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Městys získal další dotaci na rekonstrukci komunikací
V únoru 2014 byla vypsána závěrečná výzva Regionálním operačním programem
Střední Čechy na rekonstrukce místních
komunikací. Po analýze využitelnosti výzvy
a možností realizace jsme okamžitě zadali
vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci deseti komunikací v ulicích:
U Cihelny
U Sokolovny II. (část od Nehvizdské
směr na Čelákovice)
Na Hradisku
Na Stráni
Poštovní
Na Nábřeží (část mezi Káranská – Poštovní)
U Hřiště
Pod Pomníkem
Na Ostrůvku
Na Krétě
Celková délka těchto komunikací činí 2,3
km. Pracovně jsme projekt nazvali „Cikcak“, jelikož ulice se na rozdíl od

V

„Pavouka“, který je nyní ve výstavbě, nachází napříč celou Toušení. Žádost o dotaci
jsme v rekordním čase zpracovali a podali.
Žádali jsme o přiznání maximálních
20.000.000 Kč. Projekt byl koncipován tak,
abychom získali potřebný počet bodů. V
hodnocení jsme dosáhli velmi vysokého
počtu bodů. Z 34 uchazečů jsme se umístili
na 6. místě. Obrovským plusem, který přinesl potřebný počet bodového hodnocení
projektu (nejen tohoto, ale i projektu na
MŠ) bylo, že městys měl schválen Strategický plán rozvoje městyse. Zde nezbývá
než opět poznamenat, že 7 zastupitelů
bezdůvodně nehlasovalo o takto významném dokumentu.
Dne 19. 8. 2014 jsme pro městys Lázně
Toušeň získali dosud rekordní dotaci ve
výši 20.000.000 Kč, přičemž uznatelné náklady na rekonstrukci by měly činit podle
předběžného rozpočtu max. 32.000.000
Kč. Městys Lázně Toušeň svým projektem s

přehledem překonal projekty na rekonstrukce komunikací i v obou velkých sousedních městech, která o dotaci také požádala, avšak v přetlaku žádostí je nezískala.
Realizace projektu bude probíhat do konce
srpna 2015. Nyní je třeba zajistit finanční
prostředky na takto rozsáhlou akci. Již
jsme zahájili jednání s peněžními ústavy o
výběr nejvýhodnějšího financování. Zpracováváme dokumentaci pro výběrové řízení tak, aby nejpozději do konce roku byl
znám zhotovitel stavby. Záleží však na
novém zastupitelstvu a zejména na novém
starostovi a radě, zda zvládnou takto rozsáhlou akci správně a bez problémů dokončit tak, aby realizace neskončila fiaskem. (Jako téměř nedokončená Skleněná vila a málem vracená dotace, či kostlivec ve formě dvojnásobného úroku z úvěru oproti běžně placeným úrokům v době
před 3 lety.)
Ing. Luboš Valehrach, MBA

ážení spoluobčané,

spolu s koncem letních dnů se nezadržitelně blíží i
podzimní volby do zastupitelstva městyse Lázně Toušeň. O Vaši
přízeň se bude ucházet 6 politických stran a uskupení, nejvíce v
historii městyse. Všem kandidujícím stranám a uskupením dal úřad
městyse prostor k prezentaci volebních programů na stránkách
Floriána. Většina kandidujících možnost využila, některá uskupení
však nepovažují oslovení voličů za potřebné a volební prezentaci
nedodala. Příspěvky jednotlivých stran jsou otištěny přesně tak, jak
byly dodány, bez jakéhokoli zásahu (na stranách 23-27).

Celé léto se neslo v duchu lázeňského léta. Navázali jsme na loňské
úspěšné pořádání letních oddychových koncertů ve Skleněné vile.
Každý prázdninový víkend zde probíhala nějaká zajímavá akce –
koncert nebo divadlo, a nově jsme, s velkým ohlasem, zavedli i
promítání letního kina. I v čase dovolených měl však úřad napilno.
Jak občané jistě vědí, probíhá výběrové řízení na rekonstrukci školky.
Stavba započne v říjnu. V srpnu jsme však získali další 2 dotace.
Obdrželi jsme 90 % dotaci ve výši 2,4 milionu na pořízení
komunálního multifunkčního stroje na údržbu chodníků, silnic a
parků. Více s přečtete v samostatném článku. Další dotace, kterou
jsme získali, nám však přidělává hodně vrásek. Získali jsme na jednu
stranu obří dotaci ve výši 20 milionů Kč (což je historicky nejvyšší
dotace, jakou městys kdy získal) na rekonstrukci 10 ulic. Avšak její
realizace přinese velké problémy. Jednak je třeba získat finanční
prostředky na vlastní zdroje, jednak je třeba zkoordinovat veškeré
stavební práce. Pro občany to bude znamenat dvakrát větší zásah,
než je právě probíhající rekonstrukce ulic. Dopředu se za úřad
městyse všem občanům za budoucí znepříjemnění situace
omlouvám. Rekonstrukce komunikací je v zájmu nás všech, a i přes
všechna omezení zcela jistě přinese komfort zejména těm občanům,
kteří v rekonstruovaných ulicích bydlí.
Závěrem mi dovolte popřát Vám příjemný pestrobarevný podzim,
houbařům spoustu plných košíků a všem nám šťastnou ruku při volbě
budoucího zastupitelstva.
S úctou Váš Luboš Valehrach, starosta
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O čem jednali radní městyse
Rekonstrukce místních komunikací
v Lázních Toušeni
Celé léto pokračovala rekonstrukce místních
komunikací - I. etapa tzv. Pavouk
(komunikace Za Školou, Na Zárybničí, V
Zátiší, Na Pruhu, Požární, část komunikace U
Sokolovny). Souběžně probíhaly práce na
kabelových přípojkách spol. Elektromontáže
Uhlíř s.r.o. (podzemní vedení) a pokládka
optického kabelu spol. Czelanet.
Rada obdržela Oznámení od Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy o
schválení projektu „Rekonstrukce místních
komunikací v Lázních Toušeni“ – II. etapa,
kdy projekt byl schválen k poskytnutí
dotace. Projekt zahrnuje tyto místní

komunikace: Na Krétě, Na Ostrůvku, Pod
Pomníkem, Poštovní, část komunikace Na
Nábřeží, U Hřiště, Na Hradisku, Na Stráni, U
Sokolovny II, U Cihelny.
Dobudování cyklostezky Lázně Toušeň Čelákovice
Proběhlo jednání na MěÚ Čelákovice, odbor
výstavby, ve věci dobudování cyklostezky.
Příslušné územní rozhodnutí by mělo být
vydáno do konce září t. r. Poté proběhne
vyvlastňovací řízení.
Stavební úpravy v základní škole

Rekonstrukce mateřské školy
V současné době se intenzivně pracuje na
přípravě rekonstrukce budovy mateřské
školy, která by měla začít v říjnu t. r.
Samosběrný kompaktní stroj
Po schválení projektu „Snížení prašnosti
v Lázních Toušeni“ a přidělení dotace
probíhá výběrové řízení na dodání tohoto
stroje.

Během prázdnin proběhla rekonstrukce
učebny v přízemí, do které byly zakoupeny
školní lavice a židle. Dále byla vybudována

Deset let v naší škole
Před deseti lety navštěvovalo
základní školu v Lázních Toušeni
celkem 29 dětí. Škola měla dvě
třídy, kde byli spojeni žáci
prvního a druhého ročníku,
společně se učili žáci třetího,
čtvrtého a pátého ročníku. Ve
škole vyučovaly dvě paní
učitelky (PaedDr. Miroslava
Žídková a Ivana Studničková) a
částí úvazku jsem doplnil tento
malý kolektiv jako ředitel školy.
Na jaře roku 2004 jsem při
konkurzu na ředitele základní
školy prohlásil, že bych rád
dovedl školu k plnotřídnímu
uspořádání. Tenkrát se mi
konkurzní komise vysmála a
zástupci tehdejší rady, tehdy
ještě obce Lázně Toušeň,
prohlásili, že jim stačí, pokud
bude škola fungovat.

ředitelna a v části budovy vyměněny
rozvody elektřiny a okna.

Ivana Studničková
radní městyse Lázně Toušeň

Městys bude mít novou komunální techniku
v kmenových třídách. Je
plánována rekonstrukce toalet.
Na základě projektu obnovy
elektroinstalace se začalo s jeho
realizací. Na moji žádost je tato
modernizace rozdělena do více
etap. Letos došlo k výměně
hlavního
rozvaděče
a
rekonstrukci elektroinstalace a
slaboproudých rozvodů v části
přízemí. Paralelně, tak, aby se
zabránilo zbytečným výdajům,
jsme
vybourali
příčku
v
místnosti, kde dříve bydlel pan
řídící. Touto úpravou vznikla
pátá učebna a ředitelna. V
tomto
křídle
školy
byla
vyměněna okna.

Škola funguje. Navštěvuje ji v
současné době celkem 84 žáků.
Ty učí pět učitelek, dvě
vychovatelky. Já stále doplňuji
kolektiv stejným úvazkem jako v
roce 2004. Pro příští rok
počítám s naplněním mých
konkurzních
předpokladů.
Budeme učit všechny třídy
samostatně.

Škola se stále těší obrovské
podpoře úřadu městyse Lázně
Toušeň. Každý rok jde z peněz
určených pro všechny občany
městyse
Lázně
Toušeň
významná část nejen na běžný
provoz školy, ale také na
rekonstrukce a opravy budovy.
Investice jsou to nevratné,
nepřinesou do budoucna žádní
zisk, pokud tedy za dostatečnou
odměnu nebudeme počítat
spokojenost žáků a jejich
pedagogů.

Budova školy prochází stále
procesem inovace. Je kompletně
vybavena novým nábytkem pro
školáky.
Učitelky
využívají
moderní multimediální techniky

Samostatnou kapitolou může
být i deset let školky. O 19 dětí
se v roce 2004 staraly dvě paní
učitelky (Naděžda Drobílková,
Anna
Pavlíková).
Výuka

Když jsme žádali o dotaci na
komunikace „Cik-cak“, již byla
přiznána do té doby nejvyšší
dotace v městysi na rekonstrukci
komunikací
„Pavouk“.
Výše
zmíněné finanční prostředky z
dotačních
programů
jsou
využívány k stávající rekonstrukci
7 ulic s předpokladem na opravu
a rekonstrukci dalších 10
komunikací. Na jejich údržbu je
však potřebná nová komunální
technika, která by usnadnila a
hlavně zefektivnila úklidové
práce na komunikacích. Podali
jsme tedy žádost o dotaci na
zametací vůz, který dokáže čistit
chodníky a silnice suchou i
mokrou cestou v letním období, v
zimním období pak odhrnovat
sníh, solit příp. posypávat
inertním materiálem. Navíc vozy
této kategorie dokážou sekat
trávu s přímým hrabáním a
nakládáním posekané trávy na
korbu vozu a s pomocí

přídavného zařízení i zalévat
veřejnou zeleň v obci. Vozidlo s
příslušenstvím nepatří zrovna k
nejlevnějším. Před dvěma týdny
jsme obdrželi dotaci na pořízení
zametací komunální techniky ve
výši 2.401.000 Kč s deseti
procentní spoluúčastí, tedy za
cenu 266.000 Kč. Obdobný
komunální multifunkční stroj v
městysi
chyběl,
současná
technika je zastaralá, i když
funkční. Předpokládaný termín
dodání vozidla je v listopadu
letošního roku. Žádost o dotaci
na zametací techniku byla
poslední žádostí o dotaci, kterou
jsme podali. Nové žádosti na další
dotační projekty již bude podávat
nové vedení městyse. Na tom
také
zůstane
i
realizace
výběrových řízení a dotažení
všech dosud rozpracovaných a
realizovaných projektů.

probíhala v jedné budově.
Začátek školního roku 2006
znamenal i otevření druhého
oddělení umístěného ve škole.
Ve spolupráci s obecním
úřadem jsme prakticky bez
investice navýšili kapacitu školky
na 42 dětí. Toto oddělení
fungovalo do minulého roku.
Otevřením Radušky (oddělení
MŠ v budově úřadu městyse) se

počet dětí zvýšil na současných
47. Odstěhování školky ze školy
dalo vzniknout výše zmíněné
páté učebně základní školy.
Pokud
půjde
vše
podle
předpokladů, pak ve školním
roce 2015/2016 budeme mít
školku o celkové kapacitě 72
míst.

