zhotovení a instalace nového poutače je naplánována na jaro 2021.
Bc. Jana Hadrbolcová, místostarostka

Problém nastal i s kontejnery na textil, a to především u hřbitova nad
přejezdem. Tento kontejner byl porušen a jeho obsah se vyvalil na
přilehlý chodník. O situaci jsme již před Vánocemi několikrát informovali zřizovatelskou firmu, nicméně na úklid jsme museli počkat až do
začátku ledna. Kontejner na textil byl po úklidu přemístěn ke kontejnerům na odpad do ulice Na Pruhu. ■
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Výměna kotlů na tuhá paliva
V podzimním a zimním období se opět zhoršilo ovzduší v naší obci, a to díky zvýšeným emisím, které vznikají spalováním tuhých paliv.
Pokud máte kotel na tuhá paliva, chtěli bychom vás upozornit na následující podmínky. „V kotli či kamnech je nutné používat pouze takové palivo, které určil výrobce zdroje (kotle, kamen, krbu) a se kterým byl zdroj testován při uvádění na trh. Mezi nejčastější chyby ve výběru
paliva patří spalování hnědého uhlí v litinových kotlích, které byly konstruovány pro černé uhlí nebo jen koks, případně nedodržení předepsaného maximálního obsahu vody v palivovém dřevě, nebo použití uhlí jiné zrnitosti nebo dokonce uhelných sort, jejichž spalování je zákonem
zakázáno (hnědé energetické uhlí, lignit, proplástky a uhelné kaly)… Spalování odpadu vede zpravidla jen k malé finanční úspoře, ale kromě
toho, že se jedná o porušení zákona o ochraně ovzduší pod pokutou, je to především velmi nezodpovědné chování.“
[zdroj: Ministerstvo životního prostředí on-line, Lokální topeniště, dostupné na: https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste ]
Po novelizaci zákona o ochraně ovzduší nebude možné již od září 2022 dál provozovat současné kotle na tuhá paliva, které jsou v emisní
třídě 1 nebo 2. Povinnost výměny kotlů na tuhá paliva se týká veškerých spalovacích zdrojů, které nebudou splňovat emisní limity a mají tepelný příkon od 10 kW do 300 kW. Pro financování výměny kotlů na tuhá paliva je možné využít kotlíkové dotace případně další dotace jako
je Zelená úsporám. ■
Bc. Jana Hadrbolcová, místostarostka

Myšák – plánované akce 2021
Všechny Vás jménem Rodinného centra Toušeňský myšák moc zdravím v novém roce 2021 a dovoluji si popřát hodně pohody a hlavně
zdraví do dalších dní!

Určitě již všichni doufáme, že tento nový rok bude klidnější a
snad nám brzy dopřeje užít si nejen mimořádné společné akce. Takže zde je malá pozvánka na hlavní z nich, které bychom rádi
v Myšákovi pro Vás a zejména pro děti v první polovině roku připravili a těšíme se na shledání. Jinak samozřejmě platí, že kroužky –
výuka hry na klavír, klávesy a zpěvu, kurzy angličtiny s rodilým mluvčím pod záštitou jazykové školy, a hravě-tvořivé odpoledne pro
všechny bez rozdílu věku poběží – jen jak nám to PES dovolí!
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První akcí jako každý rok by měly být sportovní závody Na čemkoli s koly – kategorie odstrkovadel pro nejmenší, dále kola a koloběžky pro starší dle věku – které plánujeme na sobotu 20. března
2021 od 15 hodin (asi v areálu Sportbaru v Káranské či u Tomových
parků Na Zárybničí). Další velice oblíbenou akcí jsou naše dílničky, ta
velikonoční se uskuteční v sobotu 27. března od 15 hodin v herně
centra a budeme tradičně vyrábět nejen kraslice a jarní přáníčka, ale
i zápichy, ozdoby do oken či truhlíků. Pak nás již čeká Dětský den
v Parku profesora Procházky, kde chystáme koutek se soutěžemi pro
nejmenší.
A také nesmíme zapomenout, že první týden v srpnu bude příměstský tábor plný dobrodružství – výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí a samozřejmě celodenní velký výlet na některé zajímavé
místo, kde se nebudeme určitě nudit a jak jinak, než vláčkem; sport,
nevtíravé vzdělávání, soutěže, tvoření a samozřejmě veselé hraní
nejen se spoustou společenských, vědomostních a sportovních her,
kterých máme nepřeberné množství pro všechny věkové skupiny.
Držme si všichni palce, ať nám situace dovolí zmíněné akce (a
spoustu dalších) uskutečnit. Věřte, že se na Vás moc těšíme a jsme
rádi, že díky podpoře městyse tu můžeme pro Vás být, a hlavně
všem dětem trochu zpestřit jejich volný čas a snad je i něco užitečného naučit. Tak ať nám to letos vyjde a sejdeme se pospolu co nejvíce! ■
Za všechny všechny zdraví
Katka Bačová
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Náhradní mikulášská…
V letošním školním roce se děti 5. třídy těšily na všechny školní akce, které bývají vždy v režii páťáků. Bohužel epidemiologická situace nedovolila tradiční
mikulášskou nadílku. Aby děti o očekávanou návštěvu „z nebe i z pekla“ nepřišly, mladší školáci i školáčci přišli za Mikulášem, anděly i čerty do Skleněné vily.
Dopoledne se nad očekávání vydařilo, troufám si tvrdit, že mělo větší kouzlo
než při tradiční nadílce ve třídách. Ono, když se na vás vyřítí z útrob vily 16 čertů, tak to překvapí i největší odvážlivce… ■
-is-

Čertovská světnička

Z Betléma až do Toušeně
Večer 19. prosince 2020 dorazilo Betlémské světlo
do Toušeně na Floriánské náměstí. Nepřišlo úplně
samo, doprovodili jsme je s naším nejmladším synem. V sobotu během dne rozváželi Betlémské
světlo skauti po Praze v historické tramvaji. Nám se
podařilo počkat na skauty až na konečné zastávce,
jelikož
naše rozhodnutí
přivézt si
domů
Betlémské
světlo bylo
spontánní
a nebylo
úplně
v plánu toho dne. O to více to byl příjemný zážitek,
plný přátelství a klidu, přesně tak, jak to asi má být.
Po převozu do Toušeně pak rychlá zastávka doma,
kde jsme raději přenesli plamen na další svíčku, a
pak už se světlem za všemi, kteří je chtěli domů. Byl
to velice vzácný a příjemný pocit – světlo předávat
dál. Příští rok pojedeme určitě znovu. ■
Martin, Petra a Patrik

