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FLORIÁN
Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň

Mateřská škola bude!
Náš městys, stejně jako většina obcí v
okolí velkých měst, byl v nedávné minulosti zatížen vysokým nárůstem bytové
výstavby. Ta s sebou přinesla zvýšené
nároky na potřebnou infrastrukturu,
zejména na mateřské školy a základní
školy. V městysi školku máme, kapacitně
však nedostačuje a je zastaralá. Před pár
lety se sice na školce vybudovala naprosto nekoncepčně nová fasáda, avšak
uvnitř zůstala budova netknutá, v původním stavu. Stejně tak vybavení školky je na prahu životnosti. Proto jsme
zadali před cca 18 měsíci vyhotovení
projektu na rekonstrukci současné
mateřské školky, školní kuchyně a jídelny. Cílem mělo být zvýšení kapacity
zařízení a jejich modernizace. Po několikerém jednání s různými dotačními
poskytovateli bylo na počátku sděleno,
že bohužel městys přišel na delší dobu o
možnost dotace, jelikož poslední výzva
na její získání byla uzavřena na jaře roku
2012 a starostka městyse tehdy na
výzvu k naší lítosti vůbec nereagovala.
Přitom zvýšení kapacity školky mělo být
prioritou městyse. Bylo lhostejné, zda by
žádost o dotaci byla podána na rekonstrukci stávající školky nebo na výstavbu
nové, třeba i kontejnerové školky, o níž
se uvažovalo. Městys nebyl připraven.
Přitom v uvedené výzvě bylo uspokojeno téměř 100 % žadatelů.
V červnu 2013 nakonec ROP (regionální
operační program) Střední Čechy vypsal
ještě jednu výzvu s velmi krátkým termí-

V

nem pro podání žádostí. To jsme však
byli již připraveni a tak jsme mohli 15.
srpna 2013 žádost bez problémů podat.
Výzva však byla bez náhrady zrušena.
Později, v lednu 2014, byla vypsána nová
výzva. Alokováno do ní bylo pouze 115
milionů a žádostí se sešlo za více než 377
milionů. Mezi nimi byla i žádost o rekonstrukci naší mateřské školky. Výběrovými kritérii jsme prošli. Koncem června
2014 jsme tak získali dotaci na rozšíření a
zkvalitnění kapacit mateřské školky.
Celková předpokládaná hodnota rekonstrukce mateřské školy je 9,25 milionu
Kč. Obdrželi jsme dotaci ve výši 7,4
milionu Kč. Vlastní zdroje městyse tak
budou cca 1,85 milionu korun. V projektu je počítáno i s vybavením v celkové
rozpočtové hodnotě cca 650 tis. Kč.
Projekt rekonstrukce mateřské školky v
sobě zahrnuje nástavbu a přístavbu
mateřské školy. Tím vznikne jedno další
oddělení školky, současné prostory
budou také rekonstruovány. Kapacita
budovy školky se zvýší z nynějších 25 na
50 dětí a ve školce Nehvizdská 73 vzniknou 2 oddělení. Součástí rekonstrukce je
i rekonstrukce školní jídelny a školní
kuchyně. Jak bylo uvedeno, je v projektu
počítáno i s kompletním vybavením
obou oddělení školky a s dovybavením
školní kuchyně.
Nyní je kapacita mateřské školky v městysi 46 dětí (rozhodnutím zřizovatele na
výjimku 47 dětí). Na první dojem –
zejména nezasvěceným – se může zdát,

ážení spoluobčané,

letošní léto si s námi neustále zahrává, jednoho dne jsou tropická vedra, druhý
den je vystřídají silné deště a vítr. Sluníčko svítí sporadicky a my se k němu každý týden
modlíme, aby alespoň na připravený program lázeňského léta vyšlo počasí. Parné počasí
jako v loňském roce nám nevychází, přesto se uskutečněné akce prozatím vydařily, na
divadlo ani na vystoupení kapel zatím nepršelo. Nedávno proběhlo první promítání v
našem letním kině. Toušeňskou letní filmovou premiéru otevřel film Babovřesky. Účast
byla výborná, a i když chvíli krápalo, kino navštívilo na 70 diváků.
Léto je pro většinu z nás dobou odpočinku a relaxace. U nás si však odpočinek nemůžeme
dovolit. V městysi probíhá rozsáhlá akce - rekonstrukce místních komunikací. Chodníky v
ulicích Za školou a U Sokolovny jsou již hotové, dokončuje se rekonstrukce podkladu (kufru)
silnic a je již položen povrch komunikace. Stavební firma přechází na ulici Na Zárybničí.
Dne 23. 6. 2014 jsme obdrželi příslib další dotace - na rekonstrukci mateřské školky.
Okamžitě jsme započali s krizovým řízením projektu, neboť rekonstrukce musí proběhnout
hladce a ve velmi krátkém čase. Ještě než se však dotace stačila schválit na zastupitelstvu, již
byla celá Toušeň zaplavena různými fámami a dezinformacemi ohledně školky, aniž by k
tomu bylo jakékoli opodstatnění. Je s podivem, co dokážou někteří občané vymyslet
namísto toho, aby byli rádi, že městys dotaci získal. Blíže si o nové školce přečtete v
úvodním článku na této straně.
Jak je jistě vidět, i přes okurkovou sezonu je v našem městysi vcelku rušno. Dovolte mi tedy
popřát občanům v probíhajícím letním čase co nejvíce sluníčka při relaxaci ať již u moře, na
horách nebo u nás vLázních Toušeni.
Váš Luboš Valehrach, starosta

že se celková kapacita se zvýší o pouhé 4
děti. To však není pravda. Je třeba podotknout, že se jedná o celkovou současnou kapacitu mateřské školky, tedy
pro budovu na Nehvizdské i pro oddělení školky, umístěné v bývalé zasedací síni
úřadu městyse (to bylo do minulého
roku umístěno v budově základní školy).
Zde je umístěno 22 dětí (v budově ZŠ
byla kapacita pouze 17 dětí). Reálná
současná kapacita objektu mateřské
školy v ulici Nehvizdská je pouze 25 dětí s
výjimkou danou zřizovatelem. Po realizaci projektu se celková kapacita mateřské školky v městysi zvýší na 70 dětí (s
případnou výjimkou zřizovatele na 72
dětí). Veškeré požadavky na umístění
dětí tak budou od příštího školního roku
plně vykryty a zřejmě vznikne i prostor
pro umístění dětí z okolních obcí. Po
opadnutí požadavků na umístění dětí
dojde k uzavření oddělení školky v budově úřadu městyse a po jednoduché
úpravě bude prostor sloužit základní
škole jako školní družina, a to s minimálními investičními a stavebními náklady.
Realizace rekonstrukce bohužel musí být
velmi rychlá. Stavební práce musí být
dokončeny do konce ledna 2015. Vzhledem k nutnosti provést výběrové řízení
na zhotovitele stavby započne stavba
nejdříve v září. Na samotnou stavbu tak
zbývá 5 měsíců čistého času. I když se
zdá být tato doba velice krátká, jsem si
jist, že je možné za tuto dobu rekonstrukci bez problémů provést. Záleží
však také na novém vedení městyse, jak
se k započaté akci postaví a zda ji bez
problému včas dokončí.
Poněkud nešťastné je to, že celá doba

rekonstrukce proběhne v době školního
vyučování, tedy i v době provozu školky.
Celá budova na Nehvizdské bude po
celou dobu rekonstrukce uzavřena, tedy
v provozu nebude ani oddělení školky,
ale ani školní kuchyně. Část dětí zůstane
umístěna v novém oddělení školky na
úřadě, což nám velmi usnadňuje situaci.
Zbylá část dětí bude dočasně umístěna v
prostorách Skleněné vily. Z jejího horního patra, včetně oranžerie, vznikne
nouzově jedno oddělení mateřské školy.
Hygienicky prostory vyhovují bez jakýchkoli dodatečných nákladů (pro nouzový
provoz není třeba ani přeměna sociálního zařízení). Ze spolkové místnosti vznikne jídelna s výdejnou pro žáky základní
školy. Dovoz jídla pro děti je zajištěn, v
současné době však hledáme pro děti a
hlavně pro rodiče finančně nejpřijatelnější řešení při zachování dostatečné
kvality stravování. Část herních prvků,
které je možné přemístit bez demontáže
ze zahrady školky, bude dočasně přemístěna. Vhledem k tomu, že omezení
provozu bude zejména přes zimní měsíce, vytvoří mateřská škola náhradní
program pro volnočasové aktivity.
Vzhledem k okolnímu prostředí to zcela
jistě nebude žádný problém.
Nepříjemnosti v době rekonstrukce
budou zcela jistě vykompenzovány
novou školkou pro děti, zvýšením kapacity školky pro rodiče a zvýšením komfortu stravování pro žáky. Nezbývá než si
držet palce a těšit se na otevření školky,
které je naplánováno na duben 2015.
Ing. Luboš Valehrach, MBA

Cyklostezka Lázně Toušeň - Čelákovice

Odbor výstavby MěÚ v Čelákovicích na návrh Městyse Lázně Toušeň ze dne 12.
2. 2014 zahájil dne 2. 7. 2014 územní řízení na dobudování cyklostezky mezi
Lázněmi Toušeň a Čelákovicemi. Po vydání územního rozhodnu a stavebního
povolení bude neprodleně zahájena dostavba chybějící čás cyklostezky tak,
aby se zvýšila bezpečnost chodců i cyklistů.
LV
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Zprávy z rady a usnesení ze zastupitelstva
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s činnos
rady městyse. Od posledního vydání
Floriána se rada sešla dvakrát na oﬁciálním
jednání. Na svých schůzích projednávala
následující:
Reklamy - aby byl zachován ráz lázeňského
města, schválila rada městyse změnu
nařízení obce, které upravuje rozsah a obsah
viditelných reklam v městysi. V současné
době rada řeší jednotlivé poutače a
upozorňuje majitele, aby své reklamy
odstranili. Reklamy, jež jsou na veřejném
osvětlení apod., odstraní úřad sám.
Byty v Domě seniorů U Byšických - rada
rozhodla o nových nájemnících, zároveň
řešila částečnou rekonstrukci bytu pro
správce budovy.
Stavební otázky - schválila a řešila několik
vodovodních, kanalizačních přípojek k

jednotlivým obydlím, dále pak povolení ke
stavbám či rekonstrukcím.
Rekonstrukci
slaboproudých
a
silnoproudých rozvodů v budově ZŠ - tato
rekonstrukce probíhá na dvě fáze z časových
důvodů. Z předložených nabídek byla
vybrána ﬁrma pana Petra Studničky, nutno
říci, že jeden člen rady se při hlasování
zdržel.
Rekonstrukce oken v budově ZŠ - v současné
době rada jedná s několika výrobci oken o
nejvýhodnější nabídce. Výměna oken by
byla realizována dle ﬁnančních možnos
městyse. Starosta navázal spolupráci s
místními výrobci oken, kteří přislíbili městysi
podporu.
"Cik-cak" - městys podal žádost o dotaci na
rozsáhlou rekonstrukci komunikací. Městysi
Lázně Toušeň bylo sděleno, že projekt splnil
požadovaná
kriteria
přijatelnos
a

formálních náležitos
a postupuje do
dalšího kola procesu administrace, kterým je
hodnocení.
"Pavouk" - jedná se o stávající rekonstrukci
komunikací, která v současné době probíhá
v městysi. Rada i nadále kontroluje činnost
sdružení T.A.Q. a Stavokomplet a řeší
jednotlivé otázky.
Dobudování cyklostezky do Čelákovic městys podal návrh na vyvlastnění
pozemků, v současné době probíhají
počáteční jednání.
Rada městyse samozřejmě řešila další
problémy, jejichž zveřejnění by odporovalo
zákonu. Děkujeme za jakékoliv podněty k
řešení.
Za Radu městyse Lázně Toušeň
Mgr. Věra Vrbíková

Zasedání zastupitelstva městyse Lázně Dočkáme se chodníků
Toušeň, konané dne 11. června 2014
Všichni občané našeho městyse
SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ

Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň na svém zasedání dne 11.
června 2014 přijalo tato usnesení:
Usnesení č. 2014/3.1. ZM schvaluje program zasedání
Usnesení č. 2014/3.2. ZM bere na vědomí zprávu o činnos rady za
uplynulé období
Usnesení č. 2014/3.3. ZM schvaluje účetní závěrku Městyse Lázně
Toušeň za rok 2013.
Usnesení č. 2014/3.4. ZM schvaluje závěrečný účet Městyse Lázně
Toušeň za rok 2013.
Usnesení č. 2014/3.5. ZM schvaluje zprávu auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2013
Usnesení č. 2014/3.6. ZM doporučuje delegátu městyse Lázně
Toušeň na valné hromadě Zdroj pitné vody Káraný a.s. hlasovat pro
přije změny stanov společnos .
Usnesení č. 2014/3.7. ZM stanoví na volební období 2014 - 2018
počet členů zastupitelstva na 15.
Usnesení č. 2014/3.8. ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 849/39 v
k.ú. Lázně Toušeň za cenu 416.000 Kč.
Usnesení č. 2014/3.9. ZM promíjí nájemné a poplatek za služby
spolku Toušeňský Myšák o.s. IČ: 22662065 za rok 2014.
Usnesení č. 2014/3.10
ZM schvaluje přije dotace z Operačního programu životního
prostředí, pod číslem CZ.1.02/4.1.00/13.22595, akceptační číslo
14183534, ve výši 2.837.570 Kč a zavazuje se uhradit spoluúčast ve
výši 15% hodnoty projektu.