Ing. Luboš Valehrach, MBA

Mgr. Martin Černý
ředitel ZŠ a MŠ Lázně Toušeň
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Konec volebního období zastupitelstva městyse
Konec volebního období současného zastupitelstva se nezadržitelně blíží a s ním přichází čas zrekapitulovat to nejdůležitější, co
se za uplynulé 4 roky v městysi událo, co se
podařilo udělat, co se nestihlo, a co tedy
nové zastupitelstvo čeká. Právě končící volební období bylo provázeno změnou ve
vedení městyse. Od řádných komunálních
voleb v říjnu 2010 vedla městys starostka
MVDr. Jitka Myslivečková. Ode dne
11.6.2012 až dosud je starostou městyse
Ing. Luboš Valehrach, MBA.
V létě roku 2010, za působení ještě původního zastupitelstva pod vedením pí Ludmily
Svobodové, jsme získali dotaci na rekonstrukci Skleněné vily ve výši 6.950.000 Kč.
Stavba byla rozfázována na dvě dílčí etapy.
V tehdy probíhajícím volebním období byl
vysoutěžen zhotovitel stavby (nejdříve I.
etapy, později obou). Stavební práce však
vázly, termín dokončení byl městysem zhotoviteli dvakrát v roce 2011 prodloužen,
avšak přesto nebyla Skleněná vila dokončena včas. Hodnota díla se v roce 2011 a počátkem roku 2012 zvýšila z původních
9.500.000 Kč na závratných 13.500.000 Kč
(cena bez nádvoří a zadní terasy). Proto byla
smlouva s původním zhotovitelem v srpnu
2012 (již pod novým vedením) vypovězena,
vyhlášeno bylo nové výběrové řízení. Skleněná vila tak 29. 12. 2012 byla konečně po
více než 2 letech dokončena. Celkové náklady jsme snížili téměř na původní hodnotu,
na částku 9.300.000 Kč. Na jaře 2013 bylo
dokončeno ještě nádvoří Skleněné vily (za
1.817.000 Kč) a objekt i park začaly plně
sloužit veřejnosti. Po odečtení dotace za
Skleněnou vilu, včetně dobudovaného nádvoří, městys utratil částku 3.815.000 Kč.
Od zahájení Lázeňského léta 2013 probíhá
ve vile řada kulturních akcí, pyšnit se mohla
již 3 výstavami, 18 koncerty a téměř desítkou divadelních představení. Své místo zde
nalezla i obecní knihovna, pravidelně se
v těchto prostorách konají jednání zastupitelstva, pracovní schůze komisí a schůze
různých spolků a organizací. Dlužno dodat,
že v současné době vede městys Lázně Toušeň dva soudní spory se zkrachovalými zhotoviteli stavby. Od září 2014 dojde
k dočasnému uzavření provozu vily, neboť
zde bude, po dobu rekonstrukce mateřské
školy (cca 4/2015), umístěno oddělení mateřské školy a možná výdejna jídla pro základní školu.

V roce 2012, za působení starostky dr. Myslivečkové, získal městys Lázně Toušeň dotaci
ze Středočeského kraje na rekonstrukci
čistírny odpadních vod v celkové výši
313.500 Kč. ČOV byla rekonstruována v roce
2013 a 2014 nákladem 420.000 Kč. Zakoupena byla 2 čerpadla.
V roce 2011, taktéž za působnosti dr. Myslivečkové, došlo k rekonstrukci chodníku
v ulici Hlavní od č.p. 35 k ul. V Ovčárně.
Rekonstrukce byla hrazena plně z rozpočtu
městyse částkou 572.000 Kč. Městys o žádnou dotaci na rekonstrukci chodníků nepožádal, což je škoda, jelikož v té době existoval dotační program SFDI, z kterého bylo
možno dotaci právě na tento chodník ve
výši 85 % bez problému čerpat.
Zároveň v roce 2011 došlo k výměně dvou
autobusových zastávek v lokalitě U Davídků
a na Floriánském náměstí (212.000 Kč).
Bezpečnost v městysi od července 2012
zajišťuje Městská policie Čelákovice. Ročně
se za tuto službu z obecního rozpočtu vynaloží více než 400.000 Kč. Strážníci se vyskytují v městysi nepravidelně po dobu cca 1,5
– 2 hodin denně. Psychologický efekt přítomnost policejního vozidla sice má, avšak
hmatatelné výsledky či statistické snížení
kriminality patrné nejsou. Již nyní se z řad
některých zastupitelů, kteří hlasovali pro
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu
činnosti městské policie, ozývá, zda to nebyl
krok špatným směrem. Za téměř 3 roky
výkonu městské policie jsme mohli mít po
celé obci vybudovaný kamerový systém s
celodenním provozem. Jak zefektivnit činnost strážníků nebo jinak zajistit bezpečnost
v obci je však otázkou pro příští zastupitelstvo.
V roce 2013 jsme přechodně vyřešili palčivý
problém s nedostatkem míst v mateřské
školce a základní škole. Z zasedací síně úřadu vzniklo jedno plně vybavené oddělení
mateřské školy o kapacitě 22 míst. Touto
rekonstrukcí byla uvolněna původní třída
MŠ pro potřebu základní školy. Již ve školním roce 2013 – 2014 byla učebna využívána školní družinou, od letošního školního
roku v těchto prostorách vznikla plně vybavená učebna pro dopolední výuku i odpolední činnost družiny. Projekty sice nespadaly do dotačních programů, přesto byly nutné zejména kvůli zvýšení kapacity míst v
mateřské škole a v neposlední řade k zajištění komfortu při vyučování dětí ze školky i

školy a školní družiny. Náklady na rekonstrukci činily 1.673.000 Kč. V současné době
je školka dětmi plně využita a její provoz
nebude přerušen ani při rekonstrukci budovy mateřské školky v ulici Nehvizdská. Nutno podotknout, že již při přestavbě zasedací
místnosti bylo očekáváno, že toto oddělení
bude nezbytné po dobu rekonstrukce MŠ v
Nehvizdské ulici. Díky této investici tak je
nyní možné rekonstrukci původní školky
vůbec provést. V případě sníženého počtu
dětí v mateřské škole (počítáme horizont 5
– 8 let) bude třída v původní zasedací síni
využívána školní družinou, případně k volnočasovým aktivitám mládeže.
Koncem roku 2012 jsme obdrželi dotaci na
rekonstrukci ulice Nádražní. K žádosti o
dotaci byl využit stavební projekt z roku
2005, ten byl mírně modifikován a krácen
na potřeby současného stavebního zákona a
stavba byla realizována. Městys získal dotaci
z ROP Střední Čechy ve výši 2.054.000 Kč,
spoluúčast obce byla 971.000 Kč. Žádost o
dotaci byla podána dr. Myslivečkovou, projekt však nebyl zprvu financován a k jeho
profinancování došlo po intervenci a úpravě
položek v některých stavebních částech díla
až za vedení starosty ing. Valehracha. V roce
2011 a počátkem roku 2012 byla také dobudována část kanalizace a položen asfaltový
povrch v ulici Zahradní, též bez dotačních
zdrojů.
Rozsahem největší akcí, která se městysi
v uplynulém volebním období podařila zrealizovat, resp. Jejíž realizace se dokončuje, je
rekonstrukce místních komunikací – fáze I.,
pracovně nazvaná „Pavouk“. Jedná se o
rekonstrukce komunikací v ulicích Za Školou, Na Zárybničí, Požární, Na Pruhu,
V Zátiší, část ulice U Sokolovny, silnic a
chodníků, včetně přeložení elektřiny do
země a kabelizaci internetem. Městys získal
v koncem roku 2013 historicky do té doby
nejvyšší dotaci – 13.380.000 Kč. Stavební
akce byla zahájena v dubnu 2014 a trvá
dosud. Její dokončení je plánováno na říjen
2014. Celkové investiční náklady činí
17.870.000 Kč.
Od počátku volebního období byla známa
potřeba zvýšení kapacity mateřské školy pro
nejmenší občany městyse. Zpočátku, za
vedení dr. Myslivečkové, se uvažovalo o
výstavbě, resp. navezení kontejnerů do
lokality Na Zárybničí s tím, že současná budova mateřské školy Nehvizdská se prodá.
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Konec volebního období zastupitelstva městyse pokračování ze strany 3
Stavba měla být realizována zcela bez dotace za částku cca 14.000.000 Kč (bez ceny
pozemku). Zároveň však v té době došlo k
opravě a natření fasády, střechy na budově
školky a úpravě zeleně a zahrady (chodníků)
MŠ. Jiné práce, zejména ty uvnitř, které by
byly přínosem pro samotné děti a nikoli
případného kupce, až na vyměněný koberec,
provedeny nebyly. Po výměně vedení městyse došlo k přehodnocení realizace. V roce
2012 se začaly analyzovat možnosti spolufinancování rekonstrukce stávajících prostor
z dotačních prostředků. V té době však již
několik měsíců dotace na školky nebyly poskytovány. Přesto městys zpracoval projekt
na rekonstrukci stávající mateřské školy.
Koncem roku 2013 byla vypsána výzva na
dotace a o přiznání dotace jsme samozřejmě
požádali. Projekt řešil rekonstrukci současné
budovy mateřské školky a s tím spojené
navýšení kapacity mateřské školy o 25 míst.
Kromě samotné budovy pro provoz tříd
mateřské školy projekt počítá s rekonstrukcí
školní kuchyně a školní jídelny (také se zvýšením kapacity), která je využívána i dětmi a
zaměstnanci základní školy. Koncem letošního školního roku jsme získali dotaci ve výši
7.387.000 Kč. Okamžitě se započalo
s výběrem vhodného dodavatele a nová
školka by měla začít sloužit svému účelu cca
v dubnu 2015. Vzhledem k parametrům
dotace velmi záleží na novém vedení městyse, jak se svého úkolu zhostí a zda dokončí
stavbu včas. Zde je naprosto nepřípustné
zvolit stejně laxní přístup ze strany vedení
městyse, jako tomu bylo například u rekonstrukce Skleněné vily.
Se stavbou mateřské školky úzce souviselo i
rozhodnutí městyse o vypsání výběrového
řízení na pozici ředitele městysem zřízené
Základní školy a Mateřské školy Lázně Toušeň. Koncem roku 2011 a počátkem roku
2012 se vyhrotila situace mezi ředitelem
školy Mgr. Černým a starostkou MVDr. Myslivečkovou s některými radními, kdy vedení
městyse destabilizovalo školu záměrem
vyhlásit výběrové řízení na pozici ředitele
školy. Situace se však uklidnila po petici
občanů, kdy starostka městyse od svého
záměru upustila.
Přesto se i v minulém volebním období podařilo škole, za podpory městyse
(mimořádný příspěvek 365.000 Kč), realizovat některé projekty. Tím největším bylo
vybudování školního hřiště. Jeho přestavba
stála 1.115.000 Kč, dotace kraje činila