Před třiceti lety namaloval toušeňský student Martin Rych, vnuk Rudolfa Truhlaříka,
ladovský obrázek pro mikulášskou nadílku v sokolovně. S bratrem Jaroslavem si pak
zahráli ve dvou pohádkách, sám připravil scénu pro další pohádku, v níž hrál bratr, a
pak si zahrál převozníka Janka v úplně první Toušeňské růži. Vloni, už jako zkušený
výtvarník, v nynějším bydlišti v Čelákovicích vytvořil o adventu a veřejnosti otevřel
do starosvětského náměstíčka Ve Skále další pohádku: pravou čertovskou světničku:
devět postav čertů v životní velikosti, v kožiších, s kopyty a ocasy povlávajícími ve
vzduchu, jak mastí karty s žaludským esem schovaným v kapse, hoví si na peci, a
hlídají knihu s hříchy psanými brkem vlastní krví i váhy pro hříšné a čisté duše. Světnička pojala desítky drobností od dřevěných vidlí po podkovy, provazy, metly, pivo,
jmelí i zvukovou kulisu z filmových Hrátek s čertem. Díky zprávě na síti byl ohlas návštěvníků nečekaně veliký. Rozdávání z dědečkova i svého výtvarného talentu se
konalo zdarma, pro radost z radosti i poučení: pohádkový obraz připomínal časy, kdy
se ještě dalo zlo snadno rozpoznat… ■
jvk

Jak se rodí tradice – netradičně...
U Betlémského světýlka – trošku mi to zní jako název teplé, klidné hospůdky, kde se
dají objednat u nejmilejších lidí pokrmy chutné pro děti, dospělé i zvířátka, či nápoje
lahodné, okouzlující i
lehce omamné. A tak na
ubrusu z trávy ochutnáváme Liduščinu vánočku,
Markétčin
svařáček,
Petřin punč a Sýkorčí
groček. O kus dál za
blátivým barem se k
sobě klaní sklenky sektu
a z ruky do ruky putuje
placatice na zahřátí... V
té hospůdce zní koledy,
někdo si brouká do šály,
někdo poslouchá tiše,
někdo je rád, že může povědět pár slov, jak je, jak bude... Nevíme… Ale víme, že za
rok znovu, U Betlémského světýlka, tam v lesíku, kousek od Malvín, u ozdobeného
stromku pro zvířátka, budeme spolu. ■
-lč-

U svatého Floriána
Už si ani nepamatuju, jak přesně se ona proti-covidová nařízení měnila a kdy.
První omezení zaznamenal Florián už v květnu [2020/5-6/18]. Před Vánoci byl
kostel uklizen a po mši na čtvrtou neděli adventní jsme postavili i betlém, vše
však již s vědomím, že ho pravděpodobně kromě nás, kteří jsme toho dne zůstali
v kostele na finální sváteční úpravu, nikdo nespatří. Z téhož důvodu jsme ani
nekoupili stromeček, takže kromě betléma byla výzdoba svatostánku skromná a
symbolická. Po Vánocích začalo platit pravidlo o setkávání maximálně dvou osob
mimo rodinu. V současnosti se podle nové metodiky výpočtu povoleného množství osob vejde do toušeňského kostela oficiálně pouze 8 účastníků mše, a proto
se toušeňské mše přesunuly do Záp, kde je kapacita větší, avšak spíš se staly jen
zajímavou alternativou pro okolní obce. ■
-jl-
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Stalo se… nestalo se…
Všecko bylo jinak
V úvodních číslech minulých ročníků Floriána jsme si vždy mohli připomenout a za-

vzpomínat na akce konané koncem uplynulého a na začátku roku nového. A že těch
akcí bývávalo! Podzimní výstavy výtvarníků
či výstavy vánoční, dámské kluby a cestovatelské besedy ve Skleněné vile, návštěvy
vánočních
trhů,
mikulášská nadílka
v sokolovně, rozsvěcení stromečku na Floriánském náměstí, průvod světel – oslava

svátku sv. Lucie, setkání seniorů v sále Slatinných lázní s vystoupením dětí z naší základní školy, předvánoční setkání občanů se
starostou a místostarostkou ve Skleněné
vile. Baráčníci měli vždy v listopadu v sokolovně valné sedění s milým vystoupením
dětí ve stylizovaných lidových krojích, následovala Martinská zábava připravená divadelníky, skupina The Kingsize Boogieman
organizovala vyhlášený listopadový hudební
festival Bluesbadger. Nechybělo našimi
divadelníky pořádané vánoční divadelní
představení v sokolovně, děti ve Slatinných
lázních s předvánočním hudebním vystoupením pořádaným RC Myšák či lednový
Myslivecký ples. Tolik rozličných akcí, že
vybrat si mohl každý. Potěšující bylo, že
všech se zúčastňovalo stále více a více občanů. Také při půlnočním setkání a přivítání
nového roku na Floriánském náměstí se
vždy sešlo lidí několik desítek, další skupinky
byly na různých místech městyse. Když si
navzájem všichni při barevných světlech

ohňostrojů na Nový rok 2020 přáli hlavně
hodně zdraví a šťastný nový rok, nikdo netušil, že za dva měsíce se život všem změní,
bohužel k horšímu. Veřejné akce se konat
nemohly a nemohou, a jindy zcela plný kalendář akcí na poslední straně zpravodaje
nemá co nabídnout. Vše má ale někdy svůj
konec, musíme věřit, že i tato nepříjemná
situace brzy skončí, opět se budeme spolu
všichni setkávat a budeme moci vzpomínat
zase na společně prožité příjemné chvíle. ■

Bobři na Jizeře
Veřejné akce se nekonají, o to více vyrážejí všichni na procházky do
okolní přírody. Kroky mnoha z nás směřují často i k soutoku Labe
s Jizerou, a tam mají možnost spatřit to, co po staletí nikdo v těchto
místech vidět nemohl: od bobrů okousané stromy. Bobr – největší
evropský hlodavec býval dříve v Čechách zcela běžný, hojně lovený
pro kožešinu a maso, ale na přelomu 18. a 19. století byl zcela vyhuben. Postupně se k nám vrací, ať už umělým vysazením na řeky Moravu a Odru, anebo přirozenou cestou v 80. letech minulého století
z Rakouska či po Labi z Německa v 90. letech minulého století. Rozšířili se do mnoha řek, také v Praze na Vltavě jich žije asi stovka, v celé
republice pak asi 6000 jedinců. Na podzim loňského roku byl spatřen
mrtvý bobr v Brandýse nad Labem pod zámkem, někteří jiní ale přežili (kolik asi?) a usadili se na Jizeře, kde už začali žít svým přirozeným životem. O bobrech a jejich životě by se mohlo psát dlouho,
jejich historie u nás je velice zajímavá, stejně tak jako jejich život.
Připomínat, že půjdete-li někdy k řece, je nutno se chovat ohleduplně, je – věřím – zbytečné. Žijeme v krásné krajině, kterou máme rádi
a teď už i s novými sousedy, kteří nám obohatili místní faunu. ■

Omluva sousedu ponocnému
Pozornému čtenáři jistě neunikla chyba v minulém čísle Floriána v článku
s blahopřáním k osmdesátinám našeho milého souseda ponocného Josefa Konopky. Je-li někomu v roce 2020 osmdesát, nemohl se narodit v roce 1930, jak je
v článku chybně uvedeno, ale o 10 let později. Ústní omluvu již pan Konopka
přijal a nebyl by to ani on, kdyby ho to nepobavilo a s úsměvem nereagoval:
„Bylo by to dobré, kdybych troubil ještě v devadesáti“. Tak, milý sousede ponocný, ještě jednou se omlouvám a přeji Ti pevné zdraví, abys nám v těch devadesáti
ještě troubil jak u baráčníků, tak u vánočního stromečku. ■
text a foto Hana Němečková
předsedkyně kulturní komise
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Český kantor nové doby
Každé loučení je bolestné, zvláště
s člověkem blízkým, všeobecně známým,
vlídným a laskavým, citlivým a vždy rozdávajícím radost. Neúnavně pracovitý a obětavý
Bohumír Hanžlík (*28. 11. 1937, † 17. 1.
2021) obohatil muzikantské nebe o předobrou duši s láskou ke swingu i jazzu, k Zachovi