Zasedání zastupitelstva městyse
Lázně Toušeň, konané dne 11. června
2014
SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENÍ

Usnesení č. 2014/4.1. ZM schvaluje program zasedání
Usnesení č. 2014/4.2. ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2014
Usnesení č. 2014/4.3. Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň v

jistě zaregistrovali rekonstrukci
několika místních komunikací,
včetně k nim přilehlých chodníků.
Jak to však bude s dalšími
chodníky,
které
jsou
frekventované a jsou ve velmi
špatném technickém stavu?
Jedná se zejména o chodníky na
Hlavní v úseku U Davídků (mezi
vyústěním ulic Na Ostrůvku a Na
Krétě) a podél celé silnice v ulici
Nehvizdská - od náměs až ke
hřbitovu. Rekonstrukci potřebuje
i zbylý úsek v ulici Hlavní vpravo
ve směru na Čelákovice.
Všechny
výše
jmenované
chodníky se nacházejí podél silnic
II. a III. tříd. Státní fond dopravní
infrastruktury pravidelně několik
let vypisuje dotace na zvýšení
bezpečnos chodců právě podél
silnic II. a III. třídy (tedy krajských
silnic). Pokud jsou projekty dobře
připraveny,
je
vysoká
pravděpodobnost,
že
bude
rekonstrukce zaﬁnancována. V
nedávné
minulos
městys

zrekonstruoval chodník při hlavní
silnici od ul. Poštovní k ul. V
Ovčárně, avšak žádnou dotaci
nezískal, resp. o ni ani nebylo
žádáno. Pokud by býval městys
požádal o dotaci SFDI (Státní fond
dopravní
infrastruktury),
za
stejně vysoké obecní ﬁnanční
prostředky jsme mohli mít
zrekonstruovány chodníky ve
čtyřnásobné délce. S velmi
vysokou
pravděpodobnos
bychom dotaci to ž získali. Nyní
městys nechal zpracovat na výše
uvedené chodníky projektovou
dokumentaci a připravuje žádost
o dotaci, právě na SFDI. O dotaci
by mělo být žádáno v zimní nebo
letní výzvě. Le tý problém máme
pouze na chodníku v lokalitě U
Davídků, kde v některých místech
šířka
nesplňuje
zákonné
parametry, a nebude tak
ﬁnancování z fondu zřejmě
možné. Je jen škoda, že právě
tento
chodník
nebyl
rekonstruován z prostředků
městyse.
LV

návaznos na schválení poskytnu dotace Výborem Regionální rady
regionu soudržnos Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s
Regionální radou regionu soudržnos Střední Čechy o poskytnu
dotace ve výši 7 387 393,60 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky
ve výši 1 846 848,40 Kč, odpovídající spoluﬁnancování projektu
„Rozšíření a zkvalitnění kapacit MŠ Nehvizdská Lázně Toušeň“, reg.
č.: CZ.1.15/3.3.00/77.01772.
Usnesení č. 2014/4.4. Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň
schvaluje odkup pozemku p.č. 37/10 o výměře 166 m2 od
současných vlastníků za cenu do 300,- Kč/m2.
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Nabídka pracovních příležitos

Úřad městyse Lázně Toušeň oznamuje, že počet zastupitelů pro volební období 2014-2018 byl stanoven Městys Lázně Toušeň v rámci projektu na
zaměstnávání ob žně umís telných a dlouusnesením zastupitelstva na 15 členů.
hodobě nezaměstnaných uchazečů evidovaZároveň umožňujeme poli ckým stranám, hnu m i nezávislým kandidátům zveřejnit a prezentovat volební ných na Úřadu práce
program či jiné sdělení občanům v následujícím čísle zpravodaje Florián. Vyzýváme poli cké strany, hnu a přijme zaměstnance technických služeb
nezávislé kandidáty, aby své příspěvky doručili nejpozději do 25. 8. 2014 v elektronické podobě (formát pdf) na (zahradnické práce, úklidové práce a správa
e-mailovou adresu: starosta@laznetousen.cz či do datové schránky. Každá volební strana bude mít ve zeleně, apod.) formou veřejně prospěšných
zpravodaji Florián k dispozici jednu skovou stránku. Ani do textu, ani do graﬁcké úpravy nebude redakce prací.
Floriána zasahovat. Nebude-li příspěvek v požadovaném formátu, nebude o štěn.
Nabídka je určena pro tyto skupiny občanů:
- občané se zdravotním pos žením
ÚM
- absolven škol
- osoby pečující o dítě do 15 let věku
- uchazeči starší 55 let
- dlouhodobě evidovaní uchazeči (déle než 5
měsíců)

Rozvrh hudebních, divadelních a ﬁlmových představení na nádvoří Skleněné vily
v Lázních Toušeni (V Ovčárně 87) – ZMĚNY VYHRAZENY
Červenec

Srpen

sobota 5. 7. 20.30 letní kino zkušební promítání ﬁlmu
režiséra Zdeňka Trošky: Babovřesky 1
sobota 12. 7. 20.30 divadlo DS Horní Počernice / John Murell:
hra Poslední léto Sáry Bernhardtové,
režie Vladimír Stoklasa
sobota 19. 7. 18.00 hudba Láďa Weyrostek: Druhej dech
neděle 27. 7. 17.00 divadlo DS Tyl Čelákovice
J. Bařinka – B. Vítovcová:
pohádka O měšci, botách a jablíčku,
režie Pavel Wieser
sobota 2. 8. 18.00 hudba The Kingsize Boogiemen
sobota 9. 8. 20.00 divadlo DS Svatopluk Benešov
O´Henry: komedie Poc ví společníci,
režie Bohumil Gondík
pátek 15. 8. 21.00 letní kino Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka
sobota 23. 8. 20.00 divadlo DS NG při DS Lázně Toušeň – Perštýn
Romain Rolland: hra Petr a Lucie,
režie Filip Müller
sobota 30. 8. 18.00 hudba Láďa Weyrostek: Druhej dech
neděle 31. 8. 17.00 divadlo DS Vojan z Libice nad Cidlinou
Vlas mil Peška:
pohádka Měla babka čtyři jabka,
režie Jaroslav Vondruška

Září
sobota 6. 9. 18.00 hudba The Kingsize Boogiemen
sobota 13. 9. celý den hudba Olaﬀ Fest
Vstupné na divadelní představení 90 Kč, senioři 50 Kč,
na pohádky dě 20 Kč, dospělí 50 Kč; dě mladší 6 let pouze v doprovodu.
Na hudební a ﬁlmové produkce vstupné dobrovolné.
Pořádají Městys Lázně Toušeň, Divadelní soubor při T.J. Sokol a T.J. Sokol Lázně Toušeň

Oznámení Úřadu městyse Lázně Toušeň
Organizace školního roku 2014/15
Období školního roku 2014/15 začne v pondělí 1. září
2014. Vyučování bude v prvním polole ukončeno ve
čtvrtek 29. ledna 2015. Období školního vyučování ve
druhém polole bude ukončeno v úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října 2014 a
středu 29. října 2014. Vánoční prázdniny budou zahájeny
v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna

2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 30. ledna
2015. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro
okres Praha-východ stanoveny od pondělí 9. do pátku 13.
března 2015. Velikonoční prázdniny proběhnou ve čtvrtek
2. a v pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015
do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce 2015/16
začne v úterý 1. září 2015.
ÚM

Zaměstnání je limitováno pracovní smlouvou
na 6 měsíců s možnos dalšího prodloužení.
Pracovní doba je volná a možná i o víkendech.
Bližší informace poskytne starosta městyse
Ing. Luboš Valehrach, tel.: 603 876 540, email: starosta@laznetousen.cz

Městys Lázně Toušeň
vyhlašuje soutěž
Rozkvetlá okna
Pravidla soutěže:
Soutěží se o nejrozkvetlejší okna a balkony,
které se nacházejí na území městyse Lázně
Toušeň. Soutěže se může zúčastnit každý
občan. Podmínkou je, že rozkvetlá okna
(balkony), s kterými se soutěží, musí být
viditelná z ulice. Do soutěže není nutné se
hlásit. Proto, abychom neopomněli ani jedno
okno, které by mohlo získat cenu,
doporučujeme, abyste nám dali o Vašich
oknech, nebo třeba krásných oknech
souseda, krátkou informaci – stačí na
přiloženém
letáčku
nebo
e-mailem.
Samozřejmě budeme rádi i za připojenou
fotograﬁi.
Vyhodnocení: Přísná porota, složená z řad
pracovníků úřadu městyse a kulturní komise,
v druhé dekádě srpna vyhodno vy pované
domy (možná přidá i nějaké své py) a
pečlivě je vyfotografuje. Na první tři místa
čeká odměna.
O co se soutěží? Vítěz soutěže „Rozkvetlá
okna“ získá poukázku v hodnotě 2.500 Kč,
druhá cena je poukázka v hodnotě 1.500 Kč a
bronzové místo obdrží poukázku v hodnotě
500 Kč na nákup zahradnických potřeb. Ceny
budou předány na některé podzimní akci,
kam budou nejlepší zahradníci pozváni.
LV
Přihláška
do soutěže Rozkvetlá okna 2014
(nutno zaslat na úřad městyse nejpozději
do 5. srpna 2014)
Jméno přihlášeného: ………………………
Ulice a č.p.: …………………………………...
Telefon (pro případ nutnos ): ………
Vhoďte prosím do schránky vpravo od
vstupu na radnici. Přihlášku je možné zaslat
také jako SMS: 724 191 867 nebo emailem:
starosta@laznetousen.cz,
případně předat osobně či telefonicky na
úřadu městyse.
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Stalo se…….
Městys Lázně Toušeň, rada a zastupitelstvo
městyse, T.J. Sokol Lázně Toušeň, Divadelní
soubor, Obec baráčníků a Okrašlovací spolek
pozvaly významné hosty, zástupce Armády
České republiky, starosty a zástupce
městských úřadů Čelákovic a Brandýsa nad
Labem – Staré Boleslavi, rodinné příslušníky a
občany našeho městyse na slavnostní
odhalení bust armádního generála v.v. Ing.
Tomáše Sedláčka. Díla sochařů Vojtěcha
Macha Žižky a Petra Laciny byla slavnostně
odhalena v zasedací síni ve Skleněné vile ve
čtvrtek 12. června 2014 v 17 hod. Slavnost
byla zahájena fanfárou vojenské trubky a
představením oﬁciálních hostů. První čás
programu slavnostního podvečeru byla
literární připomínka sedmi čestných občanů
Lázní Toušeně: duchovního Josefa Petráše,
architekta Alberta Jonáše, spisovatele Adolfa
Branalda, olympioniků Dany a Emila
Zátopkových, operní pěvkyně Jarmily
Novotné a armádního generála Tomáše
Sedláčka. Účinkovali kronikář městyse RNDr.
Jan Králík, CSc., Vojtěch Korel, Viktor Opp a
Adéla Studničková. K této příležitos byl
vydán Pamětní sk, který obdrželi všichni
přítomní. Následovala minuta
cha za
všechny válečné veterány, provázená
vojenskou večerkou, a poté si všichni
vyslechli proslov starosty městyse Ing. Luboše Valehracha. Odhalení bust se ujali jednak bývalý náčelník Generálního štábu a ministr obrany armádní generál
Ing. Vlas mil Picek spolu s velitelem Hradní stráže plk. Radimem Studeným, jednak místostarosta Brandýsa nad Labem generál Ing. Jiří Nekvasil s paní
Klemen nou Vilímovou za členy rodiny generála Sedláčka. Státní hymna v podání dě z místní základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Černé
ukončila slavnostní akt a také mnohé slzy doje . Následovalo dlouhé přátelské posezení s občerstvením.