750.000 Kč. Hřiště slouží nejen dětem v
rámci tělesné výchovy, ale i k volnočasovým
aktivitám ve školní družině, dětem z mateřské školy, mládeži a dospělým k nejrůznějším sportovním aktivitám. Další dotace získané školou na nejrůznější projekty pokrývají v roce 2014 částku 217.000 Kč.
V letošním roce jsme započali s rekonstrukcí
budovy školy. Přes letošní prázdniny vznikla
ve škole nová třída. V letošním a příštím
roce bude opravena elektroinstalace v celé
škole a vyměněna budou okna. Z časových
důvodů není možné opravu provést naráz
přes letní prázdniny. V roce 2014 tak byla
rekonstruována elektroinstalace v 1. patře a
vyměněno 6 oken. V příštím roce bude rekonstrukce elektroinstalace dokončena
(akce je již naplánována) a úřad městyse
nyní jedná s místním výrobcem oken o poskytnutí slevy a možnostech sponzoringu.
Kontroverzním tématem pro řadu opozičních zastupitelů bylo podání žádosti na podzemní velkoobjemové kontejnery pro tříděný odpad. Žádost o dotaci přesto koncem
roku 2013 byla podána a získali jsme do
rozpočtu městyse 2.800.000 Kč na zřízení 2
hnízd kontejnerů (vždy plasty, papír, sklo). Z
rozpočtu obce bude kryta částka 500.000 Kč.
Lázeňské místo by mělo zůstat místem relaxace a nikoli místem, kde na každém rohu
ulice vykukuje několik nevzhledných pestrobarevných kontejnerů na tříděný odpad.
Navíc vynaložené náklady se obci po několika letech vrátí při snížení četnosti svozu
tříděného odpadu.
V únoru 2014 jsme získali informaci, že
bude vypsána další výzva na rekonstrukci
komunikací. Okamžitě jsme začali analyzovat
možnosti a ve velmi krátkém čase, v dubnu
letošního roku, jsme podali žádost o dotaci,
včetně projektové dokumentace, na rekonstrukci deseti ulic (ulice U Cihelny, U Sokolovny II., Na Hradisku, Na Stráni, Poštovní,
část Na Nábřeží, U Hřiště, Pod Pomníkem,
Na Ostrůvku, Na Krétě). Projekt byl Regionálním operačním programem Střední Čechy akceptován a doporučen k financování.
V této době již byla přiznána dotace ve výši
20.000.000 Kč. Předpokládaná výše investice
je cca 35.000.000 Kč (vč. neuznatelných
výdajů projektu). Do konce volebního období bude vyhlášeno výběrové řízení, a již nové
vedení městyse se musí postarat o to, aby
akce byla nejen zdárně dokončena, ale také
za co nejvýhodnějších podmínek profinanco-

vána, neboť na tuto akci bude muset městys
získat bankovní úvěr.
V lednu roku 2014 bylo pořízeno mulčovací
rameno (206.000 Kč), které slouží k vysekávání příkopů a jiných šikmých zelených
ploch. Nejsme tak při údržbě příkopů podél
komunikace Hlavní a Nehvizdská odkázáni
na sekání trávy Správou a údržbou silnic
Středočeského kraje 1x ročně. Navíc stroj
slouží i pro údržbu cyklostezky, nábřeží a
úvozu. Na jaře letošního roku jsme podali
žádost o dotaci na čisticí a zametací vůz v
rámci výzvy Operačního programu životní
prostředí na snižování prašnosti v městysi.
Na jeho pořízení byla v srpnu 2014 získána
dotace ve výši 90 % způsobilých výdajů, tedy
2.401.000 Kč. Městys tak v průběhu listopadu a prosince pořídí multifunkční komunální
vozidlo, které bude schopno zametat silnice
a chodníky suchou i mokrou cestou. Smetky
bude přímo nasávat do odpadní nádoby.
Kromě toho umí odhrnovat sníh, čistit komunikace tlakovou vodou, s přídavným sekacím zařízením funguje jako sekačka na
trávu s přímým nakládáním posekané trávy
na korbu vozidla. Jeho pořízení velmi usnadní a zejména zrychlí práci při údržbě komunálu a zeleně.
Koncem roku 2013 zastupitelstvo městyse
schválilo Strategický plán rozvoje městyse
Lázně Toušeň pro roky 2014 – 2024. Tento
strategický dokument je základním rozvojovým dokumentem např. pro čerpání dotací.
Řeší ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, jakým směrem se bude obec ubírat,
jaké mají obec a její občané priority a potřeby. O schválení takto významného dokumentu hlasovalo pouze 8 zastupitelů. Ostatní se bez jakéhokoli důvodu hlasování zdrželi
či hlasovali proti návrhu. I přesto byl strategický plán schválen. Na jeho základě byly o
několik měsíců později získány dotace na
rekonstrukci mateřské školky, na rekonstrukci 10 ulic, na tvorbu podzemních kontejnerů a na pořízení zametacího vozu. Bez
tohoto dokumentu by se pravděpodobnost
získání dotace výrazně snížila. Je třeba
uvést, že strategický plán byl plně tvořen
vlastními silami úřadu městyse a jeho vyhotovení neznamenalo vynaložení žádných
finančních prostředků z rozpočtu městyse.
Výdaje v okolních obcích na zpracování dokumentu obdobné velikosti se pohybují v
řádech stovek tisíců. O to více je nepochopitelné, že zastupitelé, kteří se ani nechtěli na
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jeho tvorbě podílet, přesto nezvedli ruku
pro schválení.
Počátkem volebního období, za působení
starostky Myslivečkové, bylo v domě seniorů
vymalováno, opravena fasáda na východní
straně, vyměněna byla zbylá okna, z vyklizené místnosti klubu LáTo vznikla zasedací
místnost pro jednání komisí (poněkud zbytečně, jelikož komise nyní zasedají v prostorách Skleněné vily). Na žádnou z akcí nebyla
poskytnuta žádná dotace. Počátkem roku
2014, za starosty Valehracha, pak byla instalována do domu seniorů výtahová sedačka,
která zde chyběla. Výrazně se tak usnadnil
pohyb některých hůře chodících obyvatel po
schodech. Městys vynaložil na toto zařízení
ze svého rozpočtu 137.000 Kč.
Městys se nedávno zabýval také úpravou
prostranství (dvora) mezi domem seniorů a
poštou. Tato plocha je již v technicky nevyhovujícím stavu. Jedná se o místo s vysokou
frekvencí osob, a zejména starších občanů,
pro které mohou být nerovnosti povrchu
nebezpečné. Proto na úplný závěr volebního
období, v říjnu 2014, bude plocha nádvoří
zrekonstruována. Usazeny budou obrubníky
a položena nová zámková dlažba.

FLORIÁN

V průběhu roku 2014 byla zpracována projektová dokumentace na dokončení rekonstrukce zbývající části chodníků na ulici Hlavní a Nehvizdská. Jedná se o chybějící tři úseky chodníků – od náměstí směrem na Čelákovice po pravé straně, lokalita „U Davídků“
a celý úsek podél silnice III.třídy – Nehvizdská. Projektová dokumentace je připravena,
nyní se žádá o stavební povolení a poté budou projekty připraveny pro podání žádosti
o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
V roce 2014 se podařilo uzavřít po několikaměsíčním jednání dohodu s Úřadem práce
České republiky o zaměstnávání obtížně
zaměstnatelných pracovníků. Městys získal
dotaci na jejich zaměstnávání v komunálních
službách a při údržbě veřejné zeleně ve výši
12.000 Kč měsíčně na pracovníka. Takto
pomůže městys přechodně získat práci až 6
pracovníkům. Alespoň částečně tak pomáháme řešit zaměstnanost v obci, i v rámci
měkkých projektů.
Po dlouhé době povolování a různých výjimek byly osazeny v listopadu 2012 lampy
veřejného osvětlení na cyklostezce do Čelákovic. Jejich osazení bránilo muzeum a archeologický ústav. I když lampy slouží svému
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účelu, stále není dořešena chybějící část
cyklostezky do Čelákovic. Městys se po vyhotovení projektu na dostavbu cyklostezky a
po neúspěšných pokusech o dohodu, odkup
i směnu pozemků, odhodlal k zahájení vyvlastňovacího řízení. Záleží nyní na novém
zastupitelstvu, zda tuto nepříjemnou záležitost dotáhne k veřejnému prospěchu všech.
V průběhu volebního období současného
zastupitelstva městys Lázně Toušeň odkoupil či směnil řadu pozemků, které jsou pro
obec strategické. Zejména se jednalo o pozemky pod čistírnou odpadních vod, pozemky kolem bývalého skladu CO v ulici U Cihelny, pozemky v intravilánu obce, které jsou v
územním plánu určeny k zástavbě, pozemek
funkčně patřící k domu č.p. 519 a pozemky
mezi Lázněmi Toušení a Čelákovicemi.
Za volební období 2010-2014 získal samotný
městys Lázně Toušeň celkové dotace ve výši
48.911.000 mil. Kč. Z celkové částky činí
dotace získané za vedení MVDr. Myslivečkové 313.500., zbylá částka, tedy 48.598.000
Kč byla získána pod vedením současného
starosty.
Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta městyse

Stalo se…
Léto 2014 ve Skleněné vile pokračovalo v sobotu 19. července, kdy na nádvoří vystoupila oblíbená skupina Druhej dech s Láďou Weyrostkem.
Vstupné bylo dobrovolné a samozřejmostí bylo i občerstvení. Kapela má mnoho příznivců, kteří si s ní rádi zazpívají i zatančí a nejinak tomu
bylo i tentokrát.
Na nedělní odpoledne 27. července přijali pozvání účinkovat divadelníci z Čelákovic. DS Tyl
zahrál dětem pohádku J. Bařinky a B. Vítovcové
O měšci, botách a jablíčku v režii Pavla Wiesera.
Představení bylo velmi povedené, krásná a poučná pohádka za návštěvu určitě stála.

Místní skupina The Kingsize Boogiemen si našla
své věrné posluchače, kterých je vždy dostatek.
Bylo tomu i tak i v sobotu 2. srpna, kdy si za
příjemného počasí přišlo poslechnout jejich
hudbu tolik spokojených příznivců, že zaplnili
nejen nádvoří Skleněné vily, ale mnoho jich
poslouchalo i v příjemném prostředí Parku profesora Procházky. Vstupné bylo dobrovolné a
možnost občerstvení samozřejmá, jako vždy.
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Řekne-li se O´Henry, víme, co můžeme očekávat: humornou povídku se zajímavou zápletkou. Tři z mnoha set povídek tohoto autora pod
společným názvem Poctiví společníci přijel na nádvoří Skleněné vily
9. srpna zahrát divadelní soubor
Svatopluk z Benešova. Pod vedením
režiséra Bohumila Gondíka předvedli herci báječné představení, a
tak povídky Poctivý společník, Veliká herečka a Vlivná žena určitě
zaujaly a pobavily všechny přítomné návštěvníky. Skvělé divadlo,
příjemný zážitek!