Učitelé toušeňské školy v roce 1959 – zleva
Bohumír Hanžlík, Růžena Hellingerová,
Emilie Korandová, Eliška Hermutová,
Václav Zeman a Karel Hellinger

Bohumír Hanžlík při nástupu do toušeňské
školy v roce 1958
i Rybovi a vůbec k hudbě všeho druhu. Byl
dlouholetým ředitelem Základní umělecké
školy Jana Zacha v Čelákovicích, zakladatelem jejího výtvarného, tanečního a literárně

škole v letech 1957-1959 a jako muzikant
mnohokrát poté v sokolovně a v sále lázní.
Ještě nedávno s myšlenkou na žáky toušeňské školy upravil českou hymnu Kde domov
můj pro tři zobcové flétny. Také ve Floriánu
se jeho jméno právem objevovalo opakovaně, i ve dvou medailoncích [2012/10-12/3141, 2017/11-12/12]. Bohumír Hanžlík – pro
mnohé Bogan – zanechává po sobě hlubokou, neopakovatelnou stopu: nespočetné
množství not tvořených i psaných z velkého
talentu a neokázalé píle, mnohaletou pedagogickou práci včetně učebnic a nepřeberné
množství vzpomínek vděčných žáků a posluchačů. ■
jvk

dramatického odboru, sám brilantní hudebník, výtvarník, skladatel, klavírista. Zkomponoval desítky písní, dětských sborů a komorních skladeb, muzikály i balety, vychoval
stovky výtečných žáků, připravil tisíce aranží
pro své i rozhlasové orchestry, při dalších
tisících živých vystoupení na pódiích sám
hrál a dirigoval – také ve Švýcarsku a Rakousku. Radost z hudby z něho vyzařovala
stejně jako hluboká vzdělanost: pokorně, a
přitom vtipně promlouval k publiku i neúnavně objevoval staré partitury, promýšlel
koncerty, zájezdy a psal učebnice. Působil i
v našem městysi: jako učitel v toušeňské

Česká hymna pro tři zobcové flétny (2013)

án zaznamenal většinu jeho toušeňských
vystoupení (nejnověji 2020/7-8/5) i jubilejní
koncert k pětašedesátinám před pěti lety
[Florián 2016/1-2/12]. Tehdy byl narozeninový koncert zachycen
na DVD. Nyní, k jubileu
ještě kulatějšímu si zpěvák připravil poděkování
za gratulace v podobě
CD s patnácti písničkami,
které v naprosté většině
sám otextoval. Disk
(54´10“, YNOT, s.r.o.) byl
nahrán v soukromém
studiu
ve
Sluhách
v
listopadu
2020:
„Nemarnil jsem zbytečně
svůj rentiérský čas a
využil nabídku svých
přátel Jana ml. a Jana st.
Vágnerových
nahrát
v jejich studiu HALLVAD
ve Sluhách toto CD. Díky,
Johny, za skvělou práci
při nahrávání… Nemohu
se vzdát pocitu, že ještě
nechci skončit svou kari-

éru. Miluji muziku a s ní Vás všechny, kteří
mě posloucháte.“ Komu schází koncerty
Ladislava Weyrostka na nádvoří Skleněné
vily, rád se zaposlouchá i trochu zasní.
Z písniček zní život, neskrývaný cit, ohlédnutí i vděčnost. A také vzpomínka na léta báječné spolupráce s tanečním orchestrem
Bohumíra Hanžlíka.
Gratulujeme! ■
redakce

Má píseň je lék
Životní jubileum zastihlo zpěváka, textaře a
hudebníka Ladislava Weyrostka (*18. 1.
1951) v čase bez možnosti koncertovat pro
posluchače, přesto v plné činorodosti. Flori-
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Slatina je rodinné stříbro
Rozhovor s ředitelem Slatinných lázní Toušeň Ing. Liborem Tejnilem
Slatinné lázně Toušeň spadají patnáctým
rokem pod nemocnici na Bulovce, a ta nyní
po deseti letech získala zpět prestižní označení „fakultní“. Co to pro toušeňské lázně
znamená?

du a provozu a výhledově v rozvoji
a marketingu. Máme silného vlastníka, je za
námi silný kapitál. Tomu musí odpovídat
servis.

předprojektovou
přípravu a chceme
zbourat
starou
kotelnu. Než by se
začalo stavět, přesunuli bychom tam parkovací zónu z nádvoří. Ale i blízkých úkolů
máme ještě dost.
Na co budete myslet, až budete v květnu
zahajovat Vaši první lázeňskou sezonu?
Kdokoli do Toušeně přijde, pocítí klid. Je tu
pozitivní prostředí. Pozitivní duch. Starosvětské lázně s naprosto moderním vybavením, kolonáda, park, slatina jako rodinné
stříbro. Na tom Toušeň stojí. V prvním kroku jsme se snažili lázně trochu vylepšit. Těším se na klienty, kteří sem jezdí opakovaně:

S administrativními změnami přišla i změna
organizační struktury tak, že Slatinné lázně
Toušeň nyní spadají přímo, bez mezičlánků,
pod ředitelství Fakultní nemocnice. Tím
máme větší kompetence i větší finanční
limit, což se už promítlo do možností stavebních úprav, které jsou v běhu.

Kuchyň uprostřed rekonstrukce
Když jste byl jmenován ředitelem, přicházel
jste s vlastní představou, nebo jste dostal
zadání?
Na Bulovce jsem byl technicko-provozním
náměstkem, určitou ekonomickou představu jsem proto měl, ale bylo i zadání: posunout lázně výrazně dopředu. Po léta zde
probíhaly jen provozní opravy a zásadním
způsobem se nemohlo investovat. I my jsme
začali rekonstrukcemi, ale většími: podlahy,
topení, elektroinstalace, rozvody, obklady,
interiéry. Nově můžeme investovat do přístrojového a praktického vybavení procedur
celé elektroléčby, parafinu a do zařízení
toho hlavního – slatinných koupelí. Vodoléčba byla relativně v pořádku, stačilo vymalovat. I tak v roce 2021 plánujeme rozšíření
stávajícího vybavení.
Máte za sebou prvních 100 dní a první stavební úpravy. Co Vás čeká dál?
Nepřišel jsem proto, aby se jenom pokračovalo. Lázně chci viditelně posunout ve vzhleFlorián 1-2 /2021

Vodoléčba připravena
K naší lítosti končí pan primář MUDr. Bohumil Svášek. Dočasně budeme mít z Bulovky
paní primářku MUDr. Hanu Šťastnou
z oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace,
dámu s velkou zkušeností, mohla by nám
hodně pomoci. Lázně potřebují víc pacientů
a měly by podávat procedury po celý den.
To je jeden z mých velkých úkolů pro tento
rok: rozšířit nabídku. Bude to i lidský problém, ale investuje se a očekává se proto
ekonomický efekt. Technologie máme a
není možné, aby ambulantní kapacita zůstala nevyužita. Chtěl bych, aby se s novými
lidmi pracovalo až na dvousměnný provoz.
Zvýšení lůžkové kapacity vyžaduje ohromné
náklady. Dvousměnný provoz bude mít
efekt ihned. Musíme se přizpůsobit standardu, jaký je jinde.