V pátek 13. června prožili ve spolkové místnos příjemný podvečer toušeňš baráčníci. Údajně
smolným datem, umocněným úplňkem, který se „v pátek 13.“ objeví až za 35 let, tedy v roce 2049, si
rozhodně nenechali zkazit zábavu. Jak je již v tomto spolku zvykem, všichni přiloží ruku k dílu,
napečou, připraví pohoštění, postarají se o vše potřebné a pak společně prožijí opravdu příjemné
chvíle. Večer byl zpestřen bohatou tombolou a sportovní soutěží. O hudbu se postarala skupina BRM
pana Mráčka z Mochova, a tak nikdo neodešel domů bez ceny z tomboly a dobré nálady.
Na sobotu 21. června pozvaly Úřad městyse
Lázně Toušeň, kulturní komise a Divadelní
soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň občany
do Skleněné vily a Parku profesora
Procházky na Vítání 147. lázeňského léta.
Akce začala Dobrou pohádkou v podání
pražského Divadla Akorát a pokračovala
Pidipohádkami pro dě , které zahráli toušeňš divadelníci. Od 14 hod. hrál k tanci i poslechu Druhej
dech s Láďou Weyrostkem. Na sobotní odpoledne také přijal pozvání folklórní soubor Dykyta z
Přerova nad Labem, který působí pod T.J. Sokol Lázně Toušeň. Soubor v osmnác členném obsazení
předvedl od 16 hod. pásmo písní a tanců z Polabí. Hudba a zpěvy se nádvořím krásně rozléhaly a tance
v krojích nabídly radostnou podívanou. Vystoupení mělo velmi příjemnou atmosféru a líbilo se všem
návštěvníkům. Vítání lázeňského léta zakončila svým druhým vystoupením skupina Druhej dech
s Láďou Weyrostkem, kdy si opět mohli
všichni zazpívat i zatančit. Průběžně po
dobu trvání všech akcí se konalo ve
spolkové
místnos
videopromítání:
Historické procházky Toušení z produkce
Studia LáTo, připravené v minulos Ing. M.
Pulkrábkem, Pavlem Freudlem, Milanem
Bláhou a Danielem Máslem. Kdo měl zájem,
mohl zavzpomínat na doby nedávno
minulé, poslechnout si zajímavos z historie
Toušeně a zjis t, jak se náš městys mění.
Občerstvení bylo zajištěno, vstupné
dobrovolné, k větší spokojenos snad
chybělo jen trochu teplejší počasí.
Text i foto na této straně Hana Němečková
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V týž den, v sobotu 21. června byl také
odehrán na místním volejbalovém hřiš
2. ročník nohejbalového turnaje O
putovní pohár starosty. Turnaje se
zúčastnilo 7 mužstev, nejen místních, ale
také z Čelákovic a Prahy. V přátelské
atmosféře, o kterou se postarali
organizátoři i samotní hráči, zvítězilo
družstvo ve složení M. Kubaška, M.
Kodera a M. Dalekorej. V Hospůdce Na
hřiš předal ceny všem týmům a týmu
vítěznému putovní pohár starosta
městyse Ing. Luboš Valehrach.

Divadelní představení Robina Hawdona Dokonalá svatba v podání toušeňského DS Nová generace
v režii Filipa Müllera měli možnost mnozí z nás vidět již v místní sokolovně, kde byla premiéra i první
repríza. Tentokrát, v sobotu 28. června, se však představení uskutečnilo pod širým nebem na
nádvoří Skleněné vily v rámci Léta 2014 ve Skleněné vile. Kdo tuto hru již viděl, těšil se na večer plný
zábavy, kdo ne, byl jistě příjemně překvapen. Situační komedie, která baví lidi po celé Evropě, ani
tentokrát nezklamala. Obecenstvo se smálo a na otevřené scéně tleskalo brilantním hereckým
výkonům. Bohužel ale zklamalo počasí, když se po prvním dějství rozpršelo. Protože ale herci byli
skvělí, nikdo z návštěvníků neodešel a pod deštníky si počkali na samotný konec, aby poděkovali
všem účinkujícím velkým, dlouhým a zaslouženým potleskem.

Máme i letní kino! V sobotu 5. července od 20.30 hod se na nádvoří Skleněné vily uskutečnilo
historicky první letní kino v našem městysi. Z inicia vy pana starosty bylo pod záš tou městyse připraveno zkušební promítání ﬁlmu režiséra Zdeňka Trošky
Babovřesky 1. Kostýmy navrhl známý výtvarník Josef Jelínek, Toušeňan! A jak to dopadlo? Návštěvníci, kterých přišlo na sedm desítek, byli nadšeni, smáli se i
tleskali a objevily se hlasy, že by bylo dobré v této akci pokračovat. A tak se dočkáme pokračování 15. srpna jinou letní komedií. Podívejte se na stranu 3.
Fotbalový tým FK Slavoj Toušeň postupuje do tře třídy! Podařilo se to i přes problémy, které je
nutno řešit – nedostatek ﬁnancí i hráčů. Budeme si všichni přát, aby pro příš sezonu bylo problémů
co nejméně a mužstvu se v nové sezoně dařilo.
Na sobotu 12. července si naplánovali
členové Obce baráčníků zajímavý výlet.
Prvním
cílem
bylo
Muzeum
cukrovarnictví, lihovarnictví řepařství a
město Dobrovice. Mnozí z nich ještě
pamatují dobu, kdy byl v provozu
toušeňský cukrovar, a tak si při prohlídce
leccos připomněli, ale dověděli se i
hodně nového a zajímavého. Po dobrém
obědě v místní restauraci Radnice se
vzornou obsluhou bylo připraveno pro
všechny milé překvapení. Autobus je
dovezl k nádraží, kde se natáčel oskarový
ﬁlm Ostře sledované vlaky. Nikdo
neodolal navš vit místnost, kde se
odehrávala známá scéna s razítkem.
Další zastávkou bylo město Jičín. Po prohlídce náměs navš vila většina baráčníků Židovskou ulici se
školou a stálou expozicí Židovš spisovatelé v českých zemích, poté následovala návštěva synagogy.
Někteří s hli i návštěvu dalších muzeí a kostela, všichni pak cukrárnu, kde káva s dortem a zmrzlinou
přišla k chu . Počasí bylo ideální, takže bude na co vzpomínat.
Divadlo na nádvoří Skleněné vily má vždy
kouzelnou atmosféru. Bylo tomu tak i
tentokrát, v sobotu 12. července večer,
kdy na pozvání našich toušeňských
divadelníků zavítal Divadelní soubor
z Horních Počernic, aby předvedl napůl
životopisnou komickou hru, jejímž
autorem je John Murell: Poslední léto
Sáry Bernhardtové. Režisérem a zároveň
jedním ze dvou herců byl Vladimír
Stoklasa, jehož role trpělivého tajemníka
Pitua diváky určitě zaujala. Hlavní
postavu staré a nemohoucí Sáry skvěle
ztvárnila Jana Keilová. Všichni diváci
odcházeli z představení spokojeni a
bohatší o mnohé zajímavos ze života
známé herečky, z jejíž hvězdné dráhy dnes zbyly už jen elegantní divadelní plakáty Alfonse Muchy.
Text i foto na této straně Hana Němečková
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Ve čtvrtek 17. 7. 2014 přilákal fotbalový zápas na
místní hřiště více fanoušků než obvykle. V 18 hod.
zde začal letní přípravný zápas FK Zápy : FK Viktoria
Žižkov( ligový dorost). Mužstvo Záp zvítězilo
vysoko 8 : 0. Milovníci tohoto sportu, plní dojmu z
právě skončeného MS ve fotbale v Brazílii, se i na
fotbale v našem městysi dobře bavili. Foto fotbal
V neděli 29. června 2014 ukončila sezonu
„Toušeňská pokerová společnost“ závěrečným
vyhodnocením pořadí hráčů, kteří celé polole
usilovali o co nejlepší umístění v tabulce.

Stane se….
Poučná výstava v Brandýse
V Oblastním muzeu Praha-východ v Arnoldinovském domě v Brandýse nad Labem probíhá výstava
Československá námořní plavba po 2. světové válce, jejíž vernisáž se uskutečnila 12. června 2014.
Autorem této velmi zajímavé výstavy je Toušeňan pan Jiří Žižka. Kdo ho zná, ví dobře, že doprava je mu
nejen povoláním, ale i celoživotním koníčkem. Ať
už byl strojvůdcem lokomo vy, řidičem
nákladního automobilu nebo autobusu, vše dělá s
velkou láskou. Ve volných chvílích se věnuje
modelářství, zejména modelům lodí. Jeho přáním
bylo vyrobit model československé námořní lodě
„Třinec“, ale žádný plánek nebyl k dispozici. Bylo
tedy nutno zajít do archivu, hledat, pátrat a získat
mnoho potřebných informací. To se podařilo a
nakonec informací a materiálu bylo tolik, že si pan
Žižka řekl: „Byla by škoda toho nevyužít a
neukázat všem, kteří o toto téma mají zájem. Když už nemáme námořní muzeum, bylo by dobré uspořádat
alespoň výstavu. Ukázat mladým historii československé námořní plavby, starším pak připomenout dobu
velké slávy. Zpřístupnit vše laikům i chlapům, kteří jezdili na moři a strávili tam půlku svého života.“
Nakonec se nashromáždilo mnoho obrazového materiálu, takže i díky panu Žižkovi mohl vzniknout
televizní ﬁlm Námořníci bez lodí. Zajímavý dokument o zlaté éře československé námořní plavby, ale také
o jejím naprostém pádu až na samé dno. Navš vit ji můžete až do 7. září 2014.
Hana Němečková

Zajímavá výstava v Čelákovicích

V Městském muzeu v Čelákovicích probíhá výstava Továrník Josef Volman a Čelákovice. Ve
vstupní hale muzea se můžete seznámit s exponáty ze sbírek Městského muzea
v Čelákovicích, Oblastního muzea Praha-východ, z archivních fondů Státního oblastního
archivu i exponátů ze soukromých sbírek. Expozice je rozdělena do několika čás , které nás
prostřednictvím velkého množství archiválií seznámí s celým životem Josefa Volmana, s
jeho rodinou i vznikem a vývojem známé továrny. Pana Josefa Volmana si všichni vážili
jako čestného člověka a vzorného podnikatele, v jehož továrně se vyučilo a pracovalo po
celý život i mnoho občanů Toušeně. Nejen proto stojí za to, si výstavu prohlédnout.
Vernisáž proběhla sice již 7. června 2014, ale výstava potrvá až do 21. září tohoto roku.
Otevřeno je denně kromě pondělí.
H. N.

Vítězné tažení lázeňských jachtařů
Ve dnech 3. až 6. července se konalo v Černé v Pošumaví na Lipně Jachtařské mistrovství České
republiky v lodní třídě cadet a lodní třídě fireball. Titul mistra ČR v třídě cadet vybojovala posádka z Jachtklubu Lázně Toušeň Sára Tkadlecová a Eliška Vychová. Druhé místo v kombinované posádce se Spolanou Neratovice obsadil Tadeáš Tkadlec. Oba sourozenci budou reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa lodní třídy cadet ve Velké Británii za účasti více než 120 posádek z celého světa. Popřejme jim mnoho úspěchů a dobrý vítr do plachet!
Dále se jelo na Lipně mistrovství ČR ve třídě fireball. Umístění našich závodníků: Jiří Parůžek 2.
místo, Martin Kubový 3. místo, Jarda Verner – Pavel Winkler 4. místo. Celkem jelo 44 lodí. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci našeho oddílu!
Eva Skořepová a Zdeněk Parůžek
foto: Luděk Fidranský
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Naše škola
Škola v přírodě

Předposlední týden školního roku 2013/14 strávili
žáci toušeňské základní školy společně se svými
učiteli na škole v přírodě tentokrát v Jizerských
horách v Příchovicích. Týden strávený v přírodě se
už stal tradicí, letos jsme vyrazili podeváté… Počasí
nám přálo, poznávali jsme krásnou přírodu Jizerských hor a užívali si. Více ve vybraných zápisech
z deníků dě . O našem pobytu se můžete dovědět i
na stránkách školy www.zstousen.estranky.cz, kde
najdete také odkaz na album fotograﬁí.
Ivana Studničková
Pondělí 16. 6.
Je to tady príma a moc se mi to tady líbí.
Ahoj mami a ta .
Vojta Lerch, 1. třída