Nejen hudba a divadlo, ale také
kino patří k Létu 2014 ve Skleněné
vile. Tentokrát už v pátek 15. srpna
byl promítán film Okresní přebor:
Poslední zápas Pepika Hnátka režiséra Jana Prušinovského. V téměř
rodinném prostředí, kdy vstupné
bylo opět dobrovolné a nechybělo
občerstvení, mělo kino neopakovatelnou atmosféru.

Ve čtvrtek 21. srpna otevřela fotografka PhDr. Dana Kyndrová (po přeslici pochází z Lázní Toušeně, kde také občas přebývá) v Českém centru
v Rytířské ulici v Praze výstavu Česká osudová data. Jako kurátorka výstavy shromáždila a uspořádala dokumentární záběry nejlepších českých fotografů z let 1945, 1968, 1969 a 1989. Úspěšné výstavě věnoval mimořádnou pozornost denní tisk.

Ve středu 27. srpna se na toušeňském hřbitově konala pietní vzpomínka na arm. generála v.v. Ing.
Tomáše Sedláčka při příležitosti
druhého výročí jeho úmrtí. Pietního
aktu se zúčastnili zástupci armády
České republiky, Československé
obce legionářské, Posádkového
velitelství Praha, rodinní příslušníci,
zástupci úřadu městyse Lázně Toušeň, Obce baráčníků Lázně Toušeň,
místní občané a čestná stráž.
Po proslovu pplk. Mgr. Lubomíra Adamuse a položení květin zazněla vojenská večerka.
Poslední prázdninová sobota 30. srpna patřila na nádvoří opět skupině Druhej dech
s Láďou Weyrostkem, původem z Čelákovic, ale dnes již domovem v Lázních Toušeni. Vydařilo se vše: pěkné
počasí, návštěvníků víc než obvykle,
vstupné dobrovolné a tradiční občerstvení. A tak si místní občané, lázeňští
hosté, ale i mnoho návštěvníků z okolí,
zvláště z Čelákovic, užili krásný večer
plný známých písniček i tance.
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Vzhledem k nevyzpytatelnému
počasí bylo divadelní představení
v neděli 31. srpna přesunuto
z nádvoří Skleněné vily do místní
sokolovny. Zde mohly děti, kterých
se poslední prázdninový den sešlo
opravdu hodně, shlédnout pohádku
Vlastimila Peška Měla babka čtyři
jabka v režii Jaroslava Vondrušky.
Pohádka pro děti od 2 let, která
byla jistě právem nominována jako
nejlepší divadelní pohádka na festival Jiráskův Hronov, zaujala i děti v Lázních Toušeni. Prožívaly celý děj s hlavními postavami, radily jim a
nakonec je jako odměna za jejich zájem čekalo milé překvapení: zvířátka z pohádek přišla mezi ně, děti si je mohly pohladit a vyfotit se s nimi.
Na hezký zážitek budou děti jistě dlouho vzpomínat.
Začala škola! V pondělí 1. září
nastoupilo do toušeňské Základní
školy 18 prvňáčků. Sluníčko jim na
první cestu do školy sice nesvítilo,
ale i tak se všichni těšili a přišli plni
očekávání. V doprovodu rodičů,
babiček a dědů zaplnily děti školní
tělocvičnu, kde je přivítal pan
ředitel školy Mgr. Martin Černý,
místostarosta městyse Ing. František Bareš, paní učitelky i paní školnice. Na úvod zazpívali nejnadanější žáci pod vedením paní učitelky Ludmily Černé bravurně státní hymnu a krásně zahráli na flétny. Poté, když prvňáčci obdrželi pamětní
listy a kufříky, se všichni rozešli do svých tříd. Přejeme všem žákům, ať se jim ve škole líbí a daří! Více o škole se dočtete na straně 2.
Také po prázdninách jsme měli možnost navštívit koncert na nádvoří Skleněné vily.
V sobotu 6. září přišla znovu zahrát
místní skupina The Kingsize Boogiemen. Počasí nezklamalo, a tak návštěvníci, kterých se sešlo dost, měli
příležitost strávit velmi příjemný
podvečer s kvalitní hudbou. A opět
bylo vstupné dobrovolné a jako vždy i
možnost dobrého občerstvení. Atmosféra, jak už jsme si zvykli, byla i tentokrát výborná.

Řadu divadelních představení, která zpestřila léto v Lázních Toušeni, završila v neděli 7. září adaptace románu Romaina Rollanda Petr a Lucie.
V režii Filipa Müllera, v podání
herců Divadla Perštýn = divadelního souboru Nová generace při DS
při T. J. Sokol Lázně Toušeň a za
podpory VZP se divákům dostalo
výborného představení, které
zůstane určitě dlouho v paměti
všech přítomných. Již samo stylové přivítání příchozích, jako jeviště
využití nejen nádvoří, ale i schodišť, částí vily a parku, bylo zajímavou změnou. Pečlivá a náročná
příprava souboru na představení, skvělé výkony herců, velké množství diváků a pěkné počasí, to vše byla nádherná tečka za divadelním létem
ve Skleněné vile. Více o tomto představení se dočtete na stranách 14 až 15.
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Do sokolovny v Lázních Toušeni pozvaly 11. září občany Okrašlovací spolek, Obec baráčníků, T.J. Sokol a kulturní komise na 72. literární podvečer u příležitosti knižního vydání pamětí Nádraží dějin našeho spoluobčana Ing. Miloše Pulkrábka. Všechny srdečně uvítala starostka T.J.
Sokol Mgr. Jana Freudlová a
v předsednictvu zaujal místo i
starosta městyse Ing. Luboš
Valehrach. Autora a knihu představili ředitelka Oblastního
muzea
Mgr. Hana Závorková, předseda Okrašlovacího
spolku a rychtář Obce baráčníků Jiří Kučera a kronikář městyse RNDr. Jan Králík, CSc. Ukázky
z knihy četla autorova vnučka
Judita Pulkrábková a po ní členové divadelního souboru Kamila Lejsková a Ondřej Menoušek. Následovalo autorovo srdečné poděkování, vystoupení člena skupiny Banjo
trio Ing. Miloše Rady a podepisování v autorské autogramiádě. Podobně jako při velmi zdařilém představení téže knihy 4. září v Brandýse nad
Labem byl o akci veliký zájem. Z příjemného setkání s bohatým pohoštěním nikdo do deštivého večera nespěchal. Výpravnou publikaci o 168
stranách s více než 100 fotografiemi vydalo Oblastní muzeum Praha – východ za podpory města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za zaváděcí a zvýhodněnou cenu 150 Kč. Více o nové knize na straně 17.
Text a foto Hana Němečková,
předsedkyně komise pro kulturu a sport

Tři sporty
Pěkného sportovního úspěchu dosáhl na jaře letošního roku žák
Milan Chyba ve vodním motorismu. Na závodech v Čelákovicích
v kategorii M3 (11 – 13 let) se umístil na krásném 2. místě.
Blahopřejeme!
H.N.
V neděli 24. srpna se ve sportbaru „U Kasaldy“ konal první ročník
pokerového turnaje „O pohár starosty městyse“. V turnaji se utkalo
15 hráčů a hráček. Krátce před půlnocí předal starosta Ing. Luboš
Valehrach všem účastníkům ceny: hlavní cenu – pohár – si odnesl
Petr Belán ml. Blahopřejeme!
Ivana Studničková
Již v minulém čísle zpravodaje Florián jsme informovali o postupu
toušeňských fotbalistů do III. třídy. Fotbalová soutěž začala, a jak si
naši vedli?
24. 8. 2014 TJ Jiskra Kojetice u Prahy – FK Slavoj Lázně Toušeň 1:2
30. 8. 2014 FK Slavoj Lázně Toušeň – TJ Aero Odolena Voda 1:5
7. 9. 2014 TJ Sokol Klecany B – FK Slavoj Lázně Toušeň 3:1
13.9. 2014 FK Slavoj Lázně Toušeň— Škvorec 4:3
Více o současném stavu FK Slavoj se můžete dočíst v dalším článku v tomto čísle Floriána (na straně 12).
Přijďte fandit našemu týmu, atmosféra na hřišti je vždy velmi příjemná, nudit se určitě nebudete!
red.

Stane se aneb ohlášené akce na září a říjen
13. září (sobota) od 13.00 v Parku profesora Procházky a na nádvoří Skleněné vily Olaff Fest rockový festival Zuzany Šmejkalové (kapely
New Bells AC-DC Cover Band, Hupky Dupky, Adonnis Fucker, Porno Bazookaz, Ondřej Lechnýř)
16. září (úterý) od 19.00 v Praze v Divadle Perštýn Dokonalá svatba v provedení souboru Nová generace při DS při T.J. Sokol Lázně Toušeň
(za podpory VZP)
17. září (středa) od 18.30 v Brandýse nad Labem v knihovně Eduarda Petišky promítání videopohlednice Lázně Toušeň z produkce TV studia BoBr
20. září (sobota) 14.00 a 19.00 v divadle v Praze – Horních Počernicích Prodaná nevěsta za účasti komediantů z Divadelního souboru při
T.J. Sokol Lázně Toušeň (pořádá Veleobec baráčníků ČR)
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24. září (středa) 13.00 v Praze 6 - Dejvicích slavnostní odhalení pomníku armádního generála v. v. Ing. Tomáše Sedláčka (pořádá Posádkové velitelství Praha Armády ČR) (více v předchozích dvou číslech Floriána)

29. září (pondělí) 14.00 v Literární kavárně v Týnské 6, Praha 1, představení slovenské knihy o toušeňské rodačce RNDr. Marii Krakešové
Priekopníčka teórie sociálnej práce v Československu (pořádají autoři z univerzit v Bratislavě, Ústí nad Labem a Praze)
4. října (sobota) Den zdraví – procházka z Brandýsa nad Labem do Skleněné vily a Parku profesora Procházky v Lázních Toušeni (pořádá
MAS Střední Polabí)
4. října (sobota) od 17.00 ve Smetanově domě v Litomyšli Prodaná nevěsta za účasti komediantů z Divadelního souboru při T. J. Sokol
Lázně Toušeň (pořádá Dobré divadlo, o. s.)
10. října (pátek) 14–22 hodin a 11. října (sobota) 8–14 hodin
Volby do zastupitelstva městyse (volební místnost v budově základní školy; více na stranách 23-27)
11. října (sobota) v 18.00 v divadle v Praze – Horních Počernicích Poprask na laguně v provedení Divadelního souboru při T. J. Sokol Lázně
Toušeň (pořádá Kulturní centrum Praha – Horní Počernice)
18. října (sobota) od 15.00 v Městském divadle v Kolíně Prodaná nevěsta za účasti komediantů z Divadelního souboru při T. J. Sokol Lázně
Toušeň (pořádá Sokolská župa Tyršova v Kolíně)
28. října (úterý) v 16.00 pietní vzpomínka u pomníku padlých v I. světové válce (pořádají úřad městyse a základní škola)

A co naše spolky……
Myšák Vás vítá po prázdninách
a těší se na novou sezonu s Vámi !!!
Centrum se otevírá 29.září jako vždy „Týdnem otevřených dveří“ - tedy vstupy zdarma (kromě kurzů
angličtiny).
Připomínáme, že přihlášky do kurzů angličtiny můžete podávat až do konce září. Do dalších kroužků se
můžeme zařadit kdykoli, ale pozbydete možnosti využít výhodné slevy na „celo-pololetním vstupném“. Na všechny kroužky můžeme vyzvednout vaše děti z družiny či ze školky. Všechny „ceny“ jsou
stejné s loňskými. Takže více informací na přiložených plakátkách či na webu nebo telefonu Myšáka!
V příštím čísle Floriána se můžete těšit na fotky z našeho velkého rodinného odpoledne pro
celou rodinu, když nás počasí nezradí počasí a někdo dorazí! Těšíme se na Vás!!!