Elektroléčba nově vybavena
jsem zvědav, co řeknou, až sem teď přijedou
po dvacáté a uvidí ten rozdíl. Věřím, že jsme
nepracovali zbytečně, že lázně skutečně
posuneme dopředu.
Až bude jednou hlavní vchod z Nádražní
ulice, tam nové rehabilitační centrum a
přímé propojení na staré lázně a kolonádu,
až postavíme nový výtah prosklený do parku, věřím, že se podaří navázat na historii a
obnovit i železitý pramen. Ve všech těch
směrech jsme už učinili první kroky.
Děkuji za rozhovor. ■
kronikář

Magnetoterapie hotova
Máte i další výhledy?
Chtěl bych, aby lázně vypadaly lépe i zvenčí.
Čeká nás kompletní rekonstrukce střechy na
staré budově. Příjezd na nádvoří kolem
Zuzanky před kolonádu musí vypadat líp.
Ale je i určitá naděje na zásadní investiční
dotaci z fondů Evropské unie pro vybudování celého nového rehabilitačního pavilonu
v prostoru bývalé kotelny. Myšlenka je to
velkorysá, ale ještě ne úplně jistá. Abychom
byli připraveni, zadali jsme s předstihem

Lázeňská kavárna čeká na nové hosty
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Zůstane tu s námi
Je těžké napsat vzpomínku na člověka, který
byl většinu mého života jeho součástí a jehož ztráta mě ještě stále velice bolí. Paní
ředitelka Olga Kühnelová odešla v době, kdy
jsme se s ní ani nemohli pořádně rozloučit,
navíc si sama pohřeb nepřála. Tak doufám,
že si tato slova někde nahoře přečte.

něno, že se někomu hloupě posmívaly. Moje děti milovaly školní výlety, neboť než se
dojelo na místo určení, tak paní ředitelka do
mikrofonu vyprávěla horory a strašidelné
příběhy, kterými strčila do kapsy Němcovou
i s Erbenem. To samé pak žáci vyžadovali
i na cestě zpět: „Paní ředitelko, vyprávějte!”
Byla klasický příklad učitele, který za
svou prací nezavře dveře ani v soukromí.
Celá Toušeň věděla, kde bydlí, každé ráno
děti čekaly u jejích dveří, až se vždy elegantní PANÍ UČITELKA vynoří ze svého bytu
v podkroví, někoho chytla za ruku, někdo
dostal tu čest jí nést kabelku a doprovodit
kantorku 200 metrů do školy. Zástupy
a zástupy dětí se u jejích dveří vystřídaly.
Nemůžeme pominout ani různé mimoškolní
akce, kam s žáky trpělivě nacvičovala různá
vystoupení, a vždy to byla slovy mých děti

Olča vešla do mého osudu, když jsem
byla malá holka, jež se s netrpělivostí těšila
na „tu novou mladou učitelku“. Naše očekávání naprosto naplnila, přišel s ní nový vítr
do školy. Tato žena byla důkazem teze, že
učitelem se člověk rodí, prostě to měla
v sobě. Nikdy nezapomenu na strašidlo, jež
údajně žilo na půdě budovy, kolik příběhů
jsme o něm jako děti slyšely. Všichni jsme ji
měli moc rádi, uměla vše vysvětlit i těm
méně bystrým, byla s ní sranda a vyzařovala
z ní láska k dětem, v jejím případě to skutečně nebylo zaměstnání ale poslání.
Když jsem pak byla dospělá, tak
„Kindlovka“ už byl v Toušeni pojem, celá
obec znala její pedagogické kvality a ona
znala každého. Moje děti také dostaly tehdy

již paní ředitelku na výuku a vše se opakovalo, akorát jsem teď byla rodič. Kolikrát mi
Olina řekla věty typu: „Hele, kluk neumí
dělení, zasedni na něj, je jenom línej...” A i to
bylo ono, co z ní dělalo tu dobrou učitelku.
Měla prostě ráda děti, nedělala mezi nimi
rozdíly. Chytrý i hloupý žák dostal šanci,
věděla jak na zlobivé i hodné žáky. Uměla si
sjednat pořádek, kolikrát dostaly děti vyči10

„prča“. V neposlední řadě to pak byly pionýrské tábory. Pamatuji si, jak mi dcera
vyprávěla, že viděla, jak má paní ředitelka
dlouhé vlasy, když ji viděla ve stanu česat si
onen charakteristický účes, který nosila
snad celý život. Přestože páni komunisté od
pionýrských táborů čekali ideologickou výchovu, tak na toušeňských táborech byla
hlavní ideologie sranda. Takových her a
kravin, co se děti nadělaly... A musím se
přiznat, že i my rodiče jsme se tam těšili,
protože se našel čas, kdy jsme si sedli a
nechali se skvěle bavit Kindlovkou.

Po celou dobu to byla pro mě skvělá
kamarádka, mohla jsem jí říct vše a ona mi
se svojí životní otevřeností vždy skvěle poradila. To jí jsem volala, když jsem z něčeho
měla radost a když jsem z něčeho byla
smutná, vždy tu pro mě byla, a nebyla jsem
jediná, kdo Olče takto volal.
Bohužel čas je neúprosný, i ji dohnalo
stáří a nakonec i strašidlo z půdy se proměnilo v reálnou hrozbu koronaviru, Olinky
fyzická stránka už tuto životní nástrahu nezvládla, nejhorší na tom bylo, že až do konce
byla mentálně čilá a vše si uvědomovala.
Nicméně pro mě navždy zůstane ta elegantní dáma, která nevyšla z domu neupravená,
s velkým otevřeným srdcem a parťák pro
všechny toušeňské děti. Olinko, vždy tu
s námi zůstaneš. ■
Bohuslava Vojtíšková
Foto archiv

Čas plynul dál, Olina se vzdala ředitelování, jsem si jistá, že to nebylo z důvodu
nedostatku sil. Když pak přišel nový ředitel a
přinesl rovněž „nový vítr“ do školy, bylo jí
nabídnuto jen pár hodin výuky, což nakonec
s díky odmítla. Spadla kvůli tomu spousta
slz, protože najednou přišla o svoji životní
náplň. Ale i zde se ukázala její životní síla,
začala pracovat v lázních a péči o žáčky vyměnila za péči o lázeňské pacienty, kteří u ní
v recepci zase trávili hodiny jen tak, neboť
s ní byla prostě sranda, k tomu si ještě přibrala pár hodin doučování, aby nevyšla ze
cviku.
Florián 1-2 / 2021
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Vzpomínky na paní učitelku
● Paní učitelka Kühnelová? To byla učitelka,
která učila snad všechny lidi v Toušeni. Byla
skvělá a všichni ji měli moc rádi. ■
Ondřej Havel