Konec školního roku

Středa 18. 6.
Úterý 17. 6.
Dnes jsme na 3. místě. Hráli jsme fotbal
Dnes jsme hráli hry: Tři zlaté vlasy děda
s deváťáky. Šli jsme na Štěpánku. Viděli
Vševěda, Doby hradu Kulíkov a odpojsme válečný bunkry. K večeři bylo griloledne byl velký výlet. Ušli jsme 19 km.
vaný maso a buřty.
Byli jsme rozděleni na dvě skupiny.
Vašík Hellinger, 2. třída
Jedna byla velká a druhá malá. Já jsem
Dnes ráno jsme šli na další hru Agláju, ve
šel s tou velkou.
které jsme skončili na 4. místě. Pak jsme
Vojta Bureš. 3. třída
ušli asi dalších 5 (kilo?)metrů a hráli
Čtvrtek 19. 6.
Draky. Poté byl oběd. Po obědě jsme si
Dnes jsme ráno hráli skládání jména
šli odpočinout. Po odpoledňáku jsme šli
na Štěpánku (rozhledna). Tam jsme hráli
čarodějnice a pak jsme písmena z tohoto
štafetu. Večer jsme odehráli fotbalový
slova skládali podle abecedy. Po této hře
zápas pro příznivcům z Libouchce,
byl orientační běh, ve kterém byly 3
které jsme porazili 6 : 3. Góly dával:
falešné lampionky. To bylo tak, že
Lukáš Fadrhons 3 x, Matěj Bača 2 x, Dan
k lampionkům byla připojena cvakátka.
Belán 1 x (vl.). Do zápasu nastoupila celá
K obědu byl smažený květák. Po obědě
ZŠ Lázně Toušeň. Byl to perný zápas. Byl
byla šipkovaná a teď bude karneval.
to nádherný den.
Vávra Linka, 5. třída
Lukáš Fadrhons, 4. třída
Prahy. Cílem bylo Národní divadlo. Dě se zde pod
vedením průvodkyně dověděly mnoho zajímavos
z dějin této významné budovy a prohlédly si i
prostory, do kterých se běžný návštěvník divadla
nedostane.
15. června jsme všichni odjeli na školu v přírodě do
Příchovic v Jizerských horách. Je to krásná lokalita
plná lesů, luk a krásných výhledů. O této akci se
můžete dočíst v článku, který je speciálně škole v
přírodě věnován.
Dne 24. června pořádal tře ročník výlet do pražské

Školní rok je u konce a dě si již užívají volné dny
plné sluníčka a pohody. Jistě mají ale v živé pamě i
poslední školní měsíc, který byl nabitý zážitky. V
červnu máme vždy všechno nové učivo již probráno
i procvičeno a můžeme i díky teplému počasí
věnovat více času výukovým ak vitám méně
běžným během jiných měsíců.
4. června jsme navázali na úspěšné projektové
vyučování pod názvem Farmářský den; ten jsme s
dětmi 28. května strávili na Školním statku. Během
celého vyučování si ve všech předmětech
zopakovaly dě to, co se na statku dověděly od
studentů ze Střední zemědělské školy z Poděbrad.
Zasoutěžily si také při vyplňování tema ckého testu
a nakreslily si, opět ve družstvech, myšlenkové
mapy týkající se tohoto tématu.
10. června pořádal čtvrtý a pátý ročník výlet do

Mých 5 let v Toušeňské škole

Bylo mi tu hezky a nevím, jak se s naší školou rozloučím. Ale určitě na ni nikdy nezapomenu a na naše
učitele teprve ne. Když jsem šla do první třídy, bylo nás jen 10, po týdnu 9 a měli jsme paní učitelku
Lenku Svobodovou. Vždycky jsem si představovala, jak budu v 5. třídě. Nikdy bych tomu nevěřila, jak ty
roky rychle uběhly. První třída byla jedinou třídou, kdy jsme byli samostatnou třídou. Ve druhé třídě
jsme měli paní učitelku Mirku Žídkovou, kterou máme ve 4. a 5. třídě na anglič nu a v této třídě už
jsme byli spojeni s tehdejšími páťáky. Ve tře také paní učitelku Lenku Svobodovou jako v první, ale byli
jsme spojeni s 2. třídou. A na konec ve čtvrté a páté třídě jsme měli paní učitelku Ivanu Studničkovou a
pana ředitele na matema ku a tělocvik. Prožila jsem tu krásných 5 let a netěším se moc pryč, chtěla
bych tu být déle. S paními učitelkami jsme jezdili na mnoho výletů, třeba do divadel, nebo k nám do
školy někdy přijelo zahrát divadélko. Jezdíme také každý rok na školu v přírodě, kde jsme rozděleni do
družstev a soutěžíme mezi sebou. Na té poslední bylo téma Z pohádky do pohádky, museli jsme si
vymyslet pokřik a postavit si své království z přírodních materiálů a také vymyslet o svém království
úplně novou pohádku. Umís li jsme se na druhém místě, což je super. Ve škole byly také různé kroužky
např. výtvarný, nebo počítačový. Dobré je, že se o hudebce učíme hrát na ﬂétnu. I když jsme docela
malá škola, jezdíme na turnaje ve vybíjené a ve fotbale, sice moc nevyhráváme, ale zahrajeme si. Každý
rok pořádají páťáci párty na Vánoce a rozlučku na konci roku, ale také Mikulášskou. To je vždy sranda a
zábava, nejlepší je, že o Mikulášský jdeme i do školky a malé dě se nás bojí a pláčou. Jedním
z posledních výletů byl výlet do pražské Zoo. Vstupenky jsme dostali od třeťáků, protože si adoptovali
zvíře. Nejvíc se mi líbil lední medvěd, který právě spal, a také jsme byli ve velemlokáriu. Nevím, jaké to
bude na dalších školách. Ale jedno vím určitě, tahle škola je prostě SUPER!
Soňa Černá V. třída

Zoologické zahrady. Na Vánoce jsme se rozhodli, že
se staneme adop vními rodiči jednoho ze zvířat –
morčáka bílého. Jako poděkování nám Zoologická
zahrada posílá pravidelně svůj časopis a dostali
jsme i volné vstupenky. Protože bylo vstupenek
více, pozvali jsme na výlet i nejlepší čtenáře z
ostatních ročníků a dě z pátého ročníku – jako
dárek na rozloučenou.
26. června se ve Skleněné vile konalo slavnostní

vyřazení žáků z pátého ročníku pod vedením třídní
učitelky paní Ivany Studničkové. Pan starosta ing.
Luboš Valehrach se s těmito dětmi slavnostně
rozloučil a popřál jim všechno nejlepší do dalšího
života. Pořad provázelo hudební vystoupení
školních dě pod vedením Mgr. Ludmily Černé a
oslavenci zde přečetli své práce na téma „Mých pět
let na toušeňské škole“. Na závěr zazněla
studentská hymna a všichni si připili dětským
šampaňským.
PaedDr. Miroslava Žídková

Národní divadlo

V úterý 10. června 2014 jsme jeli do Národního
divadla v Praze. Dostali jsme se do míst, která
nejsou volně přístupná veřejnos . Na prohlídce se
mi nejvíce líbilo vyprávění o historii divadla a jeho
požáru.
Děkuji paní učitelce za umožnění prohlídky divadla
a krásně strávený den...
Lukáš Božík IV. třída (text i foto)
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Mých 5 let v Toušeni
První třída: V první třídě to bylo pěkné a lehké přesně pro začínající školáky.
Naše třídní učitelka byla Lenka Svobodová. Hráli jsme hry, učili se
psát a číst lehké věci tak, abychom to zvládli (i když Jára tvrdí, že to
bylo příliš lehké) a abychom se nenudili a netvrdili, že to je hrozná
škola (což samozřejmě není). A měli jsme fajn učitele.
Druhá třída: Ve druhé třídě jsme měli jako třídní Mirku Žídkovou. Velmi dobře
učila (i teď dobře učí). Jen na tělocvik jsme měli pana ředitele.
Jezdili jsme na výlety už pro trochu starší, učili se těžší věci (jako
byla násobilka zpamě ) a učili jsme se psát krásně a spořádaně (což
mi ze začátku nešlo). A v tu dobu jsem chodil na svůj první školní
kroužek, a to na výtvarku, kde jsme kreslili, vyráběli hrady a zámky
a modelovali.
Tře třída: Ve tře třídě jsme měli jako třídní Lenku Svobodovou. To už bylo
opravdu těžší. Učili jsme se vyjmenovaná slova po b, f, l, m, p, s, v,
z. Ale zato jsme konečně mohli jezdit na výlety pro starší, což bylo
SUPER. Potom nám přibyla i anglič na pro začínající a začali jsme i
rýsovat, no prostě geometrie. Ale tato třída byla přesto fajn, protože jsme byli spojeni s 2. třídou.
Čtvrtá třída: Ve čtvrté třídě už to bylo těžší. Jako třídní učitelku jsme měli
Ivanu Studničkovou a Mar na Černého, což je ředitel školy. Ale i
když to byl těžký rok, zvládli jsme to. Na anglič nu jsme tentokrát
měli Mirku Žídkovou, která učí anglič nu asi nejlíp ze všech učitelů.
A místo prvouky (kterou jsme měli až do tře třídy) jsme měli přírodovědu a vlas vědu. Ale zas tak těžké to nebylo.
Pátá třída: V páté třídě to bylo nejlepší až na to, že někteří z nás měli přijímací
zkoušky, takže jsme se museli celý rok připravovat na ty testy. Na
přijímacích zkouškách jsem sice neuspěl, ale zato jsem uspěl dobře
v některých jiných školních zkouškách. Školy v přírodě byly hezky a
dobře zorganizované. Nejvíc se mi na této škole líbilo i učení (to
sice míň) a to, jak se ke všem učitelé dobře chovali. A dobrá organizace výletů.
Vavřinec Linka

Mých pět let v toušeňské škole

Už od školky jsem se těšil do školy (kvůli psaní, ne počítání). Ale už si nepamatuji, jak jsem vypadal a jak jsem byl velký (určitě jsem byl malý).
1. třída
V první třídě jsem podle paní učitelky uměl nejlíp psát, ale hůř počítat. Nejvíc
mě štval Jára, protože pořád říkal – chci něco těžšího na počítání, no prostě já
jsem ho v první třídě nesnášel.
2.třída
Ve druhé třídě jsme měli paní učitelku Mirku Žídkovou, která nás učila násobilku, a to mě nejvíc štvalo (jak jsem vám říkal, na počítání jsem byl ulítlej). Nejvíc
mě bavil tělocvik a výtvarka.
3.třída
Ve tře třídě jsme měli paní učitelku Lenku Svobodovou. Učili jsme se sčítání
pod sebou a odčítání pod sebou. A zase moje nejoblíbenější předměty tělocvik
a výtvarka.
4.třída
Ve čtvrté třídě jsme měli paní učitelku Ivanu Studničkovou. Na matema ku
jsme měli pana ředitele. Na anglič nu jsme měli Mirku Žídkovou. Anglič nu
jsem neměl vůbec rád. S panem ředitelem jsme chodili na McDonald´s CUP a
na vybiky.
5.třída
V páté třídě jsme zase měli paní učitelku Ivanu Studničkovou a na matema ku
jsme měli taky pana ředitele.
Na anglič nu jsme měli Mirku Žídkovou. Tenhle rok mě nejvíc bavila škola v
přírodě. Já jsem byl kapitán a byli jsme 1. Já jsem měl v týmu Nikolu Homolovou, Kristýnu Rigo, Tondu Štěrbu, Marka Černého, Vandu Kučerovou, Hynka
Linků, Báru Vomastkovou, Tomáše Čápka, Lukáše Božíka, Jirku Fejfara a Kubu
Marka. Bylo to super a budu vzpomínat.
Vojta Maliňák

ZŠ Lázně Toušeň

V naší škole jsem prožila krásných pět let. Našla jsem si tu hodně přátel. Hlavně družinářku Lucku, která tu dnes již nepracuje, ale píšeme si spolu každý
den.
Ve škole jsem se vždy cí la klidně. Jsou tu pěkné učebny, ve kterých je i spousta her, takže o přestávkách pak rozhodně nuda není. Každý rok se těším na
vánoční strom, který je v největší třídě. Pod stromkem na nás čekají dárky a
my jsme nedočkaví, co v nich bude! To je pak prima zábava!
Paní učitelky jsou tu báječné! Vždy mi všechno dobře vysvětlily a s učivem mi
pomohly. Ve škole jsme kromě učení, písemek a zkoušení, zažívali i dobrodružství a legraci. Jezdili jsme třeba na cyklovýlety, do divadel, planetária, na školu
v přírodě, a když jsem byla menší, bylo i plavání v Neratovicích.
Vzpomínám si na staré asfaltové školní hřiště. Dnes tu již máme hřiště nové.
Na hřiš trénujeme fotbal a vybíjenou. Každý rok se to ž účastníme turnaje