Obec baráčníků
Prázdninové postřehy
Mikrobus zastavil na parkovišti u cukrovaru. Vítá nás usměvavá tetička a na tácku nabízí malé krajíčky chleba: „Vítejte
v Dobrovici, přijměte, prosím, staročeskou poctu, a ať se vám u nás líbí!“
Tou milou tetičkou byla rychtářka místních baráčníků Hana Hlaváčová a
staročeská pocta, jak už název napovídá, je starý český zvyk, který dnes
udržují právě baráčníci. Skrojkem čerstvého chleba, který si osolí
z nabídnuté solničky, jsou vždy vítáni účastníci významných zasedání, spolkových slavností, vzácní hosté i návštěvníci z jiných baráčnických obcí.
Bývá pravidlem, že malé tenké krajíčky – vždy s kůrkou – jsou rozprostřeny na tácku nebo
ošatce na vyšívaném
ubrousku a jsou jím
zpola zakryty.
Hosté jsou vítáni
s úsměvem, s přáním
dobrého dne, příjemného pobytu a bývá
také dobrou zvyklostí, že milé uvítání ocení drobným penízkem, který
vloží pod ubrousek.
Tradičním uvítáním začal náš dvouhodinový pobyt v dobrovických muzeích. Od tetičky Hlaváčové i od příjemné mladé průvodkyně jsme se
dověděli mnoho zajímavého, o složité výrobě cukru úplně všechno. Při
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filmových záběrech o dřívějším pěstování cukrovky mnozí zavzpomínali, jak při školních brigádách nad řádky řepy bolela záda.
Jednotili jsme ji, okopávali, také dobrovolně sklízeli a osekávali. Ale to už je dávno.
Naše jičínské zastavení téhož dne patřilo zejména nově upravené židovské škole, pracovně rabína, malému muzeu, galerii významných intelektuálů a obnovené synagoze z 18. století v Židovské ulici. Dýchl na nás pozapomenutý čas a před námi se otevřel předválečný svět židovské kultury v Čechách. V rámci revitalizace židovských památek v posledních letech byla obnovena a
zpřístupněna nejen ta jičínská, ale devět dalších synagog v republice, též v Brandýse n. L., tam se jistě podíváme také.
K letním teplým večerům určitě patří i posezení u táborového ohně. Nevím, zdali pojmenování táborový je zcela vhodné, ale už
řadu let se právě v létě scházíme, sice velké vatry postupně vystřídala malá ohniště, deky na louce nahradily pohodlné lavičky,
ovšem ta vůně opékaných, rozpraskaných a očouzených buřtů je neopakovatelná a stále přitahuje. Přibyly také stolky, protože
množství dobrot, které tetičky napečou, připraví a přinesou, se někam musí položit, a také pivo v poháru jinak chutná, než
z lahve v trávě.
Samozřejmě, že si i zazpíváme, zábava nevázne, stále je o čem povídat a na co vzpomínat. Tetičky se chlubí svými vnoučaty,
oslavujeme s těmi v létě narozenými, plánujeme nejbližší společné akce a sousedé úzkostlivě dbají na dodržování pitného
režimu.
Ani se nám nechce domů, když se večer vydaří, v ohništi ještě září uhlíky a komáři náhodou neštípou.
Mnohá vánoční překvapení nebo malé pozornosti k svátku bývají často skryté v papírových dárkových taškách. Mohou být velké i menší, na lahve úzké a vysoké, jsou barevné, praktické a mají je všude. Nebo si je také můžeme sami vyrobit.
„Nejlepším materiálem jsou listy z velkých nástěnných kalendářů, které je nám líto vyhodit. Tady dostanou svou druhou šanci,“
říká tetička Alenka a trpělivě nám ukazuje, jak tuhý papír s potiskem dobře nastříhat, ohýbat a překládat. „Stačí dobré lepidlo
na papír, tkaničky do bot a trochu zručnosti,“ dodává, „ale ta přijde sama.“
Opravdu, první vyrobené taštičky vypadají poněkud amatérsky, ovšem ty další už jsou daleko povedenější. Odpolední rychlokurz končí, tetičky jsou však zaujaté prací, vůbec jim nevadí, že jejich káva na stole chladne...
Jiří Kučera, rychtář Obce baráčníků

Sokol a divadlo
Kroužky a dílny v toušeňské sokolovně – podzim 2014
Nově vymalovaná zrcadlová zkušebna v sokolovně v Lázních Toušeni láká k pořádání různých pravidelných akcí.
Od září letošního roku zde budou probíhat:

Tanečky pro předškolní děti
V názvu kroužku je řečeno všechno. Tancování a dovádění pro předškolní děti bude probíhat jedenkrát týdně. Schůzky organizuje Ing. Mgr. Eva Potočiarová z RC Myšák. Děti můžete přihlásit na eva.potociarova@gmail.com nebo přímo na tel.
723 371 069.
Ing. Mgr. Eva Potočiarová

Žonglování
Žonglování je specifický druh umění založený na manipulaci s nejrůznějšími druhy předmětů. Žonglér dokáže svým uměním
oslnit přihlížející diváky, ale zároveň je při tréninku veden k značnému soustředění a sebekázni. Často překonává své zdánlivě
nepřekonatelné možnosti, a proto lze žonglování považovat za určitý druh meditace.
Za pobytu v Anglii jsem s překvapením zjistil, že tam fungují žonglovací dílny pro veřejnost téměř všude. Chtěl bych proto nabídnout takovou možnost i zde u nás. Schůzky by byly jednou týdně
ve zvolený čas (pravděpodobně neděle večer). Dílna je určena
pro všechny věkové kategorie, ale v případě většího zájmu může
být i rozdělena na studenty a dospělé.

Program:
výroba míčků
dramatické hry a cviky s míčky na vzájemné seznámení
zvládnutí základní žonglovací techniky (kaskáda se 3 míčky)
triky s 1, 2 a 3 míčky
žonglování a hudba
žonglování v dramatickém vystoupení
příprava týmového vystoupení na téma „Řemesla“
Náplně schůzek se samozřejmě ještě upraví podle vašich požadavků. Kromě míčků se můžeme věnovat kuželům, kruhům,
talířům nebo diabolu. Zájemci posílejte přihlášky již během září 2014 na lubos.jakub@seznam.cz .
Ing. Luboš Jakub
manažer Divadelního souboru při T.J. Sokol Lázně Toušeň
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Montessori
Montessori dílničky - Přijďte s námi lépe poznat potřeby svých dětí. Rozvíjet jejich dovednosti, jako je jemná motorika, koordinace oko-ruka, trpělivost,
samostatnost, sebeobsluha, ale i respekt vůči ostatním dětem.
Určeno všem dětem ve věku od 1,5 až 5 let v doprovodu dospělého.
Pravidelná setkání budou každou středu od 10:00 hodin ve zkušebně místní
sokolovny, cena 100,- Kč / 90 minut při platbě celého běhu (12 lekcí) dílniček najednou.
Bližší informace na emailu: montessori.tousen@gmail.com
a na webu www.montessori-tousen.cz
Dílničky povede Hana Svrčková

Divadelní dílna
„Celý svět je divadlo
a muži, ženy na něm jsou jen herci.
Mají své příchody a odchody

a jeden člověk hraje v životě
několik rolí v sedmi dějstvích.“
William Shakespeare: Jak se vám líbí?

Pro ty, kdo chtějí pomocí divadla objevovat svět i sebe sama, bude probíhat pravidelná divadelní dílna. Je určena hlavně pro
studenty a mladistvé (15-26 let) a bude se scházet jednou týdně.
Vyzkoušíme si zde různá herecká a dramatická cvičení. Příkladem je hra, kdy herci dostanou zadanou situaci (např. Proč
Petr nepřišel do školy?) a emoce (starostlivý, obviňující, netrpělivý...) a ostatní sledují, jak herci situaci rozehrávají, jak komu
vyhovuje zadaná emoce atd.
Probereme si základy nonverbální komunikace: co znamená, když člověk při rozhovoru krčí rameny? Nebo když člověk
stojí s rukama založenýma v bok?
Vyzkoušíme si improvizační hry a naučíme se pravidla týmové improvizace. Neblokuj. Neplkej. Negaguj. Ukazuj svoje
pravé já. Věř si a buď soustředěný. Atd.
Když bude čas a chuť, můžeme pracovat na vybrané divadelní hře. Zájemci se mohou postupně zapojit do akcí divadelního souboru (komedianti v Prodané nevěstě atd.). Počet členů je maximálně 20. Přihlášky zasílejte již během září 2014 na
lubos.jakub@seznam.cz
Ing. Luboš Jakub
manažer Divadelního souboru při T.J. Sokol Lázně Toušeň