● Paní učitelka Olga mě učila ve 3. a 4. třídě, v letech 1981-1983. Třetí a čtvrtá třída
byla tehdy spojená, v našem ročníku nás
bylo osm. Ze školy mnoho výjimečných
vzpomínek nemám, co si však pamatuji
mnohem výrazněji, jsou zážitky z letních
táborů v Přívěticích u Radnic, které zdejší
škola pořádala každé léto.
Ať už to byly naše oddíly, celotáborové hry,
noční stezky odvahy (mimochodem, jsou
ještě někde kroniky, kam jsme se podepisovali na konci bojovek „vlastní krví“?), výlety
do Radnic, hodnocení pořádku ve stanech,
hlídání tábora za temných nocí, kdy jsme
měli často srdce až v krku nebo zápach desinfekce před suchými záchody v lese. Ale
hlavně – naše táboráky a všechny ty úžasné
písničky. Třeba táborovou hymnu Tábor je
náš, Švestkový knedlíky, Okoř, Vůně červencových trav a mnoho, mnoho dalších. A taky
Afrika černá. Právě u této písničky vždy excelovala paní učitelka. Předzpívávala slova a
zaměňovala slovo černá za překlad
v různých řečech. Byla to v našich očích vždy
velká legrace a show.
Legrace – to je ta hlavní vzpomínka. Paní
učitelka si uměla dělat legraci nejen sama ze
sebe,
ale vždy s ní prostě byla sranda. Budu tedy
na ni vzpomínat vždy s úctou a s úsměvem
na rtech. ■
Svatava Poulson (Schwägerlová)

dagoga, ale i herce, který nám dokázal udělat školu hrou. Pamatuji si, jak nám často
hrávala na klavír a zpívala, anebo jak nám
poutavě vyprávěla nejrůznější strašidelné
příběhy, které pro nás sama vymýšlela.
Měla chápající uklidňující hlas, ale když bylo
potřeba, dovedla ho mít i jako bouře. I přes
její kamarádský přístup vůči nám jsme k ní
cítili váženost a přirozený respekt, který si
nikdy nemusela vynucovat. Pamatuji si, že
měla ráda legraci a zbožňovala květiny,
které jsme jí velmi často nosili. Také si vzpomínám, že jsme jí skoro každý den před
vyučováním chodili naproti až k ní domů.
Vzpomínka z mých dětských let na idylickou
toušeňskou školu je pro mě spjatá právě
s paní ředitelkou Olgou Kühnelovou. Byla to
nejspíš i jediná ředitelka na světě, která
svým žákům uměla dávat jedničky se sedmi
hvězdičkami. ■
Martin Rych

ředitelku“ malebné toušeňské školy. Nosila
své dlouhé blonďaté vlasy upravené do
bohatého drdolu, neviděl jsem v ní jen pe-
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pro humor dokázala rozesmát celou třídu a
já budu vždy rád vzpomínat na její vtipné
poznámky a bonmoty. ■
Michal Belán

● Už je to hodně, hodně dávno, kdy jsem
navštěvovala toušeňskou školu. Olinka byla
mojí učitelkou od 1. třídy. Později odučila i
mé dvě děti. Měla ohromný dar pochopit
dětské dušičky, a to jak ty hodnější, tak i ty
rošťácké. S námi dětmi uměla být velký
kamarád jak ve škole, tak i mimo ni. Zároveň v nás ale vzbuzovala velký respekt svou
přirozenou autoritou.
Určitě je nás mnoho, jak bývalých žáků, tak i
spoluobčanů, kteří víme, že odešla báječná
žena, která milovala děti a život okolo sebe.■
Helena Koderová

● Na paní učitelku často vzpomínám při
výuce svých kluků. Vždycky byla usměvavá,
plná energie. Její humorné písničky si pamatuji dodnes a učím je i své děti. Vzpomínám
i na výukové pomůcky jako prádelní kolíček
při hodině matematiky nebo šití knoflíků.
Vždycky byla ve třídě legrace, a když nám
dělala Nunyho, tak byl den nezapomenutelný. Byla to nejlepší UČITELKA, co jsem kdy
měla na škole. ■
Lucie Nováková

● Paní učitelka Kühnelová byla spravedlivá

● Tehdy jsem ji vnímal hlavně jako „paní

● Paní učitelka Kühnelová se svým smyslem

a hodná. Ať ve škole, na výletech nebo na
letních táborech s ní byla ohromná legrace.
Byla to vždy hezky a vkusně upravená dáma
plná optimismu a dobré nálady. Všichni
jsme ji měli moc rádi a budeme na ni vždy
vzpomínat. ■
Táňa Zemanová (Jirotková)

● Rády bychom i my, bývalé kolegyně ze
Slatinných lázní Toušeň, vzpomenuly na
úžasnou ženu. Olinka byla skvělá kolegyně
přátelské povahy, ochotná, milá, laskavá,
plná života. Milovaly jsme setkávání se s ní
při příchodu do práce, posedávání a naslouchání jejích příběhů z dob její učitelské a
ředitelské práce, kterou tak milovala. S láskou vždy vzpomínala na všechny své žáky.
Stejně tak, jak to milovaly naše děti, které
s ní trávily čas na recepci, kde jim pomáhala
s domácími úkoly a vysvětlovala látky, které
ve škole nepochopily. Proto se budeme
opakovat podruhé: byla to skvělá paní učitelka a kolegyně. Olinko, navždy budeš
v srdcích nás všech! ■
Dana Belánová
Fota z archivů autorů
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Mapy staré 300 let
Zvídavost leckdy vede k zajímavým objevům
Martin Hůrka mě nedávno upozornil na přínosné texty Stanislava
Svobody o kartografických pramenech pro poznání Přerova nad Labem, Semic a Starého Vestce, které byly publikovány v letech 2015
až 2017 ve sbornících poděbradského polabského muzea Vlastivědný zpravodaj Polabí. V textech jsem narazil na zmínku o mapě brandýského panství z roku 1723 na webu Rakouské národní knihovny,
na kterou Stanislava Svobodu, dle poděkování v poznámce, upozornil Robert Šimůnek z Historického ústavu AV ČR. Kromě uvedené
mapy se mi na témž webu podařilo objevit ještě jednu, dokonce
starší. Děkuji tedy všem výše uvedeným, zvídavosti obzvlášť.

Brandýské panství
Od vzniku starší mapy, nazvané (na webu, nikoliv přímo na mapě) prostě Herrschaft Brandeis, právě letos uplyne 300 let, neboť je
datována do roku 1721. Má rozměry 72,5 x 51 cm a jejími autory
jsou František Ignác Kayser a Jan Josef Dietzler (1694-1744, malíř,
kreslíř, kartograf a geometr). Znázorňuje předně dobový územní
rozsah brandýského panství, které se rozkládalo na severu až
k Mečeříži a Chotětovu (Kuttenthal), na západě končilo Tišicemi,
Kozly, Čakovičkami, Novou Vsí a Brázdimí, jižní hranice se nacházela
pod Jenštejnem, Svémyslicemi, Mstěticemi a Čelákovicemi (po připojení přerovského panství k Brandýsu v roce 1616 přibyly ještě
Přerov, Sedlčánky, Starý Vestec, Semice, Velenka a Třebestovice),
na východě procházela hraniční linie s panstvími lyským a benáteckým za Sojovicemi, Předměřicemi a Kochánkami. Panství netvořilo
zcela jednolitý blok, ves Dřísy patřila staroboleslavské kapitule.