ČERVENEC—SRPEN 2014
v Čelákovicích. Sice býváme poslední, ale prostě si zasoutěžíme, a to nás baví.
A další rok půjdeme, tedy půjdou moji mladší spolužáci, zkusit štěs znovu!
Já už musím naší škole jen zamávat, protože šestá třída, která mě čeká, tu už
není. Ahoj, školo! Vždycky budeš moje první škola, na kterou se nezapomíná!
Judita Pulkrábková

Mých pět let v toušeňské škole

1. třída
První učitelka byla Lenka Svobodová, která byla moc milá, hodně mi pomohla a
moc se mi dařilo. První kamarád byl Mar n Šulc a Marek Čonka. Poprvé jsem
se seznámil s Járou Skálou. Byl chytrý a pořád otravoval paní učitelku s m, že
nám dává moc lehké příklady.
2. třída
Tady se mi už moc nedařilo, protože jsme měli přísnější učitelku Miroslavu
Žídkovou. A teď jsem zato vděčný za to, co jsem se přiučil. Potkal jsem i nového
kamaráda Vojtu.
3. třída
Z tře třídy si nepamatuji skoro nic, proto to bude krátké, jediné, co si pamatuji, že tělocvik byl skvělý. A na to, že se k nám vrá la paní učitelka Svobodová.
4. třída
Ta už byla o hodně lepší, byl jsem starší a měl jsem větší sebedůvěru. Ale vysvědčení nebylo moc krásné. Přesto se mi líbilo.
Pátá třída
Kdybych tak mohl vrá t čas a vzít vše od začátku. Být lepší žák a netrápit učitele.
Tato třída byla skvělá, protože tam byly počítače, interak vní tabule, učení
bylo zábavné. Moc děkuji všem učitelkám a učitelům za to, že mi dali šanci se
něco naučit.
Mihail Puscasu

Mých 5 let v toušeňské škole

1. třída
První třída byla pro mě strašně lehoučká, protože TO, co nás tam učili, jsem už
uměl ve školce. Pořád jsem prudil paní učitelku Lenku, aby nám dala něco
těžšího na práci. Poprvé jsme dostali na vybarvování nějakého kohouta, a tam
byl úkol napsat, co je to za zvíře. Já pořád říkal paní učitelce, ať nám dá něco
těžšího, že to je moc lehké. Naše třídní učitelka byla Lenka Svobodová. Paní
učitelka ze mě měla radost (ironicky). Měli jsme celkem zábavné úkoly, spoustu srandy při hodinách. Prostě bájo...
2. třída
Druhá třída byla taky moc super. Bylo to sice o kapku těžší, ale nic, co bychom
nezvládli. Jezdili jsme na zajímavé výlety, které nás velice bavily a hodně jsme
se z nich přiučili. Jako třídní učitelku jsme měli Mirku Žídkovou. Měl jsem ji
moc rád, byla na nás hodná, vždycky nám vše s úsměvem vysvětlila. Byla to
moje asi nejoblíbenější učitelka. Ve druhé třídě jsme byli spojení s páťáky,
což nebylo něco zábavného. Ale občas s nimi byla taky sranda.
3. třída
Ve tře třídě to bylo už těžší. To už se nosily nějaké ty čtyřky a horší známky.
Sice nevím, jak jsem to nemohl pochopit, ale když jsem se zeptal paní učitelky,
hned mi to vysvětlila. Měli jsme opět paní učitelku Lenku Svobodovou. Ve tře
třídě nám přibyla anglič na a nějaké ty předměty, přesně si už nepamatuji, co
všechno, ale bylo to super. Chtěl jsem už být velký páťák, protože měli delší
výlety na kolech a chtěl jsem se pus t do složitějších úloh.
4. třída
Tak, už jsem ve čtvrté třídě. Byli jsme spojeni s páťáky, a to už nebylo zas tak
jednoduché. V té době mi dělala problém geometrie a mám s m problém do
dneška. Rýsování mi nikdy moc nešlo. Ani počítání obsahu atd. Měli jsme třídní
paní učitelku Ivanu Studničkovou a na matema ku a tělesnou výchovu nás měl
pan ředitel Mar n Černý. Ten na nás byl taky hodný, i když nám dával písemky
atd. Vysvětloval nám nové a nové věci, které by mě třeba ani nenapadly. Při
tělocviku jsme hráli různé hry, vybíjenou, fotbal, ringo, přehazku, házenou atd.
5. třída
V páté a také poslední třídě toušeňské školy to bylo asi nejlepší. Opět jsme
byli spojeni se čtvrtou třídou, což bylo super, až na pár výjimek. Opět jsme
měli jako třídní paní učitelku Ivanu Studničkovou, na anglič nu Mirku Žídkovou, na matema ku pana ředitele Mar na Černého a na hudební výchovu Lídu
Černou, manželku pana ředitele. O páté třídě toho napíšu asi nejvíc, protože ji
právě končím a pamatuji si toho z ní nejvíce. V páté třídě jsme jezdili na mnoho cyklovýletů, pěších výletů, byli jsme i v Národním divadle, zúčastnili jsme se
také fotbalového turnaje a turnaje ve vybíjené. Tam se nám moc nedařilo, ale
to tady rozepisovat nebudu.
A ještě něco malého o škole v přírodě: škola v přírodě, ta byla opravdu moc
úžasná. Chodili jsme na různé vycházky, výlety, hráli jsme hry, no prostě bomba! Na mé páté a poslední škole v přírodě jsme byli i s jinou školou, která byla
CELKEM fajn. Měli jsme tam i "diskotéku", karneval a různé oslavy. Jen mě
mrzí, že to bylo jen na pět dní. Od neděle do pátku :-( Byli jsme rozděleni do
pě družstev. Téma bylo Z pohádky do pohádky, tudíž pohádkové téma. Asi
nejzajímavější úkol, co jsme dostali, byl, abychom napsali svoji vlastní pohádku, která bude o našem hradu. Naše družstvo se jmenovalo Kořínci. Ale aby to
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nebyli jen Kořínci, dali jsme našemu hradu jméno "Zakle kořínci". Ještě předm jsme dostali úkol, abychom se svým družstvem postavili ten náš hrad v
lese, ale jen z lesních surovin, co najdeme. Všechny ty hrady byly opravdu
zajímavé. Někteří měli udělané i své pozemky (jakoby pozemky z trávy), někteří to měli větší, někteří malé. Ale byl to prostě jejich hrad. Všichni byli na
své hrady velmi pyšní. Mé družstvo mě opravdu překvapilo. Všichni pracovali,
co jen mohli, jeli na 100% až do vyčerpání. To se mi opravdu líbilo. Na jedinou
disciplínu zvanou "Orientační běh" jsme se opravdu netěšili. V minulém roce
jsme dostali MAPU, v které byly označeny kontrolní body (to také nebudu
rozepisovat). Ale tentokrát jsme dostali papírky, kde bylo popsané místo.
Například: Koš u hotelu Kořínek (to tam třeba nebylo). Ale byly tam podobné
věci.
A to by bylo asi tak vše, co bych o mých pě letech ve škole napsal. Vůbec se
mi z této školy nechce, a ani nějak extra se netěším do jiné školy.
Bylo to tu moc super a rozhodně to doporučuji ostatním rodičům tuto naši
školu pro své dě .
Jaromír Skála

Mých pět let v této škole
Ve druhé třídě jsem se přistěhovala do Toušeně a měla jsem paní učitelku
Mirku Žídkovou. Byli jsme spojení se čtvrtou třídou, byli prima.
Ve tře třídě nám přibyly předměty např: anglič na. Měla jsem paní učitelku
Ivanu Studničkovou, a ta byla také hodná, jako ostatní.
Ve čtvrté třídě, to už jsem se začala horšit z českého jazyka a z matema ky a z
anglického jazyka. Na český jazyk jsme měli Ivanu Studničkovou a na matemaku Mar na Černého.
V této škole to ukončuji pátou třídou, to už jsem to začala ﬂákat, ale bylo mi
to líto. Bude se mi stýskat po učitelích
Natálie Vachová

Mých pět let v toušeňské škole

Do první třídy nás přišlo deset, měli jsme paní učitelku Svobodovou. Hned asi
tře týden jeden spolužák odjel, takže nás zůstalo devět. Nejvíc mě bavilo
počítání. Psaní a čtení mi moc nešlo. Na školu v přírodě jsem bohužel nejel,
protože jsem měl neštovice.
Ve druhé třídě nás bylo už jenom osm. Měli jsme paní učitelku Žídkovou, byli

A co naše spolky……
Toušeňský Myšák
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jsme spojeni s páťáky. Páťáci byli fajn, ale někdy i divní. Na školu v přírodě
jsem jel, docela se mi tam líbilo. O prázdninách jsem také jel s paní učitelkou
na tábor.
Ve tře třídě to byla hrůza, protože jsme se museli naučit spoustu nových a
těžkých věcí. Měli jsme zase paní učitelku Svobodovou. Byli jsme spojeni s
druháky (letošními čtvrťáky). Do čtvrté třídy jsem se moc netěšil, protože mi
došlo, že budu už docela ve velké třídě. Čtvrtá třída byla docela těžká, ale šlo
to. Poprvé jsme měli pana ředitele na matema ku a třídní učitelku Ivanu
Studničkovou. Nejdřív jsme se všichni pana ředitele báli, ale je to s ním fajn.
Pátá třída je nejlehčí, protože se tam opakují věci, které jsme brali ve čtvrté
třídě. Opět jsme měli pana ředitele a paní učitelku Studničkovou. V páté třídě
se mi nejvíc líbil výlet do Národního divadla. Tento rok jsme byli spojeni se
čtvrťáky.
Je mi líto, že odcházím z toušeňské školy, moc se mi tady líbilo. Teď půjdu do
školy do Brandýsa k nemocnici, neboli na 5. ZŠ, docela se těším.
Jan Zahradník
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Závěr divadelní sezony

V závěru divadelní sezony se opakovala únorová
trojice repríz Dokonalé svatby, Komediantů
v Prodané nevěstě a Postele, a to 11. a 21. března
v Divadle Perštýn, které se za podpory VZP stalo
novou domovskou scénou souboru Nová generace,

a nově (Komedian 15. března) v Jilemnici. Díky
Nadaci Život umělce následovala ohlášená série
šes představení opery-melodramu Popelka, a to
třikrát v Semilech (23. a 24. března) a třikrát
v Lomnici nad Popelkou (30. a 31. března). Úspěšné
dílo skladatele Zdeňka Zahradníka m dosáhlo
v
toušeňském
nastudování
pětadvace
představení. Spolu s Prodanou nevěstou je Popelka
druhou operou, v níž náš soubor vystupuje již po

Rok ve Skleněné vile

Tři hlavní prostory rekonstruované Skleněné vily
dostaly názvy spolková místnost (dole), zasedací
síň (uprostřed) a oranžerie (nahoře). Samostatné
místo získala místní knihovna (v přízemí). Během
prvního roku od slavnostního otevření 23. června
2013 se zde vystřídaly desítky akcí, které vilu
oživily s nečekanou vynalézavos , zřejmě zdaleka
nevyčerpanou. Hned
na počátku se ve
spolkové
místnos
představily
spolky
výstavou, v zasedací
síni hráli žáci místní
základní školy na
hudební
nástroje,
vyzkoušeli si recitaci i
pohádkové divadlo a
proběhl zde koncert
vážné
hudby.
V zasklené oranžerii
byla
výstava
graﬁckých prací a fotograﬁí a nádvoří se poprvé
osvědčilo jako místo pro poslech, tanec i
občerstvení při muzice různých kapel (postupně
Druhej dech, The Kingsize Boogiemen, Jamie
Marshall Band, Živý Jukebox, Fram ad.). V zasedací
síni brzy zasedlo zastupitelstvo, přestěhovaly se do
ní schůze komisí, starosta zde vítal nové občánky a
naopak se zde loučil s žáky, kteří opouštěli
toušeňskou školu. Spolková místnost dobře
posloužila také parlamentním, prezidentským a
evropským volbám a doslova praskala ve švech při
výročním valném sedění baráčníků. Zasedací síň
hos la početně navš vené vernisáže i literární
večery a ani ona nestačila zájmu diváků, zejména
při odhalování bust armádního generála Tomáše
Sedláčka. V horkém létě se několikrát roztančilo
nádvoří, ale zněla zde i folklorní muzika a vojenská
trubka. Dobrá akus ka nádvoří umožnila hrát
divadlo pod širým nebem před velmi početným
publikem. Venkovní prostory hos ly pestrý
hudební Olaﬀ Fest. Do Skleněné vily směřoval
brandýský Den zdraví, do Parku profesora
Procházky mířili svatebčané k obřadům i „myšáci“
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několik sezon (v prvé od 2010, v druhé od 2011).
V dubnu proběhla v Divadle Perštýn další dvojice
repríz Dokonalé svatby Robina Hawdona v režii
Filipa Müllera a režisérovy autorské hry Postel.
Základní soubor mezi m oprášil své nastudování
Goldoniho Poprasku na laguně v režii Milana
Schejbala nejprve 25. dubna pro sál kina v Brandýse
nad Labem a vzápě 27. dubna pro pražské Divadlo
Perštýn. Úspěch byl – při vší skromnos – veliký.
Aby mělo své hody i místní dětské publikum,
hostoval v toušeňské sokolovně 10. května
čelákovický Divadelní soubor Tyl s adaptací
Andersenovy pohádky Sněhová královna. Nová
generace v kombinovaném konzervatorním a
klasickém obsazení pak s hla 23. května další
reprízu Dokonalé svatby, tentokrát v hotelu
Studánka u Rychnova (díky útěku před deštěm pod
střechu). Mladší ochotníci nastudovali pro dětské
diváky ke Dni Země 31. května ve Staré Boleslavi
nové pidipohádky, které pak 1. června předvedli i
doma v Lázních Toušeni v Parku profesora
Procházky, kde v týž den krátce před m hostovalo
pražské divadlo Akorát se svou Dobrou pohádkou.
Do výčtu náleží také slavnostní (70.) literární
vystoupení ve Skleněné vile 12. června nazvané
Sedm čestných občanů před odhalením bust
čestného občana armádního generála Tomáše
Sedláčka, kdysi také dětského herce toušeňského
sokolského
souboru.
Poslední
zájezdové
představení našich divadelníků v sezoně 2013-2014