Kurzy tance v sokolovně
V Toušeni je zájem o tanec už opravdu dlouhou dobu. Dlouhou dobu jsem také sháněla vhodného lektora/lektorku, který
by tedy nějaké zajímavé kurzy tance vedl. Nyní se podařilo navázat kontakt s Centrem tance, sídlícím v Praze na Václavském
náměstí, které disponuje nepřebernou škálou nabídky různých kurzů tance jako např. Salsa, Flamenco, Orientální tanec, Port de
bras, Flirt dance... a také nepřeberným množstvím profesionálních lektorů. Jedna z lektorek mi přislíbila spolupráci, a tak můžeme hrdě nabídnout Toušeňákům dvě možnosti tanečního vyžití – Flirt Dance nebo Orientální tanec. V případě zájmu oboje.
Kurzy budou probíhat ve vytápěném zrcadlové zkušebně v toušeňské Sokolovně. Termín je stále ještě v jednání. Předpokládaný začátek kurzu je v září, max. začátkem října. Přesné informace budou vyvěšeny na plakátech na běžných místech, na
nástěnce úřadu městyse a také na letácích, které najdete ve svých poštovních schránkách. V případě zájmu už teď můžete psát
na e-mail jana.hadrbolcova@seznam.cz .
Přijďte rozhýbat své tělo v rytmu tance, trochu se uvolnit, ale i zaposilovat a odpočinout si od stresů běžného dne. Tady
je malá ochutnávka:
Flirt Dance
Mít zdravé sebevědomí a umět se pohybovat ladně jako kočka na rozpálené střeše je snem mnohých žen a dívek. Vy můžete
tento sen proměnit ve skutečnost. Stačí se odhodlat a začít v sobě objevovat ženu. Flirt dance představuje spojení tance s účinnými metodami tvarování postavy s cílem upevňování pozitivního pohledu na sebe samu.
Základní částí Flirt Dance je tzv. S-Faktor. Jedná se o nový tanečně posilovací a protahovací
program, který k nám přichází z USA. Pronikl i do Evropy, kde mu propadly ženy v Anglii,
Chorvatsku nebo například Polsku. V současné době ho začínají poznávat i ženy a dívky i u
nás, a nutno podotknout, že úspěšně.
S-Faktor je inspirován několika směry. Podle informací z Centra tance jsou v něm obsaženy
části z jógy, baletu a pilates. Tento taneční styl se skládá z vybraných prvků latinskoamerických tanců, jazzu, či orientálních tanců.
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Orientální tanec
Velmi starý tradiční tanec s bohatou historií, tančený v arabském světě ženami i muži. Orientální tanec byl a stále je tančen při
porodu, na svatbách, pro vlastní potěšení žen a z různých jiných příčin. Nyní oblíbená pohybová aktivita určená pro všechny věkové i váhové kategorie, velmi pozitivně působící na psychickou a fyzickou stránku tanečnice. Skládá se z jednotlivých kroků a
pohybů, které se spojují podle předem sestavené choreografie nebo pouze podle fantazie tanečnice.
(zdroj: www.centrumtance.cz)
Jana Hadrbolcová
jednatelka Divadelního souboru při T.J. Sokol Lázně Toušeň

Divadelní soubor
Divadelní soubor při T. J. Sokol Lázně Toušeň (DSLT) bude dále pokračovat ve své činnosti. Jako každý rok nás
čeká příprava Mikulášské, divadelních pohádek pro děti, hudebního festivalu ale i karnevalu. Od září začínáme
zkoušet novou hru od Terryho Prachetta: Mort (humoristickou fantazii podle veleúspěšné knižní série Úžasná
Zeměplocha)
V repertoáru zůstávají:
komedie dell´arte Poprask na laguně
výstup komediantů v Prodané nevěstě
opera-melodram Popelka
groteska Kino
množina pidipohádek
Každý, kdo má chuť a čas se do činnosti souboru zapojit, je vítaný. Stačí přijít na jakoukoli akci do sokolovny, nebo se
přihlásit na dslt@seznam.cz.
Ing. Luboš Jakub
manažer Divadelního souboru při T.J. Sokol Lázně Toušeň

Výhled na karnevaly v příštím roce
T.J. Sokol a Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň již připravují na období masopustu 2015 tradiční karnevaly (dospělácké i školácké a předškolácké), které by chtěly prokličkovat mezi všemi prázdninami v datech 20. a
21. února 2015. Rezervujte si místo v kalendáři a hlavně už pomalu začněte myslet na masky tentokrát ve stylu
ŘEMESLA. Hrát bude kapela Klasickej postup, vstupné nepřevýší 130 Kč.
Petra Shrbená
jednatelka T. J. Sokol Lázně Toušeň

Oddíl kopané FK Slavoj
Minulou sezonu jsme zakončili na druhém místě IV. třídy okresu Praha-východ, což pro nás znamenalo po 28 letech
postup do vyšší soutěže! Současně ale skončilo nebo odešlo několik hráčů, proto bylo potřeba zvážit, zda postup akceptujeme. Po dlouhých jednáních a úvahách jsme se nakonec rozhodli, že postup akceptujeme a ročník 2014/2015 budeme tedy
startovat ve III. třídě okresu Praha-východ.
Kádr hráčů se však změnil. Odešel brankář Janáček, aktivní činnost ukončili Fridrich, Vafek ml. a Filípek. Hrající asistent trenéra Špak je zhruba do poloviny října z důvodu disciplinárního trestu mimo hru. K mužstvu přibyl staronový trenér Jiří
Kotek a bylo třeba poohlédnout se po posilách, abychom ve vyšší soutěži hráli důstojnou roli.
Podařilo se vyřídit přestup Novotného a jmenovce našeho trenéra Kotka z Brandýsa. Hostování z Čelákovic prodloužil Holzman a pokračují i hráči, kteří před dvěma lety přišli ze Záluží. Do brány se po 4 letech vrátil Šmejkal, čímž se vyřešil
brankářský post. Nově pak přišel Řezník a na dobré cestě jsou příchody Zemana z Čelákovic, Samce z Radonic a prodloužení
hostování Vintera z Opolan. Doufáme, že příchody těchto hráčů budou v brzké době dotaženy a budeme moci tyto hráče
nasadit v zápasech.
Ve III. třídě nás rozhodně nečeká nic lehkého, odpadnou zápasy s kvalitativně slabšími soupeři, které končily vysokými výsledky v náš prospěch, a každý zápas bude otevřený. Na druhou stranu se se všemi soupeři jistě dá hrát a nestavíme se
dopředu do role outsidera. To se potvrdilo hned v prvním mistrovském zápase v Kojeticích, kde jsme sice byli pod tlakem,
později i v oslabení, ale přesto jsme dokázali vybojovat cennou výhru 2:1.
Náš klub ale netvoří pouze A-tým, pod vedením Jirky Čecha nám vyrůstá základna v podobě přípravky, která zatím
nehraje soutěž, ale pouze přípravná a přátelská utkání. Proto, pokud má někdo z chlapců zájem hrát fotbal, ať přijde na hřiště
mezi nás, kde si jistě najde spoustu kamarádů.
Finanční situace klubu je stále velmi kritická, klub je vděčný za každou pomoc, nejen finanční. Musíme poděkovat i
starostovi, který klubu zapůjčil sekačku na trávu. Pevně všichni věříme, že obec po postupu po tolika letech nenechá náš klub
na holičkách a bude se více angažovat, neboť naší obci děláme dobré jméno po celém okrese. Zároveň je nutno poděkovat za
nezištnou pomoc klubu pánům Pavlišákovi, Jarošovi, Mráčkovi a Hejlíkovi.
Přijďte nás podpořit a zafandit si!
Jan Vafek, Jiří Čech a Jan Jaroš
členové výboru FK Slavoj Lázně Toušeň
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Program zápasů FK Slavoj Lázně Toušeň
So 23. 8.
Kojetice – Lázně Toušeň
So 30. 8.
Lázně Toušeň – Odolena Voda
So 6. 9.
Klecany B – Lázně Toušeň
So 13. 9.
Lázně Toušeň – Škvorec
So 20. 9.
Předboj – Lázně Toušeň
So 27. 9.
Lázně Toušeň – Radonice B
So 4. 10.
Nehvizdy – Lázně Toušeň
So 11. 10.
Lázně Toušeň – Veleň
So 18. 10.
Vyšehořovice – Lázně Toušeň
So 25. 10.
Lázně Toušeň – Měšice
So 1. 11.
Hovorčovice – Lázně Toušeň
So 8. 11.
Větrušice – Lázně Toušeň
So 15. 11.
Lázně Toušeň – Líbezníce
Případné změny termínů budou včas oznámeny.

Aktuální soupiska:
Jan Baláž
Lukáš Bartoň
Martin Cikánek
Jiří Čech
Petr Flekač
Ondřej Holzman
Jiří Horňák
Radim Horňák
Jan Jaroš
Martin Jaroš
Tomáš Kadlec
Lukáš Kasalický
Jiří Kotek

Filip Novotný
Jan Samec
Radek Šimůnek
Radek Šmejkal
Jaroslav Špak
Miroslav Vinter
Marek Zeman
Trenér:
Jiří Kotek
Asistent trenéra:
Jaroslav Špak