Výřez z mapy brandýského panství z roku 1721

Cesty a stezky
Cesty jsou na této mapě zakresleny jen okrajově, konkrétně
pouze část cesty ve směru staré žitavské stezky z Prahy na Starou
Boleslav kolem Cvrčovic a přes Vrábí, část lipské cesty z Brandýsa do
Toušeně a část staré polské cesty z Toušeně přes labský most k Lysé
nad Labem. Kromě toušeňského mapa uvádí ještě labské mosty
v Kostelci (Rudči), Brandýse a Litoli, přes Jizeru u Tuřic a přes potoky
mezi Sedlčánkami a Přerovem (patrně se jedná o Výmolu a Zámecký
potok). Na mapě lze spatřit také několik rybníků (zejména na Mratínském potoce jižně od Kostelce) a v neposlední řadě také vedutu
Brandýsa, jejímž autorem je opět Jan Josef Dietzler.

Mladší mapa
Stejné duo autorů vytvořilo v roce 1723 další mapu, tentokrát o rozměrech 150 x 69 cm a s mnohem delším oficiálním
označením: Ihro Römischen Kayserlichen und Königlichen
Catholischen Majestät Cammeral Herrschaften in dero Königreich Böheimb Pardubitz mit Smrkowitz, Podiebrad mit
Collin und Brandeis mit Przerow. Jak název napovídá, mapa
znázorňuje polabské statky tehdy držené královskou komorou, tedy nejen brandýské panství s Přerovem, ale i poděbradské panství, město Kolín, pardubické panství a statek
Staré Smrkovice. Nás bude nadále zajímat brandýské panství,
jehož územní rozsah zůstal během dvou let nezměněn
(s výjimkou ztráty dvoru Chrást ležícího mezi Mečeříží a Chotětovem).

Čelákovice
Také mladší mapa zdůrazňuje význam klíčových lokalit panství, pozoruhodným se jeví zejména fakt, že vedle Kostelce je
na panství znázorněno ještě jedno opevněné městečko, totiž Čelákovice. Je sice známo, že vstup do něj střežily dvě brány – Toušeňská
(Pražská) a Mochovská (Kolínská) – ale o dalším fortifikačním systému městečka nejsou žádné podložené informace (pouze Ivan Vaňousek s Jaroslavem Špačkem ve společném textu Čelákovice v době
Karla IV. [ZMČ květen 2016, s. 12] uvádějí, že městečko bylo opevněno dřevěnou palisádou a písemně doloženým obranným příkopem
v jeho jihozápadní části, ale zdroj této informace, a tudíž i možnost
jejího ověření, čtenářům nenabídli). Na rozdíl od starší mapy se mezi
význačné lokality panství zařadila Mečeříž, zůstaly mezi nimi samozřejmě Brandýs, Stará Boleslav, Přerov i Toušeň. Ta je zakreslena
opět po obou stranách hlavní cesty a pomocí symbolů je zdůrazněna
existence dvou hospodářských dvorů, zámeckého i Věžského (tehdy
již oba patřily královské komoře).

Mapa brandýského panství z roku 1721 (Rakouská národní knihovna)

Toušeň
Velmi pozoruhodné je poměrně realistické znázornění pěti klíčových lokalit panství, tedy Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavi, Kostelce nad Labem, Toušeně a Přerova. Prvořadou pozornost zasluhují
zejména Brandýs se zámkem, se zámeckou zahradou, s kostely
sv. Petra a Obrácení sv. Pavla a s náměstím včetně radnice, a Kostelec s opevněním kamennou hradební zdí. Dobře patrné jsou i staroboleslavské kostely sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie či přerovský zámek s kostelem sv. Vojtěcha. Toušeň je vyobrazena jako dvě
řady domů podél hlavní cesty (tento úsek byl společný staré polské
i lipské cestě), v jižní části je jedna větší budova, snad má znázorňovat Věžský dvůr. Čelákovice, Zápy a Jenštejn (a mimo hranice panství
i Mochov a Nehvizdy) jsou znázorněny jako městečka (městyse).

12

Florián 1-2 / 2021

Historie

Cesty a silnice
Mnohem důkladněji než na starší mapě jsou znázorněny cesty.
Od Prahy, jež je tu též zakreslena, na Brandýs vedou cesty dvě, původní stará okolo Popovic i mladší cesta kolem či přes Kbely, Vinoř,
Dřevčice a Vrábí. Brandýs, Toušeň a Čelákovice spojuje úsek lipské
cesty, která pokračovala dále na Mochov a Kolín. Z Prahy vede jedna
z variant slezské (polské) cesty, která mezi Radonicemi a Nehvizdy

Brandýs a Boleslav na mapě brandýského panství z roku 1721

Mosty přes Labe
Výřez z mapy z roku 1723
uhýbá na Čelákovice, kde překračuje Labe brodem v místě Bodlákova přívozu (u dnešního železničního mostu). Je možné, že se tu převáželo již v době vzniku mapy – problematika čelákovických labských
brodů, podobně jako opevnění městečka, není vyjma několika nepodložených zmínek zatím objasněna. Cesta pokračuje přes Lysou

Toušeň na mapě brandýského panství z roku 1721

Mosty na brandýském panství jsou zakresleny podobně jako na
starší mapě, s dvěma odchylkami – v Brandýse přechází cesta Labe
bez značek mostů a v Toušeni jsou mosty dva (autoři totiž nezachytili labský ostrov, a tak zakreslili dvojitý most přes dvě ramena řeky
jako dva jednoduché mosty přes jedno rameno). Tato nepřesnost je
poněkud zvláštní, neboť ostrov u Čelákovic a zejména četná ramena
Labe a Jizery při jejich soutoku jsou naopak zakresleny velmi přesvědčivě a realisticky (což je jedním z hlavních přínosů mapy). Mapa
navíc oproti předchozí představuje podrobněji hospodářské zázemí
panství, např. mlýny, dvory, ovčárny, myslivny, ale i poštovní stanice. Také zde najdeme vedutu Brandýsa (odlišnou od minulé), navíc
doplněnou vedutami Pardubic a Poděbrad.
Na obě zajímavé mapy se díky digitalizaci rakouských knihovníků
můžete podívat podrobněji na webu https://digital.onb.ac.at .
V budoucnu jistě dojde k upřesnění a rozšíření zde podaných prvotních informací. ■

Jan Hergesell, Lázně Toušeň
Městské muzeum v Čelákovicích

na Nymburk a Hradec Králové. Jiná zobrazená varianta polské cesty
za Radonicemi neuhýbala k severovýchodu a vedla dále na východ
přes Nehvizdy, Mochov a Sadskou do Poděbrad (od 18. století jedna
z hlavních zemských silnic, tzv. Landstrassen).