bylo Kino v Praze na Žo ně v rámci 5. ročníku
fes valu Poupění v neděli 15. června. Hrálo se po
jednačtyřicáté, tentokrát v západním sousedství
budovy Národního divadla. Nová generace pak
zakončila sezonu devatenáctou reprízou Postele
(17. června na Perštýně), premiérou další hry Filipa
Müllera Interview (18. června) a sedmou
Dokonalou svatbou v Děčíně. Režisérka a
jednatelka souboru Mgr. Anna Müllerová připravila
na léto ve Skleněné vile pro dě tři pohádková
představení (21. 6., 27. 7. a 31. 8.); dospělí se zde
mohou těšit na komedie Dokonalá svatba (28. 6.),
Poslední léto Sáry Bernhardtové (12. 7.) a Poc ví
společníci (9. 8.), a na tklivý příběh o mladých
milencích Petr a Lucie (23. 8.).
RNDr. Jan Králík, CSc., vedoucí souboru

k fotografování, a cesty posloužily k mistrovské hře
v kuličky. Park nezahálel ani při jarních dětských
radovánkách, při školních vycházkách, soutěžích a
zábavách, ani v zimě při svátku sv. Lucie. Zasedací
síň a oranžerie se ukázaly jako stvořené i pro
pracovní a společenská setkání oﬁciálních hostů i
pro rauty a jógu. Zvenčí občas zavlály prapory:
český, evropský, betský. Právě ve Skleněné vile
byla ustavena místní akční skupina MAS Střední
Polabí, o. s., jejíž
členové a hosté se sem
vracejí
za
svými
semináři, workshopy a
obhajobami, a právě
zde zasedla i dozorčí
rada Vodního zdroje
Káraný, a. s. Skleněná
vila začala být pojmem
nejen pro Toušeňany,
ale pro celý region.
Navš vili ji a její
nečekaně
užitečné
prostory
upřímně
ocenili vysocí představitelé armády, poli ckého a
společenského života i zahraniční hosté. Nabídka
možnos „revitalizované“ stavby je všestranná,
nepřeberná – či „univerzální“ a „mul funkční“, jak
se dnes v projektové hantýrce rádo říká. V druhém
roce brzy na čas poslouží i dětem z Mateřské školy.

Motorkáři

V Lázních Toušeni se parta chlapů, kteří vlastní
motorky, dohodla, že vyrazí společně někam na
výlet. Protože již několik let pravidelně jezdím na
Šumavu do autokempu Annín a někteří se mnou,
nebylo co řešit. Vyrazili jsme ve čtvrtek 10. července, počasí docela dobré, v šes lidech, na parkoviš
pod Cukrákem jsme přibrali sedmého, a pokračovali
směr Strakonice, Horažďovice a okolo hradu Rabí,
projeli jsme město Sušici a pokračovali do Annína.
Cesta byla příjemná, bylo několik zastávek a trochu
deště. Odpoledne jsme se ubytovali a plánovali, co
zítra. Druhý den jsme zajeli do Kašperských Hor.
Zde jsme navš vili motorkářské muzeum (vřele
doporučuji). Přes Srní jsme zajeli do Železné Rudy
opět návštěva motomuzea. Také doporučuji i restauraci v něm. Po dobrém obědě jsme navš vili
kostel sv. Vin ře v Dobré Vodě u Hartmanic, kde je
skleněný oltář i Kristova Křížová cesta. Při cestě na
základnu potom sklárny v Anníně. V sobotu jsme
vyrazili na Lipno. Krásné počasí, krásná jízda, za-

kronikář městyse

stávky Stožec, Soumarák, restaurace U Němečků s
prohlídkou soukromé sbírky metálů, odznaků, uniforem a zbraní. Po příjemně stráveném večeru a
noci, vydatné snídani, uklizení chatek a vrácení klíčů
vyrážíme k domovu. Mezizastávka v Písku na ostrově a hurá do sedel! Návrat do garáží odpoledne
těsně před deštěm.
Všem účastníkům chci poděkovat za bezpečnou
jízdu při naje 750 km a těším se na další akci.
l.ﬁdra
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mládež se svými učiteli.
16. července prohlášena částečná mobilisace, 28. července, když vláda srbská odepřela dá
vládě rakouské žádaného zados učinění, vypovězena Srbsku válka, 31. července vyhlášena všeobecná
mobilisace, 1. srpna vypovědělo Německo válku
Rusku – a v několika dnech nato stála celá Evropa
ve zbrani – na všech stranách propukl poplach
válečný, tak že tou dobou, co tyto řádky jsou psány
(20. srpna 1914), jest vypovězeno již 11 válek, a
také ve vodách zámořských jednotlivé státy evropské válečně pro sobě vystupují. Kdy skončí tato
hrozná světová válka?
[s. 155] Jednání o zavedení elektrického
proudu do zdejší obce v poslední době pohříchu
nadobro uvízlo, a to pro odpor obce boleslavské,
kteráž, majíc vlastní elektrické vedení, nechce přes
ně pus elektrický proud do zdejší obce, než jen za
určitou náhradu, již však obec zdejší uznává za
upřílišenou.
Jiná nesnáz pos hla zdejší obec otevřením káranské vodárny: ve mnoha zdejších studních,
co vodárna pracuje, voda značně poklesla, ba je i
řada studní, z nichž voda vůbec zmizela. Mezi ně
patří i starodávný železitý pramen ve zdejších lázních, jež zachránil jejich majetník, p. Jan Králík,
jedině m, že pořídiv si včas svou artéskou studni,

opatřil tak pro svůj podnik potřebné množství nové
vody téže jakos , jako byla ve starém, zaniklém
jeho pramenu. Také ve školní studni voda poklesla a
nad to ještě běložlutě se zkalila. Následkem této
kalamity
vstoupilo
obecní
představenstvo
s pražskou vodárnou v přípravné vyjednávání o
zřízení vodovodu, resp. dodávání potřebného množství vody pro zdejší obec.
Okrašlovací spolek zařídil v tomto roce
v sousedství svých koupelen nákladem více než 300
K nové písečné a sluneční lázně.
Nových domů přibylo v uplynulém roce
celkem 6, tak že počet popisných čísel zdejší obce
vzrostl již na 157.
[-k-]

schopnos osvojit si rychle jakoukoli práci mohl
zastávat různá manuální zaměstnání i místo jeřábObětavý a všestranně zručný toušeňský občan
níka či telefonisty. Přes pokročilý věk pomáhal svým
Bohuslav Jareš (* 23. 7. 1900, † 23. 11. 1980),
spoluobčanům také v práci zednické a tesařské,
kterého starší spoluobčané ještě dobře pamatují,
vždy ochotně, obratně a rád. Fotograﬁe zachy la
přišel do Toušeně před devadesá lety v roce 1924
Bohuslava Jareše v roce 1957 u cirkulárky. Za první
světové války, kdy sloužil u rakouské posádky v
Terezíně, byl ve skupině dozorců vězně Gavrila
Principa, který v Sarajevu zavraždil následníka trůnu
Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žoﬁi rozenou
Chotkovou. Vzpomínku Bohuslava Jareše na tuto
dobu zachy l zvukový záznam (27. 4. 1975):
„Tenkrát v roce 1917, to už byl chaos. A došlo i na
nás, na ty sedmnác leté. Bylo to na jaře, když jsem
byl na Mělníku v Besedě u odvodu. A to šlo šmahem. My jsme byli dě . Tenkrát. Dneska už je to
v těch letech chlap. Dostal jsem se do Mladé Boleslavi do Holubníku – říkali tam Holubník – v zámeckých kasárnech. Tam jsem byl nějaký čas, ani si
z Libiše u Neratovic jako jeden z dělníků, kteří pra- přesně nepamatuju, kolik jsem tam byl, a poslali mě
covali na regulaci Labe. Oženil se zde s Fran škou do Terezína. To se ještě procházelo malým festuňHlouškovou a zůstal. Přestože byl vyučeným obuv- kem jednou branou, a druhou směrem na Travčice
níkem (vyučil se v Drážďanech), pracoval po dlouhá se zas vycházelo. Byl jsem tam pár dní a bída byla
léta v cukrovaru i v káranské vodárně a mimo své taky i o stáže. A tak jsem se tam taky dostal na tu
řemeslo také v místních lázních. Díky přirozené stráž. No, samozřejmě tam byla těžká služba, poně-

vadž vedoucí strážnice nás tam pus l na chodbu, a
zamkl. Jen občas jsme měli nahlídnout do okýnka.
Byli tam vrahové. Byli tam nadosmr . A taky Gavrilo Princip: on už byl chudák, ani neměl zájem snad o
život, poněvadž on byl doslova – jak bych to tak řek
– skutečně odsouzený k smr . Byl těžce nemocný,
tak ani neměl zájem, jedna věc, a druhá věc, ty
stráže se přece jenom bály s ním vést nějak důvěrný
hovor. Navíc byl extra: měl v kobce kobku, docela
nepatrný prostor. Ono jich bylo víc, co měli prsty
v tom atentátu. Některé už popravili. Někteří se
dostali někam do jiné věznice, a snad tři nebo čtyři
se dostali sem. Ale na ty další jsem vůbec neviděl,
byli na druhé straně, druhém křídle. Tam byla zase
jiná stráž. Gavrilo Princip byl opravdu chlapec –
zahlédl jsem ho asi třikrát m okýnkem – úplně
chlapec to byl. On vypadal řekněme o takové dva,
tři roky starší, o čtyři nejvýš. Samozřejmě zubožený.
Než se do Terezína dostal, už měl něco za sebou. On
vlastně – když se to tak vezme – on skutečně otevřel
cestu první světové válce. Jinak by k tomu nedošlo.
Nebyl jsem tam dlouho. Utekl jsem odtamtud.“
[-k-]

Událos před 100 lety

Z Pamětní knihy obecné školy v Toušeni, založené r.
1894, ze zprávy řídícího učitele Ferdinanda Č. Holinky o školním roce 1913-14:
[s. 150] Dne 28. června 1914 stalo se
město Sarajevo jevištěm zločinného atentátu, jakéhož dějiny naší říše dosud nepoznaly, a jemuž podobného asi sotva také jinde bylo by lze naléz .
Nedospělý mladík, student Gavrilo Princip, fana cký vyznavač myšlenky velkosrbské, zastřelil zde
řečeného dne při slavnostní projížďce městem
úkladným způsobem následníka trůnu arciknížete
Fran ška Ferdinanda a jeho vznešenou choť arcivévodkyni Žoﬁi. Všechen vzdělaný svět otřásl se ošklivos a hrůzou při zprávě o strašlivém tom zločinu,
jímž nevýslovně těžce pos ženo bylo dobré srdce
našeho stařičkého mocnáře, jímž tak strašným
způsobem učiněny byly dítky zavražděných vznešených manželů rázem politování hodnými, ubohými
sirotky, a jímž v nejbližších dnech nato přivoděny
byly pro říši naši i celou Evropu poli cké zápletky
váhy a dosahu nedozírného.
3. července 1914 sloužena byla ve zdejší
kapli zádušní mše sv. za J. C. Výsost † následníka
trůnu a jeho vznešenou choť, kterýchžto bohoslužeb
zúčastnila se vedle četného občanstva také školní