Různé, a přesto zajímavé...
Sportovní tábor v Jizerských horách
Ve druhé polovině srpna se děti z toušeňské atletické přípravky a další mladí sportovci
z okolních měst zúčastnili prvního ročníku sportovního tábora, pořádaného Luckou a Vaškem Kainovými. Jak řekly děti: „Tábor měl grády“:
Myšlenka na uspořádání tohoto tábora vznikla o Silvestru, kdy jsme s Vaškem
dorazili na chatu za kamarády. Plná chata dětí, většina ve věku mezi 5-10 lety, neseme
batohy přes společenskou místnost nahoru do pokojů a to jste neviděli... Všech asi 15 dětí
sedělo nasáčkovaných vedle sebe a každý hrál na svém PSPčku nebo mobilu hru. Hrobové
ticho, jen zvuky z počítačů. Úplně nás šokovalo, proč ty děti nehrají třeba na „schovku“,
nebo něco spolu. Jenže dneska už si spolu pomalu děti hrát neumí, na cvičení předškoláků
většina dětí tuto hru ani nezná! Rozhodnutí tedy padlo. Připravíme drsnější pobyt
v přírodě plný her a dobrodružství s přespáním v přírodě, přípravou ohně, vázáním uzlů a
co nejbližším kontaktem s přírodou. A samozřejmě bez elektroniky.
A povedlo se. Myslíme, z reakce dětí ale i rodičů, že se tábor velmi vydařil a děti si odvezly spoustu hlubokých zážitků. Program byl
opravdu nabitý, hra následovala hru, jedna sportovní aktivita druhou, a když už to vypadalo, že budou mít děti chvilku volna, běhaly samovolně po lese a hledaly ukryté klíče a pokladnice, jejichž nalezením sbíraly mince do celotáborové hry. My jsme byli uhonění jako psi, ale
museli jsme se smát, když se dcera naší vedoucí první večer zeptala: „Mami? A kolikátý den už tady vlastně jsme?“ J
Celkem 42 dětí bylo rozděleno do 4 týmů, kdy si
každý tým určil svého dětského i dospělého vedoucího, vymyslel název, úžasný pokřik a poté
vytvořil i vlajku. Děti nedostaly nic zadarmo, materiál na vlaku si každý musel najít v lese. Cílem celotáborové
hry
PEVNOST
BOYARD
bylo
v jednotlivých soutěžích získávat za umístění mince. Ty si děti ukládaly do truhel, které musely vždy
potají zakopat v přilehlém lese. Týmy si je mohly
vzájemně hledat a za nalezení truhličky z ní získali
minci. Další, co děti po lese ve svém volném čase
hledaly, byly klíče. Za nalezený klíč vylezla dvojice
na rozhlednu Slovanka, kde jim otec Fura položil
nelehkou hádanku. Za správnou odpověď si děti
odnášely dvě mince. Na konci týdne týmy vybojovaly zašifrované iniciály k ukrytému hlavnímu
pokladu - velké truhle plné „zlatých“ čokoládových
mincí.
Program dne vyplňovaly kromě hledání klíčů a
pokladů především sportovní hry a aktivity. Ihned
po probuzení následovaly ranní hry a rozcvička,
přes den nespočet her po lesích, loukách, kopcích
a večer jsme zakončovali úžasnými scénkami, či písněmi, které si děti o poledním klidu připravily. Večerní program se odehrával u ohně,
který se děti první večer učily rozdělávat, a jehož rozdělání mělo na starosti vybrané družstvo. Velkým dobrodružstvím byla pro některé děti
i noční hlídka. Musíme říct, že ač jsme jako vedoucí měli spoustu práce s přípravou her, děti byly úžasné, samostatné, a my s nimi vlastně
ani žádnou práci neměli. Samotné se budily na rozcvičku, předávaly si hlídku, rozdělávaly oheň a většina, až na pár prasátek, i uklízela chatičky. Mimochodem, ta největší prasátka na konci týdne zachrochtala, a nebyla to pouze vaše robátka.
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Každý pobyt vždy zakončujeme tak, že nám děti sepíšou, co se jim
na táboře či soustředění líbilo. My to z nich letos nedostali. Prostě všechno,
zněla odpověď. Mezi nejzajímavější aktivity bezesporu patřilo zdolávání cizí
pevnosti – děti s plným jištěním zdolávaly Jabloneckou přehradu. A že nebylo jednoduché vylézt pro klíč! Výborný byl orientační běh. Mladí sportovci získali velkou zkušenost s orientací v mapě, kdy museli vyrážet samostatně a spolehnout se výhradně sami na sebe. Některým trvalo i tři hodiny,
než se zorientovali J. Polodenní 16 km cyklistický výlet kolem krásné nádrže
Josefův důl se svačinkou u malebného Blatného rybníku a přes Novou louku
domů se vydařil. Všechny děti cestu zvládly bez problému a mohou na sebe
být hrdé za výšlapy do kopců. Zajímavou hrou byly jazykolamy: po lese na
sporťáky čekalo 72 lístečků s jazykolamy. Za naučený a precizně odrecitovaný jazykolam získal tým bod. My vedoucí jsme se opravdu pobavili, ale klobouk dolů před dětmi. Takovou paměť, jako někteří, snad ani my nemáme.
Nezapomenutelné byly i
noční hry. Děti
běhaly s čelovkami a učili se znaky z papírků při osvědčené hře „Noční oči“. Ale
asi nejhlubší na zážitky byl noční puťák. Začalo to v podvečer. Malí zálesáci dostali
trochu drsný pokyn: „Sbalte se na noční puťák do 5-ti minut.“ No, to vám byla
legrace. Představte si prvňáčky s rozepnutým spacákem kolem krku, rozbalující se
obří karimatkou a péřovým polštářem z chaty J. Než se setmělo, byly už děti řádně připravené na noční přespání v přírodě. Vyrazili jsme hromadně do lesa, a jak
to popsal Honzík Černý: „Ušli jsme v noci asi 15 km a ráno se probudili za táborem.“ J Když jsme dorazili na místo přespání, odvedli jsme skupinky dětí za naprosté tmy a ticha do různých koutů lesa. Jejich úkolem bylo vrátit se bez čelovek
a povídání zpět na místo nočního přespání. Velmi nás překvapilo, jak rychle se
děti dokázaly vrátit zpátky. To i vedoucí byli někdy víc ztraceni. J
Bylo by na dlouho vyjmenovat všechny zážitky a hry z tábora, ještě bych ale zmínila překážkovou dráhu na kole, učení uzlům, morseovce, hry s balonky,
kdy si děti připínáčkem na čele propichovali zadeček - balonek, nebo jako
včelky sbírali med - prokusovali balonky plné vody a sbírali vyteklý
„nektar“ do hrníčku, lanové aktivity v lese, provazovou slide-track dráhu,
ze které děti ve volném čase neslezly, stejně jako z trampolíny a dětských
prolézaček u chaty.
Týden jsme završili nejen hledáním hlavního pokladu, ale i atletickou olympiádou, kde děti předvedly neuvěřitelné výkony. Po večeři
přijeli rodiče, otec Fura vyhlásil výsledky celotáborové hry i dílčích soutěží,
opékaly se buřty, povídalo se, zpívalo se a díky živé hudbě, za což děkujeme rodičům Černým a Kolářovým, vydržela zábava u ohně téměř až do
ranních hodin. No, bylo to super, takový ten týden, kdy ho prožíváte ještě
ten další... Moc Vám za to děkujeme, děti, byly jste úžasné! Tak za rok na
Idixe.
Lucka a Václav Kainovi

Petr a Lucie na nádvoří Skleněné vily
Největší představitelný spektákl na nádvoří toušeňské Skleněné vily 7. září 2014 skrýval svého hlavního hrdinu mimo román Romaina
Rollanda – jedenadvacetiletého režiséra Filipa Müllera. Pokladnu postavil deset metrů nad vchodem, vstupné 100 Kč, pak už jen vyznačené
linie, u vchodu vartovali dva vojáci v uniformách z první války (Jirka a
Ondra), na známé příchozí ani nemrkli, ve vratech pytle ze zákopů, hned
za vchodem vojenské tábořiště s živým ohněm v kotli, stanový kutloch,
pušky, vojenské bágly, lopata, kluk (Matyáš) jí lžící z mísy, vojáci se hřejí.
Děva je svádí. Pod schody hromada harampádí – koš, kbelík, žebřík,
prkna, zlámané trámy, vysypané zásuvky, rozbitá židle, roztrhané kusy
oděvů i knih a novin, nakřáplá kytara, vlevo pod schody stánek s botami,
dál už jen lavička. Ošetřovna stylově poblíž vývěsní cedule VZP. Návštěva obrovská, snad 120 diváků, také Gondík, Wieser, primař Švejda, ředitelka Kysilková, další lidé z Prahy, Brandýsa a Čelákovic, cyklisté, mládež,
Pulkrábek, Kamilka, Dragoun, ale i Janička s Emmou v kočárku (Matyáš
a manžel hrají) a nejméně tři budoucí maminky (první porodí pozítří).
Občerstvení.

ZÁŘÍ—ŘÍJEN 2014

FLORIÁN

15

Nasvíceno skvěle (Pepa, Vojta), první dojem strhující: co dřív sledovat ze snad z
osmi dějů, které rozehrávají scénu: řvoucí vojáky, křičící děvčata, samolibou
prodavačku, kluka s jablkem jako uličníka a spáče, politého lehkou děvou z okna, smrtku v příšerné masce s kosou, dobový film promítaný na stěnu. Hraje
celá vila: všechna tři schodiště, okna, dveře, patro, balkon, zábradlí. Mumraj.
Smrtka (Martin Hejný) v černé kapuci na balkoně uvádí do děje, rozezní se sirény bombardování, ohlušující dunění děl, záblesky z parku, zmatek, strach. Petr
(Josef Láska) a Lucie (Anna Fialová) se poprvé setkají, dotknou se, ale nepromluví slova. Lucii vypadnou kresby z ruky a snesou se z balkonu, pod nímž je Petr.
Teprve poté se odvíjí sbližování v přesně odměřených dávkách poetiky, žertu,
vážnosti, nevyřčeného, náznaků, zastavení, pohledů, útěků. Mnohost dějů se
brzy soustřeďuje na jediný. Lucie vyběhne po schodech, Petr se vyhoupne vzhůru a prodavačka ho shodí ze schodů. Hraje i šachovnice při Luciině šťastném
koketování a v přibližování milenců. Světla (jen jedinkrát modrá pod okny),
procházející vojáci, odlehčení před veřejným domem (pohov), chvilkové, nešťastné i bezcitné záblesky osudů. Jeden režijní nápad za druhým, nepřeberná
škála, z níž ale nic nevybočuje samoúčelně. Vše dokresluje, umocňuje, slouží,
zesiluje křehké emoce i děsivost neodvratných hrůz. Navíc tím vzniká přehledné
členění na scény a klenba stavby: po vypjatých výstupech by se už už chtělo
tleskat, ale napětí letícího děje nedovolí nic přerušit, ani narušit. Hned vlevo na
vojenské podestě, hned vpravo v parku, na patře i v přízemí, na ploše před diváky, boje a dýmovnice mezi stromy, oslňující záblesky, ohlušující výbuchy, dusivý
kouř. Výrazné vystoupení malé role Petrova bratra Filipa, opět voda, mytí, škola
pohybového divadla kreslí děje beze slov jako bezprostřední vtažení do reality,

pak jen pár slov a expozice zatčení a popravy bez soudu. Kdosi
se uchechtl (střílel velitel stráže, všem dobře známý v civilu), ale
po mně přeběhl mráz. Otřesný moment v sugestivní režii daleko
od diváků. Raněný, sanitář, zděšení lidé, nosítka a příběh strmí
k osudovému potkání s věčností v kostele. Chrám, klečící snou-

benci, květiny, modlitba, bomby, válka – smrtka shodí „kamenný“ kříž a oba
milence pohřbí. Tma. Na tragédii shlíží dav –
a potlesk burácí v naprostém ohromení, jak velkolepé divadlo se
zde hrálo, s jakou jistotou zažili a podali všichni tři protagonisté obří objem
nesnadného textu, stovky proměn a tisíce pohybů, gest, postojů, pohledů.
Kolik zde prolétlo režijní fantazie dokonale logickým zapojením dalších i
němých postav, kolik to vše muselo stát pečlivé přípravy, práce, zkoušení,
inspirace neobyčejným prostorem a využitím naprosto všeho, co místo skýtalo. To se nedá vypovědět. Volá se, píská, děkovačka se vrací potřetí,
také ta je stále jiná, suverénní, šťastná, velkolepá. Jen režisér se neukáže a nikdo ho nepřivede. Nebylo a sotva zde kdy bude většího, promyšlenějšího, na místo těsněji ušitějšího a přesvědčivými výkony i
odzbrojujícím mládím herců působivějšího divadla!
Úplněk.
Ano, jistě je důležité, že protagonisté byli z Nové generace (z Divadla
Perštýn) při Divadelním souboru při T.J. Sokol Lázně Toušeň, že s nimi
hrálo jedenáct členů základního toušeňského souboru, ale to všechno
ustupuje před nesmírností té podívané a před mohutným účinem
skvěle přečteného milostného příběhu v kulise šílené války.
psal nadšený divák
fotografoval Tomáš Kyselka
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Opožděná gratulace
do Karlových Varů
Mezi výtvarníky,
které si rádi
připomínáme
jako Toušeňany,
vytanou na mysli
velmi
snadno
malíř
Čeněk
Choděra, architekt a grafik
Albert
Jonáš,
učitel
Rudolf
Truhlařík a kostýmní výtvarník
Josef
Jelínek.
Všichni
svým
způsobem dobývali a dobyli svět. Nenápadně, a
přece právem se k této čtveřici řadí také toušeňský rodák Václav Antonín Hakl (* 3. 9. 1943),
čerstvý jednasedmdesátník, který se rodnému
kraji tiše ztratil z obzoru přesídlením
z nejmenších lázní do těch největších: do Karlových Varů. A právě od karlovarských pramenů
se vydávají do celého světa jeho práce
v podobě početných grafických a výtvarných
motivů na propagačních i užitných předmětech,