Mapa brandýského panství z roku 1723 (Rakouská národní knihovna)
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Sport / Informace

Zimní setkání v plavkách
Adventní otužilci se tentokrát smluvili až na čas po obědě a infozprávou sms nalákali i vyspávající neotužilce. V sobotu 19. prosince 2020
tak směřovalo na Malé Malvíny (neboli koupaliště neboli pláž letních
naháčů) dobře devět předpisově maximálně šestičlenných skupinek
účastníků. Někdo přišel jako divák, někdo jako rodinný doprovod
s horkým čajem v termosce. Rozměrná louka umožnila doporučené
rozestupy a povel hlavní organizátorky Mgr. Lucky Kainové ke svlékání a osvěžování zněl jen orientačně, aby na „venkovním sportovišti“
nedošlo k příliš těsnému srocení. Společná fotografie zachytila
v jediný okamžik – bez dechu – výjimečně čtrnáct hlav, někdo už byl
ve vodě a další se nořili až když už tito první otužilci vybíhali na trávník. Úhrnem dvacet? Dvaadvacet? Nálada veselá, přátelská, odhodlaná, proti-kovídková. Zataženo nízkou oblačností +4°C, tam i zpět bylo
třeba skákat přes kaluže. Kdy že tu bylo naposled 30 cm sněhu?
V roce 2010? Kdo ví, co bude za rok… Adventní koupání určitě! ■
red

Čtrnáct odvážlivců – zdaleka ne všichni!
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Praktický lékař MUDr. Jiří Ranc
v ordinaci U Byšických (Lázně Toušeň, Za
Školou 414)
provádí antigenní testy na SARS-CoV-2
po telefonické domluvě na
čísle 326 992 361
/potvrzení o výsledku testu
česky i anglicky/

V Lázních Toušeni je cvičiště pro psy
Od nového roku 2021 zahájila oficiálně činnost Základní kynologická organizace Lázně
Toušeň. Cvičiště získala v lesíku Itálie. Je zde
možné vycvičit psa, připravit ho na různé kynologické zkoušky a závody a zároveň se zde i
zúčastnit cvičení. Můžete si také nechat pomoci s výchovou psa jakéhokoli plemene a
případně vyřešit jeho nežádoucí chování.
V rámci rozšiřování svých schopností a dovedností si zde se svým
čtyřnohým parťákem budete mít možnost vyzkoušet i různé psí
sporty jako Canicross, Dog Puller, Dog dancing, Agility, byť třeba i
jen pro radost. Lekce vedou zkušení kynologové, ochotni pomoci
s jakýmkoli problémem či ukázat správný směr k vašim cílům, kterých byste s ušatým kamarádem
chtěli dosáhnout. Předseda,
výcvikář a figurant Jan Rychnovský se věnuje kynologii úspěšně
přes 35 let. Aktivně soutěží se
svými psy ve sportovní kynologii,
Canicrossu, Dog Pulleru a velice
efektivně napravuje problémové
psy i jejich psovody. Lektorka
Tereza Rychnovská se zabývá
výcvikem psů již 8 let a roky
vedla lekce poslušnosti, socializace, školky pro štěňátka a Dog
Puller pozitivními metodami.
Pro nejmladší pejsky se budou pravidelně pořádat kurzy v podobě
školky pro štěňátka, kde se naučíte komunikovat se svým psem a
hlavně přijdete na způsob, jak ho vést ke stoprocentní poslušnosti,
kterou má každý pes mít, aby se vám spolu spokojeně žilo.
Současně ZKO nabízí členství pro aktivní psovody, které přináší
velké množství výhod, slevy na speciální tréninky, závody i zvýhodněné ceny u partnerů organizace.
Zároveň si případní
zájemci mohou přijít
zacvičit poslušnost i
jednorázově
po
předchozí domluvě.
ZKO Lázně Toušeň
poskytuje také výcvik
obran na profesionální úrovni dle zkušebních řádů mezinárodního i národního TARTu.
Taktéž zde budou probíhat různé psí i lidské události pro širší veřejnost, na kterých budou všichni srdečně vítáni. Jistě se můžete těšit
na psí voříškiádu, srandazávody v poslušnosti i dovednostech a akce
pro děti. ■
ZKO Lázně Toušeň 1050, profesionální výcvik psů a psovodů
www.zkolaznetousen.cz
www.facebook.cz/zkolaznetousen
cvicak@zkolaznetousen.cz +420 721 069 420
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Devítiletý mistr republiky
Žák toušeňské školy Tommy Kazda – 9 let – vyhrál v roce 2020 v kickboxu Mistrovství
České republiky ve váze do 25 kg v kategorii Lightcontact. Dále pak na Národním poháru 2 × 2. místo v kategoriích Lightcontact a Kicklight ve váze do 28 kg. Gratulujeme!
V červenci jsme se společně s Tommym zúčastnili soustředění
v kicboxu na Přimdě, pod vedením reprezentačního asistenta
Vítězslava Masopusta Ladislava Hudlera. Tréninky byly trojfázové zhruba po dvou hodinách. Koncem srpna se Tommy také
zúčastnil reprezentačního soustředění v Harrachově, kde byl
v 8 letech nejmladší. Následně po soustředění vyhrál mistrovství republiky a dvakrát druhé místo na národním poháru.
V roce 2020 se mělo uskutečnit mistrovství světa v kanadském
Quebecu, ale z důvodů onemocnění Covid - 19 bylo zrušeno a
přesunuto na rok 2021. Doufáme, že již situace dovolí a budeme moci vycestovat.
V Nehvizdech pravidelně pořádám tréninky dětí i dospělých pod vlastním klubem Kazda
Gym. Děti, které navštěvují tréninky, jsou ve věkovém rozmezí 7-15 let, a celkově dochází okolo 35 dětí. Jsem rád, že rodiče vedou děti ke sportovní aktivitě. Dojíždějí i děti
z Toušeně. ■
trenér Petr Kazda

Mistr České republiky v kickboxu Tommy Kazda

Bojová umění na dálku
Děti z oddílu Haciman bojového umění Allkampf-jitsu z T.J. Sokol Lázně Toušeň vítězily
tentokrát i elektronicky.
Organizátoři závodů pro děti a mládež
v bojovém umění Allkampf-jitsu z Českých
Budějovic a z Mostu našli na začátku prosince minulého roku (2020) cestu, jak
nadále motivovat soutěživost dětí i přes
nepříznivou situaci z důvodu přísných protiepidemických opatření,
podle kterých platil zákaz společných tréninků a soutěží v tomto
sportu. Uspořádali tedy dvě soutěže formou takzvaného E-turnaje,
kdy cvičenci podle návodu natočí domácí videa se svými soutěžními
sestavami a za přísných podmínek pak tyto záznamy zašlou pořadatelům E-turnaje k vyhodnocení.
A výsledky mladých cvičenců toušeňského Hacimanu byly pro
trenéra Jana Rychnovského velmi potěšující, protože v českobudějovickém Krajském přeboru si 6. prosince 2020 svým výkonem virtuálně vybojoval Nicholas Dvořák první místo a Albert Lindenthal skončil ve své skupině na příčce třetí! V mosteckém Národním poháru,
který se uskutečnil 12. prosince, pak získal zlatou medaili Sebastian
Dvořák a další bronzová skončila ve vlastnictví jeho bratra Nicholase.
Albert Lindenthal si k tomu dokázal obhájit své umístění
z předchozího turnaje a bral opět bronzovou medaili.