Svědectví z první světové války

Co jste možná nevěděli

Co jiného sdělit našim spoluobčanům v dnešní, tak
uspěchané a hek cké době, než to, že mohou bý
právem hrdi na jednoho z nás. Ano, mluvíme tu o
panu Jiřím Žižkovi ml. (na obrázku s námořním
kapitánem Karlem Zemanem). Pan Jiří Žižka jako
první uskutečnil výstavu v Oblastním muzeu Prahavýchod v Brandýse nad Labem s názvem Československá námořní plavba po 2 světové válce. Výstava,
která je veřejnos přístupná od 12. června do 7.
září 2014, Vás zavede do doby, kdy Československá
námořní plavba byla prosperující a ve světě uznávanou ins tucí. Do doby, kdy bý námořníkem bylo
vznešené a exo cké povolání. Obrovský dík patří
Jiřímu Žižkovi ml., za to, že dokázal shromáždit a
veřejnos představit tak velké množství informací a
exponátů, které Vám přiblíží život československých námořníků. Je příjemné vědět, že jsou mezi
námi ještě tací, kteří zcela nezištně věnují svůj
volný čas na dobrou věc.
Ivan Žižka

Postřeh z námořní výstavy

Jeden můj strýc, námořní důstojník, mi v mých dětských letech ze svých zaoceánských cest přivážel
k mému pobavení mluvící papoušky a opičky. Jak a proč to bylo možné, jsem objevil až nyní, když jsem
navš vil v našem Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi výstavu Československá námořní plavba po 2. světové válce. Kdo tuto výstavu navš vil, s nemalým údivem zjis l, že donedávna byla naše malá republika
druhou suchozemskou námořní velmocí v Evropě hned po Švýcarsku!
Naše obchodní loďstvo mělo jistě základ v rakousko-uherské vojenské
„marině“, která se po první světové válce snadno přeorientovala na
bohatou obchodní ﬂo lu našeho nového státu. A protože můj strýc už
nebyl poután vojenskými řády, mohl mi vozit živé dárky… Vojenský řád
dříve takový „obchod“ nedovoloval.
Výstavu velice dobře připravil pan Jiří Žižka, původem z Lázní Toušeně,
a poutavým slovem ji zahájil jeden z našich námořních kapitánů – pan
kapitán Karel Zeman. Kdo výstavu neviděl, má čeho litovat. Právě díky
takovým výstavám má muzeum také obrovskou zásluhu o povzbuzení
národního uvědomění, kterého dnes tak rapidně ubývá. Navš vte
proto i vy Oblastní muzeum, a to bez ohledu na to, jaká výstava se
právě koná. Možná, že najdete vysvětlení některých záhad ve vašem
životě, jako já s těmi papoušky.
Ing. Miloš Pulkrábek
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Zapomenutý malíř

cím spolkem 1996 a pře sk v předchozím Floriánu
2014), druhá dochovaná varianta je poprvé zveřejněna až zde. Jako akademický malíř vstoupil Julius
Jelínek do výtvarného světa při výstavě Krasoumné
jednoty v Praze 1902, kdy vystavoval kvaše Růže a
Štěs , a 1903 v Hořicích při výstavě Českého severovýchodu, kde představil oleje Dušička ulétá,
Finále, Pověst štědrovečerních nocí a Podobizna
slečny H. M. Další ﬁgurální mo vy zveřejnil při své
první souborné výstavě ve foyeru Klicperova divadla v Hradci Králové. Roku 1917 se uvedl v Hradci
Králové také jako malíř krkonošské přírody „s obrazy v barvách jemných nuancí, s pelem takřka motýlím“. Téhož roku vystavoval dokonce v Topičově
saloně v Praze akvarely Lesní tůň, Modré květy,
Bouřlivá nálada a Zimní klid. Brzy nato ale zemřel –
poměrně mlád – za pobytu v Čelákovicích
v pouhých 44 letech. Předčasnost skonu připomněla v Čelákovicích v prosinci 1931 výstava jeho melancholických krajin.
jvk

v Lázních Toušeni (2012, s. 22-23), zazněla nedávno
ve Skleněné vile při literárním pásmu věnovaném
V době e-mailu, esemesek a fota z mobilu zřídlo sedmi čestným občanům (četli Viktor Opp a Vojposílání pohlednic tak, že rychle zapomínáme i na těch Korel):
jeho dokumentární hodnotu. Na pohlednicích přitom není zajímavý pouze líc s obrázkem, ale mnoh- „Většina lidí pozná Toušeň jen jako lázně, a to je
dy také rub s textem, nebo s podpisem či podpisy. škoda, protože Toušeň souvisí také se sportem.
Začalo to tak: ve stejné době jako
lázně tady byl založen cukrovar a
za druhé světové války v tom
cukrovaru pracoval ing. Pepík
Hron, odborník, výborný člověk a
nadšený sportovec, vytrvalec. Už
za války, v letech 1943 a 1944,
zde zorganizoval dvě soustředění
budoucích atletů. V Toušeni pro
to měl ideální podmínky: lázně
tehdy vedl MUDr. Vojmír Králík,
také velký příznivec sportu, takže
se tu snadno daly získat místnos
v samostatném domě
v
parku,
Předsedkyni kulturní komise Haně Němečkové se kde se mohli mladí sportovci
nedávno podařilo zachy t v elektronické aukci ubytovat. Říkalo se tam Na
pohlednici Lázní Toušeně, odeslanou 11. května výsluní, ale slunit se z běžců
1944 do Brna. Na první pohled nic zvláštního. Jenže nikdo nepřišel a ani nemohl.
na rubu objevila pravý poklad: podpis jednadvace - Ing. Hron byl tvrdý trenér. Za
letého Emila Zátopka jako jednoho z účastníků „II. válečného provozu, který na
speciálního kursu pro maratonce v Toušeni“. Český začátku sezony, kdy jsme do
olympionik stole Emil Zátopek, čestný občan naše- Toušeně přijeli, nebyl ještě
ho městyse, vzpomínal na toušeňské pobyty rád. velký, jsme budili v lázních
Celé jeho toušeňské vzpomínání bylo zveřejněno ve rozruch. Pořád někdo odněkud
sborníku Lázně Toušeň – sport a sportovci (1996, s. někam běhal před snídaní,
26-31); zkrácená část, pře štěná v knížce Kolonáda po snídani, dopoledne, odpo-

ledne. Ale stačilo doběhnout kousíček za lázně k
Labi a už měli pacien klid a my báječný atle cký
terén: rovinky, lesíky, měkké cesty na písčitém
podloží, krásnou přírodu až do Čelákovic, tam ke
Gradu a zase podél tůní zpátky a třeba do lesů za
Káraným nebo ke Staré Boleslavi a Houštce. Od
dob, kdy jsem tenhle kraj dík Toušeni a Houštce
poznal, mi připadá celá tato oblast včetně houšteckých prostorů, staroboleslavského revíru, káranského, toušeňského, ale až po Nymburk jako běžecký
ráj. Lesy na rovině, to je pro běžce eldorádo! S n,
jehličnaté a travnaté cesty, zároveň ta blízkost vody
a typická česká scenérie krajiny. Co si běžec může
přát víc?...“
Rub pohlednice s podpisem Emila Zátopka dokládá,
kdo další z patnác mladých běžců tehdy Na výsluní
pobýval. Líc vypovídá o tom, jak tehdy náš lázeňský
městys vypadal. Poznáte, kde stál fotograf?
redakce

Před 140 lety se ve východočeských Nechanicích
narodil malíř Julius Jelínek (* 18. 3. 1874, † 21. 4.
1918), dnes zcela zapomenutý, a přece pro Lázně
Toušeň nepřehlédnutelný. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1892-94) a na Akademii
výtvarných umění u Vojtěcha Hynaise (absolvoval
1897). Působil jako umělecký rádce a návrhář výzdoby a tvarování skleněných výrobků pro sklárny
hraběte Harracha v Novém Světě (v Harrachově)
v Krkonoších. Pracoval na zámku v Libčanech, kde
sídlila část správy harrachovského panství. Současně se věnoval volné malířské tvorbě, zejména portrétům a obrazům Krkonoš. Zajížděl ale také do
středního Polabí, a to již v mládí za léčením do
Sla nných lázní Toušeň. Také zde maloval a pro
lázně samé tvořil akvarely včetně žertovné propagace Pozdrav z Toušeně po sla nné koupeli. Jedna
ze dvou známých akvarelových variant byla vydána
v roce 1899 jako dopisnice (nové vydání Okrašlova-

Sedmdesá letá pohlednice

Pábitel vLázních Toušeni

V letošních četných připomínkách a oslavách (nedožitého)
století světově proslulého českého spisovatele Bohumila
Hrabala (* 28. 3. 1914, † 3. 2. 1997) dosud vždy scházelo
jedno – pro nás důležité – zastavení: spisovatelův lázeňský
pobyt ve Slatinných lázních Toušeň právě před dvaceti lety,
v červenci 1994. Léčení v malých klidných lázních Bohumilu
Hrabalovi doporučil jeho dlouholetý přítel a kolega spisovatel Adolf Branald, čestný občan Lázní Toušeně, rovněž
zkušený pacient, znalý blahodárných účinků toušeňské
slatiny. Adolf Branald se kdysi odvážně zasloužil o prosazení
prvních neobvyklých Hrabalových próz do edičních plánů
nakladatelství Čs. spisovatel. Věděl, že „Laškování Bohumila
Hrabala s múzou je navýsost rafinované...“ a v knize Andělské schody o příteli prozradil: „Bohumil Hrabal píše uvnitř
verandózního akvária a čerpá sílu z kerských borovic.“
V knize o Báječných mužích na létajících ořích Branald lehce
připomněl přítelovu původní profesi: „Ani ostatní píšící
juristé nejsou nijak žhaví do námětů z oboru, o přelétavém
fámulovi nymburského notáře doktoru práv Bohumilu
Hrabalovi ani nemluvě.“ S Hrabalem se znali po léta a

v areálu lesních chat v Kersku k sobě neměli daleko. Nejlidštější Hrabalův portrét vepsal Branald do své Děkovačky bez
pugétu: „Před chatou oteplenou borovicemi stojí po cimburovsku rozkročen lehce prošedivělý muž. Shlíží se v prostém stavení, smilně sklouzává pohledem po skleněné verandě nad garáží, tiše si pobrukuje, povrňuje, tak jako si povrňují
spokojení kocouři.“ Na počátku pobytu Bohumila Hrabala
v Lázních Toušeni stála Branaldova rada: „Proč by ses harcoval do Františkových Lázní, když stejně dobrou slatinu máme
kousek od Kerska v Toušeni?!“ Tak se stalo, že galerii toušeňských spisovatelských hostů – od dávné Lužické-Srbové přes
bratry Čapkovy, Morávka, Drdu a Hilčra po bratry Petiškovy
– doplnil něžný barbar a pábitel české literatury Bohumil
Hrabal. Svou oblíbenou kerskou Hájenku i pražskou hospůdku U Tygra vyměnil na dva týdny za toušeňský hostinec
U lípy, kde usedával vychutnávaje pivečko s hravě moudrými postřehy i zcela mlčky. Zpět do lázní chodíval Káranskou
ulicí k Labi a po nábřeží, někdy znaven sklesl na lavičku,
někdy jen do měkké trávy. Nic zvláštního ze sebe nedělal,
disciplinovaně poslouchal pana primaře a přísné sestřičky,
v předsálí vodoléčby trpělivě čekal s dalšími pacienty i sportovci, jako rozumný pacient si dal ve všem říci, nijak zvlášť

nerebeloval a labužnicky se oddával léčivému teplu slatinných koupelí. Vůbec neprotestoval, když ho k vaně přišel
fotografovat jeho a Branaldův společný známý pražský
fotograf Jaroslav Litomiský. Jeden z těch vzácných snímků je
v knížce o kolonádě v Lázních Toušeni, druhý (bez červené
čepice) je v menším provedení v průvodci městysem a třetí
je zde: „Bohumil Hrabal ponořený do zamyšlení v toušeňské
slatině.“ Literární odlesk zážitku možná někde dřímá
v zasutém strojopisu a ještě vypluje do zasloužené slávy…
kronikář
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Blahopřání do Staré Boleslavi

Nejen pacien z Lázní Toušeně a ze středního Polabí, ale z celé republiky a
mnozí také za hranicemi vděčí za úspěšnou neurologickou pomoc a léčbu
prim. MUDr. Luďku Barešovi, CSc., který na prahu letošních prázdnin oslavil
šťastných 85 let. Pochází z rodiny mladoboleslavského architekta, ale domovem je již po léta ve Staré Boleslavi. Studium medicíny na Univerzitě Karlově
v Praze završil roku 1953 promocí (MUDr.) jako vynikající odchovanec zakladatele moderní neurologie prof. MUDr. Kamila Hennera. Umístěnka vedla mladého lékaře nejprve do krajské nemocnice v Karlových Varech, ale touha prohlubovat znalos směřovala mnohem dál. S vynalézavou pílí získával v temných
dobách ze západních zemí odbornou literaturu a za všech okolnos osvědčoval
preciznost a houževnatost zcela v duchu svého životního hesla iustus et tenax
(spravedlivý a pevný). Bezpečně ovládl všechny diagnos cké i terapeu cké
metody – zvláště vynikl v oboru neuroinfekcí a dětské neurologie – a roku
1957 dosáhl s výtečným prospěchem atestace v oboru neurologie. Díky hlubokým znalostem, uvážlivos a lidskému přístupu k pacientům byl povolán na
místo primaře neurologického oddělení nemocnice v Rumburku. Po sedmi
letech odtud v roce 1965 přešel na více než tři dese le na místo primaře
neurologického oddělení nemocnice v Měšicích a již následujícího roku 1966
byl pozván na mezinárodní neurologické symposium. Přes železnou oponu
navázal korespondenční kontakty se zahraničními klinikami a bez ohledu na
poli cké ob že pozvedl své měšické oddělení na špičkové pracoviště klinické
úrovně s vynikajícími výsledky. Zavedl početnou řadu původních diagnos ckých a terapeu ckých metod a jím prosazená léčba mozkových příhod přinesla
od roku 1972 nejnižší úmrtnost v ČR. Primař Bareš souběžně dál rostl i jako
konziliář a soudní znalec, školitel Ústavu pro další vzdělávání lékařů a farma-

Sedm čestných občanů
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ceutů a scénárista odborných ﬁlmů, a ve vědeckém oboru jako autor desítek
publikovaných a přednesených vědeckých prací, monograﬁí i patentové přihlášky. Pro světové medicínské časopisy popsal nové formy neurologických
onemocnění. Již roku 1978 byl proto jmenován mimořádným členem Americké
akademie neurologie a po třech letech dokonce jejím čestným a dopisujícím
členem. Teprve pak – roku 1984 – směl doma obhájit kandidátskou dizertaci
v oboru klinické neurologie (CSc.). Krátce nato již byl přijat mezi činné členy
Akademie věd v New Yorku. Navzdory důchodovému věku přijal ještě místo vědeckého
pracovníka Centra pro výzkum stresu při Fyziologickém ústavu ČSAV (1989-1991), kde oblaspsychofyziologie a neurofyziologie spolupracoval i na programu Interkosmos. Souběžně
otevřel v Brandýse n/L – Staré Boleslavi vlastní
neurologickou ordinaci, v níž za asistence své
cho , také lékařky, nejen léčil, ale udivoval
rovněž osobní noblesou a rozhledem po literatuře, hudbě a výtvarném umění. Roku 2001
byl na doporučení prezidenta Světové federace neurologů zvolen členem pres žní Královské společnos lékařské v Londýně. Loni byl
vyznamenán městem Brandýs n/L – Stará Boleslav Svatováclavskou plaketou
za zásluhy a významný příspěvek k reprezentaci města. S blahopřáním a poděkováním přicházejí nejen , kterým prim. MUDr. Luděk Bareš, CSc., (* 5. 7.
1929) zachránil a prodloužil život, ale v hlubokém obdivu i upřímní toušeňš
přátelé.
RNDr. Jan Králík, CSc.

Okrašlovací spolek vydal pod záš tou starosty Ing. Luboše Valehracha a díky panu Filipu Červinkovi, MBA, za sponzorské podpory ﬁrmy Ferra Interna onal Czech, s. r. o., pamětní sk
věnovaný všem sedmi čestným občanům našeho městyse. Tisk je koncipován jako miniencyklopedie se sedmi životopisy a fotograﬁemi, a m zároveň jako malá učebnice v podobě skládacího leporela. Výtvarně navazuje na pozvánku ke slavnostnímu odhalení bust armádního
generála Ing. Tomáše Sedláčka, které proběhlo v červnu ve Skleněné vile. Spolu se stručnou životní drahou tohoto nejnovějšího čestného občana představuje také zakladatele toušeňských ﬂoriánských pou P. Josefa K. Petráše, výtvarníka a autora loga toušeňských lázní
akad. arch. Alberta Jonáše, spisovatele a toušeňského herce i jazzmana Adolfa Branalda,
atle cké olympioniky manžele Danu a Emila Zátopkovy, a konečně i operní pěvkyni a slavnou
pacientku toušeňských lázní Jarmilu Novotnou. Pro všechny hosty a velmi početné návštěvníky byl pamětní sk Sedm čestných občanů onoho slavnostního dne 12. června k dispozici
zdarma jako upomínka. Nyní rozmnožuje nabídku publikací, které je možno zakoupit buď
v úředních dnech na úřadě městyse v budově staré radnice (Hlavní 56), nebo v otvírací době
místní knihovny ve Skleněné vile (V Ovčárně 87):
sk rukopisů Lázně Toušeň v lis nách a kronikách (2002)
průvodce Městys Lázně Toušeň (2009)
povídky Václava Dragouna Tucet příběhů z Toušeně (2010)
jubilejní publikaci Kolonáda v Lázních Toušeni (2012)
soubor osmi pohlednic toušeňských obrazů Čeňka Choděry (2013)
pamětní sk Sedm čestných občanů (2014)
Některé z těchto publikací je možno zakoupit rovněž v recepci Sla nných lázní Toušeň a v knihkupectví Sylvie v Brandýse nad Labem, avšak
s jinými cenami.
redakce
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Obrazové zpravodajství z ulice Za Školou
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PROFESIONÁLNÍ SUCHÉ I
MOKRÉ ČIŠTĚNÍ

ČISTÍME KVALITNĚ: Sedací soupravy čalouněné i kožené,
koberce, vlněné koberce, potahy, válendy,
židle, křesla,
a také interiéry aut a karavanů u Vás doma,
nebo v práci.

UŽ NIKAM NEMUSÍTE, MY PŘIJEDEME K VÁM
Vlas mil Březina – Čelákovice
TEL : 732 910 789
Přijímáme také platební karty CCS
www.cisteni-aut-karavanu.cz
www.cisteni-kobercu-docista.cz

Počet vlaků mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem zůstane zachován
Nový jízdní řád osobní železniční dopravy bude platný od 14. 12. 2014
do 12. 12. 2015. Na tra 074 Čelákovice – Neratovice nejsou plánovány
zásadní změny v provozu vlaků. Dle plánů Správy železniční dopravní
cesty by měla být trať 074 revitalizována v období od září 2014 do prosince 2015. Zároveň by mělo dojít ke zvýšení maximální rychlos až na
80 km/h.
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) objednává
osobní a spěšné vlaky na území hl. m. Prahy, na území Středočeského
kraje je objednávka těchto vlaků v kompetenci odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Objednatelem vlaků dálkové dopravy
(rychlíky a vlaky vyšší kategorie) je Ministerstvo dopravy ČR.
V úseku Čelákovice – Lázně Toušeň – Brandýs nad Labem (linka S23)
bude nadále zajištěn hodinový interval. Z Čelákovic budou vlaky odjíždět v pracovní dny od 4. do 21. hod. vždy v 36. minutu (s výjimkou posledního večerního spoje s odjezdem v 22.55 hod.). Z Lázní Toušeně
zpět budou vlaky odjíždět v pracovní dny mezi 4. a 22. hod. vždy v 13. minutu (s výjimkou prvního ranního spoje s odjezdem v 4:18 hod.).
V Čelákovicích je zajištěn přípoj vlaků linky S23 na vlaky linky S2 jak ve směru do Prahy (odjezd v XX.34 hod.), tak ve směru do Kolína (odjezd
v XX.24 hod.). Nově nebude jezdit pouze vlak v pracovní dny z Brandýsa nad Labem do Neratovic s odjezdem v 22.02 hod. a vlak z Neratovic
do Brandýsa nad Labem s odjezdem v 22.33 hod.
Výbor pro dopravu zastupitelstva Středočeského kraje podpořil záměr na přímé každodenní spojení Milovic s hlavním městem Prahou soupravami CityElefant a zahuštění víkendového intervalu na 30 minut v úseku Lysá nad Labem – Praha na tra 231 Praha – Čelákovice – Kolín,
které jsou již v návrhu jízdního řádu zahrnuty. Toto uvažované navýšení rozsahu železniční dopravy nemusí být středočeskými zastupiteli
nakonec schváleno a jízdní řád by zůstal zachován v současné podobě.
Ivana Studničková,
radní městyse Lázně Toušeň
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Úřední hodiny úřadu městyse
Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň
PONDĚLÍ
Úřední hodiny:
Starosta:

8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
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

Otevírací doba pošty

Za Školou 414, 250 89 Lázně Toušeň
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30
8.00 – 10.30

14.00 – 17.00
13.00 – 16.00
14.00 – 17.00
13.00 – 16.00
13.00 – 15.00

Telefon: 326 992 326

Provozní doba knihovny od 1.9.2014
Skleněná vila, V Ovčárně 87
Úterý

15.00 - 17.00

Ordinační hodiny prak ckého lékaře

MUDr. Jiří RANC, Za Školou 414, 250 89 Lázně Toušeň
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

Telefon: 326 992 361

Veterinární praxe
MVDr. Jan Mysliveček, MVDr. Jitka Myslivečková

Lázně Toušeň, Hlavní 39
Pondělí
15.00 -19.00
Úterý
10.00 -12.00 15.00 -19.00
Středa
10.00 -12.00 15.00 -19.00
Čtvrtek
10.00 -12.00 15.00 -19.00
Pátek
15.00 -19.00
soboty,neděle a pohotovost po telefonické domluvě
tel.326992912 mob.602641294

Kalendář svozu odpadů

Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn jako
v loňském roce každé úterý.
Svoz bioodpadu bude zahájen ve středu 9. dubna a bude
pokračovat každých 14 dní vždy ve středu lichého týdne až do
3. prosince 2014.

Případné přerušení provozu bude včas oznámeno.
Rozhovor s operátorkou či operátorem sňové linky
Při rozhovoru s operátorem mluvte tak rychle, aby Vám bylo zřetelně
rozumět a nemuseli jste každou větu 3x opakovat, čímž by došlo ke
Při vytočení jakéhokoli nouzového telefonního čísla (112 – zpoždění příjezdu odborné pomoci a možnému ohrožení života či
Integrovaný záchranný systém, 150 – Hasičský záchranný sbor České zvýšení škody na majetku.
republiky, 155 – Zdravotnická záchranná služba, 156 – Městská Při vytáčení sňového telefonního čísla si rychle ujasněte, co je
policie, 158 – Policie české republiky) se Vám do několika sekund potřeba říci. Operátora na sňové lince zajímá: "Co se stalo? Kde se
ozve operátor příslušné sňové linky a zeptá se Vás, co máte za to stalo? Jsou nějací zranění? Hrozí nějaké další nebezpečí? Vaše
problém.
jméno a číslo Vašeho telefonu, ze kterého voláte. "
Evropská sňová linka 112
Pokud je krizová událost na nějakém odlehlém místě, např. někde na
Na sňovou linku 112 lze volat i bez SIM karty v mobilním telefonu, samotě u lesa, popište co nejpřesněji operátorovi cestu, protože
operátorky a operátoři mohou s Vámi komunikovat i v anglič ně, operátor sedí na krajském operačním středisku v krajském městě a
protože se jedná o univerzální sňovou linku pro celou Evropskou Vaši lokalitu nezná. V nouzi nejvyšší Vás mohou za pomoci mobilního
unii. Navíc sňovou linku 112 lze volat z mobilního telefonu i v operátora i lokalizovat, ale jen s přesnos na stovky metrů, pokud
místech, kde signál nemá Váš mobilní operátor.
jste v místě se slabším pokry m základnových mobilních stanic.
Linku 112 pro nouzová volání provozuje Hasičský záchranný sbor Hovor na sňové lince vždy ukončuje operátor, nikoliv Vy, tedy
České republiky a operátorky a operátoři mají k dispozici někdy "lepší počkejte, až operátor zavěsí, ale zůstávejte nadále na telefonu pro
technologie", než zastaralé dispečinky národních linek 150, 155, 158, případné zpětné zavolání z sňové linky, kdyby Vás posádka hasičů,
156, a jsou schopni Vás přepojit na národní linku sňového volání. záchranky, policie nemohla nalézt.
Pokud je nějaký dispečink pře žen, je možnost přepojení na dispečink FB-webové stránky „Jak volat na nouzová čísla“
volnější.
red.

Jak volat na nouzová telefonní čísla 112,
150, 155, 156, 158:
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