Všem těmto medailistům, a také dalším
účastníkům
z toušeňského oddílu,
jmenovitě Denisu Bartůňkovi, Jiřímu Neužilovi a
Štefanu
Tamássymu,
kteří se ve velké konkurenci také rozhodně neztratili, patří obrovská
gratulace a velké díky za
jejich výkony a za vzornou reprezentaci toušeňského oddílu. A samozřejmě rodičům těchto malých bojovníků, kteří své
ratolesti na cestě bojovníků podporují, náleží
nemalé poděkování za
velmi aktivní podporu
svých ratolestí. ■
-jr-

Zleva Nicholas Dvořák, Sebastian Dvořák
a Albert Lindenthal

Plavba ledovými řekami
Naše letošní, již tradiční novoroční plavba za účasti šesti lodí startovala
z královické Veslovky proti proudu Labe. Nebyla to přímo toušeňská
akce, nicméně Toušeň hrdě a odvážně reprezentovali Mgr. Alena a Petr
Šedovi. Dopádlovali se Labem a Jizerou až pod most mezi Novým Vestcem a Káraným. Dál byl nízký stav Jizery, lodě dřely dno a všechny typy
plavidel se musely otočit na zpáteční cestu. Na kraji břehů ležely zbytky
ledu, ale počasí bylo vynikající, dokonce i sluníčko se na chvíli vykouklo
podívat. Přestože akce byla oznámena pouze v brandýských Městských
listech, sešlo se na toušeňském břehu proti soutoku nečekaně velké
množství přihlížejících. Tímto děkujeme všem za fotky, které bychom z
vodní hladiny nikdy nemohli pořídit.
-ašFlorián 1-2 /2021
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Úřední hodiny úřadu městyse
LÁZNĚ TOUŠEŇ
Hlavní 56
pondělí
úřední hodiny:
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
starosta:
9:30 – 12:00
13:00 – 17:30
středa
úřední hodiny:
9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
pokladna:
8:00 – 9:00
telefony: 326 992 302, 326 991 592

Praktický lékař
MUDr. Jiří Ranc, Dům seniorů,
Za Školou 414, 1. patro
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

13:00 – 18:00
7:30 – 14:00
11:00 – 17:00
7:30 – 14:00
7:30 – 13:30

úterý dopoledne:
objednaní pacienti + operace
telefon: 326 992 361

Knihovna
Skleněná vila, V Ovčárně 87
úterý
15:00 – 17:00
Večerka u Honzíka
Thao Leová Thanh a Ngoc Nguyen Duc,
Hlavní 13
potraviny – drogerie
pondělí – pátek 6:30 – 19:00
sobota – neděle 6:30 – 18:30

Pošta Partner a prodejna krmiv
Za Školou 2
pondělí
8:00 – 10:00
úterý
8:00 – 12:00 13:30 – 16:00
středa
8:00 – 12:00 13:30 – 17:00
čtvrtek
8:00 – 12:00 13:30 – 16:00
pátek
8:00 – 12:00 13:30 – 16:00
sobota
9:00 – 11:00 vydávání balíků
a listovních zásilek
telefony: 604 100 302, 737 946 186

Česká daňová kancelář, s. r. o.
Ing. Luboš Valehrach, MBA, Na Požárech 425

Gastrodeli
U Sokolovny 259

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

středa

10:00 – 12:00
15:00 – 19:00

čtvrtek

10:00 – 12:00
15:00 – 19:00

pátek dopoledne:
Objednaní pacienti + operace
15:00 – 19:00

soboty, neděle a pohotovost po telefonické
domluvě
telefon: 326 992 912, 602 641 294

Advokátní kancelář
Mgr. Stanislav Beran, Dům seniorů,
Za Školou 414, 1. patro
daňové poradenství, vedení účetnictví
telefon: 606 494 811
telefon: 603 876 540
email: beran-advokat@seznam.cz
Atelier Kučera
Hlavní 560
krejčovské práce, opravy oděvů

Casido, s. r. o.
Floriánské náměstí 413
Prodej jednostranných a oboustranných lepících
pásek, technických, stavebních a elektrikářských
úterý – pátek
pásek, plastových sáčků, pytlů, strečových fólií,
9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
plastového obalového materiálu za velkoobchodní
sobota
ceny.
9:00 – 11:00
pondělí – pátek
8:30 – 15:00
Mgr. Eva Valsová,
telefony: 737 242 375-6,
telefon: 736 536 574
www.casido.cz

výrobky studené i teplé kuchyně, cukrářské i pekařské
objednavky@gastrodeli.cz,
Salon Faviola
www.gastrodeli.cz
manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže
telefon: 326 996 359
Za Školou, bývalá pošta
Kosmetický salon
Manikúra, nehtová modeláž
Ivana Jedličková, Za Školou 414
Jitka Kolomazníková
kosmetika, vizážistické služby a prodej
telefon: 604 710 975
kosmetiky Alcina
telefon: 606 802 320 Pedikúra, kosmetika
Lenka Fabiánová
Rehabilitace – masáže
telefon: 721 460 199
Ivana Drobílková, Dům seniorů,
Za Školou 414
Masáže
LTV cvičení – elektroléčba – mobilizace
Sophie Dragon
páteře, reflexní terapie
telefon: 723 022 979
pondělí – pátek dle objednání
telefon: 603 254 220 Poradce v životních situacích
SALON LINDA - Stříhání pejsků
Eva Pencová, Na Ostrůvku 292
telefon: 773 079 428

Veterinární praxe
MVDr. Jitka Myslivečková, Hlavní 39
pondělí dopoledne:
objednaní pacienti + operace
15:00 – 19:00

a hypnoterapeut
Martina Nepimachová
telefon: 703 383 611

Nakládání s odpadem
Michal Schwägerl
sutě, písky, štěrk, zemina, dřevo
vyklízení, přistavení kontejnerů, odvoz
telefon: 777 435 672, 777 017 068
Dámské kadeřnictví, Hlavní 35
pouze na objednávku
telefon: 723 679 943

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

FLORIÁN, zpravodaj městyse Lázně Toušeň, ročník 11, číslo 1 (52), 1-2/2021. Vydává úřad městyse Lázně Toušeň IČ: 00240893, registrační číslo MK ČR E 20466.
Kontakt redakce: zpravodaj.florian@gmail.com, elektronická podoba Floriána: www.laznetousen.cz. Redakční rada: Hana Němečková, RNDr. Jan Králík, CSc., sazba
a grafická úprava: Mgr. Martin Černý. Florián vychází 6× ročně vždy počátkem sudého měsíce v nákladu 600 výtisků. Tisk: Iva Vodáková – Durabo, Čelákovice,
www.durabo.cz. Příspěvky v doporučeném rozsahu do 1500 znaků zasílejte na adresu redakce nejpozději v den uzávěrky. Redakce si vyhrazuje právo redakčních
úprav a krácení rozsáhlejších příspěvků, případně jejich neotištění. Toto číslo vyšlo 31. ledna 2021. Uzávěrka příspěvků pro následující číslo: 19. března 2021.