Inženýr televizní techniky
Málokteré obory stárnou
tak rychle jako ty technické,
včetně televizních. Jakékoli
české zkušenosti, objevy či
výhledy zapsané třeba jen
nedávno, tím spíše před
deseti a více lety, se stávají
historií už proto, že nezávisle vyvinutá technika snímání a přenosu televizního
obrazu mezitím zcela ustoupila jednotnému nadnárodnímu importu. Když se právě před deseti lety uzavřel
mimořádně plodný život
předního českého televizního teoretika a brilantního znalce televizní techniky Ing. Vladimíra Víta (* 28. 10. 1921, † 3. 10.
2004), dlouholetého toušeňského občana,
uzavřel se u nás vlastně celý obor. V časech, kdy
se ještě televizory opravovaly, Ing. Vít uměl
schémata všech československých výrobků
zpaměti (protože byly jeho dílem) a okamžitě
tudíž věděl, jakou vadu obrazu či zvuku lze
opravit výměnou kterého kondenzátoru, odporu, elektronky, čím co přemostit, nebo nahradit… Ve svém bydlišti v Lázních Toušeni s předstihem před mnohými místy instaloval první
televizor, první barevný televizor, osobní počítač, dálkový a satelitní příjem a zasloužil se o
kabelové rozvody televizního signálu. Zajímal se
ale i o ekologická tepelná čerpadla. Byl odchován na pevných základech vědomostně nepřekonané „staré školy“. Narodil se v nedalekých
Popovicích a po maturitě na Státním reálném
gymnasiu v Brandýse nad Labem vystudoval
navzdory politickým překážkám fakultu strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT v
Praze. Vyučovat však už z politických důvodů
nesměl. Nastoupil tedy do Tesly Strašnice, kde
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na obrazech a kresbách, v obvyklých i neobvyklých materiálech od režných pláten po keramiku. Haklova témata jsou přednostně lázeňská
(západočeská), ale nevyhýbají se ani jiným
přitažlivým cílům. V Lázních Toušeni bydlíval
Václav Hakl s rodiči a sestrami ve vilce na rohu
ulic Na Stráni a Na Vinici. Výtvarný talent projevil již na střední škole v Brandýse nad Labem
jako žák všestranně inspirativního Rudolfa
Truhlaříka. Vedle toho čerpal zkušenosti také
od čelákovického učitele a hudebníka Václava
Grafnettera. Oba jeho učitelé na něj naléhali,
aby se výtvarné práce nevzdával. Studoval tedy
v Praze nejprve na Státní škole bytové tvorby a
časem konečně i na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Jakmile Haklovy práce viděl slavný
malíř Polabí Vilém Plocek, bez váhání doporučil,
aby mohl čtyřiadvacetiletý budoucí umělec
vystavovat s dalšími místními výtvarníky
v Brandýse. Psal se rok 1967 a čtyřiadvacetiletý
Václav Antonín Hakl i díky tomu brzy své výtvarné zaměření plně profesionalizoval. Ve volné
tvorbě se soustředil na již zmíněná lázeňská a
památková témata, zpracovaná kresbou, různými grafickými technikami i keramikou, ale námětovým základem pro něj nepřestávala být
ani příroda a architektura. V novém působišti –
v Karlových Varech, kde žije od roku 1971 – se

představil několika samostatnými výstavami
kreseb a grafických listů s náměty také
z Mariánských a Františkových Lázní. Další výstavy pořádal mj. v Chodově, v Kutné Hoře,
Františkových Lázních, Mariánských Lázních a
Kolíně. Vystavoval rovněž v Praze. Po roce 1991
pronikl svými díly do zahraničí – na výstavy do
Basileje, Rattstadtu a Bayreuthu. Pro svůj rodný
městys vytvořil dvě ilustrace do knížky Tucet
příběhů z Toušeně. Výtvarnému rodáku přejeme rychlé uzdravování, stále mnoho inspirací a
další zasloužené úspěchy!

se stal jedním z hlavních konstruktérů prvních
československých televizorů a postupně i autorem několika patentů. Zaslouženého respektu požíval také
díky stálému studiu a přehledu o hlavních světových systémech televizní techniky. Působil proto jako školitel specialistů v tomto oboru. Kdyby
směl vyučovat na ČVUT, byl
by nepochybně profesorem
mezinárodního formátu. I ze
svého nenápadného zázemí
však dokázal publikovat početné studie a články o elektronických systémech přenosu obrazu a v letech 19681987 sepsal osm velmi žádaných, praktických knih a příruček: Synchronizace a rozklady televizních přijímačů, Televizní příjem ve IV. a V. pásmu (s J.
Kočím), Příručka ke školení televizních mechaniků, Školení televizních mechaniků, Školení o
barevné televizi, Televizní technika (s kolektivem), Příprava na kvalifikační zkoušky televizních mechaniků a Základy televizní techniky.
Jeho další čtyři – závěrečné – knihy z let 19932000 pak představují světově unikátní souhrnné dílo o televizní technice: (A) Přenosové barevné soustavy, (B) Anténní rozvody a signálové
obvody televizorů, (C) Rozkladové a číslicové
obvody, (D) Projekční a velkoplošné zobrazování, Studiové zpracování televizního signálu (s P.
Kubou) a Zařízení pro přenos a vysílání televizního signálu (s P. Gregorou). Dnes je toto obrovité množství čtivě vyložených přesných informací – na tři tisíce stran – o teorii a praxi televizní techniky, o jejím vývoji, řešení a dalším
rozvíjení svědectvím pozoruhodné úrovně své
doby. O jeho dokumentární hodnotě a nejvyšší
odborné kvalitě není nejmenšího sporu.
S autorovou skromnou osobností v něm však

navíc zůstává přítomno a v odstupu nabývá
zásadního významu i vzorné metodické uchopení a příkladně didaktické popsání i nejsložitějších témat. Protože životním cílem Ing. Víta
nebylo pouze tvořivě rozšiřovat obzor znalostí o
perspektivním oboru, ale přemýšlet, pomáhat,
objasňovat, předávat vědomosti, sloužit překvapivým viděním souvislostí, a tím obohacovat
svět nejen o konkrétní detaily, ale také o pokorný, až mystický přístup, o nevtíravý příklad
osobní kultivovaností. Tyto hodnoty – na rozdíl
od jakéhokoli technického oboru – nikdy nezestárnou. Vzpomínáme v úctě.

jvk

RNDr. Jan Králík, CSc.
kronikář městyse
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Paměti jako nádraží dějin
Oblastní muzeum Praha-východ
právě vydalo ve spolupráci s Okrašlovacím
spolkem Lázně Toušeň ve své volné knižní
edici paměti našeho toušeňského spoluobčana Ing. Miloše Pulkrábka (*17. 12. 1926),
nazvané Nádraží dějin. Nejde jen o obvyklý
sled osobních vzpomínek z uplynulých dob,
ale
o
vícevrstevný,
pestrý
celek
s množstvím zajímavých zastavení a celou
stovkou běžně nevídaných, nečekaně velkých fotografií. Knížka nabízí nejen zpětný
pohled do pražské a brandýské rodiny
s řadou společensky významných kontaktů,
ale zároveň i výstižné zachycení prudkých
zvratů zdánlivě všedního života. Pozadím
každé kapitoly jsou nepředvídatelné proměny doby. Ze zážitků líčených vždy
s nadhledem přitom vysvítají zasvěceně
viděné souvislosti nejen pro Brandýs nad
Labem, Starou Boleslav a Lázně Toušeň,
tedy pro autorova bydliště, která mezi lokalitami dominují, ale obecně pro život
v Československu a v České republice. Na
autorově souběžném kulturním obzoru je
naprostá většina událostí a postřehů zachycena knižně vůbec poprvé. Vedle osobních
úvah, komentářů a citací vlastních článků
jsou do knížky včleněny i tři stati jiných
autorů, které by jinak sotva došly samostatného publikování: vzpomínka toušeňského
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občana Ing. Vladimíra Víta na studentskou
demonstraci 25. února 1948 v Praze, soubor článků brandýské, ale také toušeňské
učitelky Marie Hanschelové o místních hudebních dějinách a hudebních osobnostech
Brandýsa nad Labem a
rodinné svědectví Libuše
Cihelníkové, matky dvou
známých pěvkyň, o její
cestě k divadlu a o divadelních angažmá úspěšných dcer – dvojčat. Tyto
tři kapitoly spolu s rozšířenou pozorností věnovanou pěveckému sboru
Bojan a se statí o skladateli a sbormistrovi Vilému Černíkovi znásobují
okruhy čtenářů. Toušeňské vzpomínky pak zachycují textem i obrazem
některé
události
z nejnovější doby, která
se sama zvolna stává historií. Metaforou
řečeno: na tomto nádraží dějin nestojí pouze jeden osobní vagon, ale před čtenáři
projíždí několik různých vlaků také
z Arménie a Gruzie, Rakouska, Německa a
Kanady. Knize se dostalo až luxusní grafické
a vydavatelské péče. Nešetří barevností a
čtenáři usnadňuje hledání rejstříkem více
než šesti set jmenovaných osob. Vydání

Třetí vydání memoárů čestné občanky
Vzpomínce na slavnou
českou umělkyni – operní pěvkyni a herečku –
Jarmilu Novotnou (* 23.
9. 1907), čestnou občanku Lázní Toušeně, se
letos potřetí věnoval na
přelomu srpna a září
hudební festival v Litni u
Berouna, v jejím českém
domově a v místě posledního
spočinutí
v hrobce rytířského rodu
Daubků. Letošní ročník,
dvě desetiletí po skonu
umělkyně († 9. 2. 1994),
vyvrcholil vystoupením
našich nejlepších současných operních pěvců za
doprovodu České filharmonie. Supraphon vydal
k té příležitosti CD
s výběrem digitálně rekonstruovaných operních nahrávek Jarmily
Novotné z Prahy, Berlína, Salcburku a New Yorku. Díky výročí byly
zároveň již potřetí vydány jinak zcela rozebrané knižní paměti umělkyně Byla jsem šťastná, kde se autorka zmiňuje i o tom, jak v roce
1930 navštívila Lázně Toušeň. První vydání svých pamětí proto podepisovala také v jídelně toušeňských lázní, poprvé 29. září 1991 a
znovu pak opakovaně za zdejšího dvoutýdenního léčebného pobytu
mezi 19. červencem a 8. srpnem 1992. Přítomnost světově proslulé
umělkyně tehdy přiváděla do Lázní Toušeně početné novináře,
reportéry, fotografy, šéfredaktory Supraphonu i starostu České
obce sokolské, přední osobnosti uměleckého světa i obdivovatele a
přátele. V závěru pobytu 6. srpna 1992 převzala slavná pacientka
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finančně podpořilo město Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav.

Vydavatelé představili knihu Nádraží dějin Ing. Miloše Pulkrábka dvěma
literárně hudebními vernisážemi jednak 4. září
v brandýském Arnoldiniu,
jednak 11. září v sokolovně
v Lázních Toušeni. Při obou
příležitostech
provázeli
autora Ing. Miloše Pulkrábka ředitelka Oblastního
muzea Mgr. Hana Závorková, editor knihy RNDr. Jan
Králík, CSc., ukázky četli
členové Divadelního souboru Kamila Lejsková a
Ondřej Menoušek a přátelskou náladu doplnil zpěvem a hrou na banjo Ing.
Miloš Rada. V sokolovně
navíc četla i autorova vnučka Judita Pulkrábková a o autorovi zasvěceně i vtipně promluvil předseda Okrašlovacího spolku a rychtář toušeňských baráčníků
Jiří Kučera. Nádraží dějin představuje počin,
jaký nemá obdobu ani ve formě, ani
v obsahu a zřejmě dlouho zůstane
v memoárové literatuře ojedinělým, a proto
žádaným solitérem.
jvk

z rukou starosty Františka Bílého čestné občanství. Slavnosti byl
přítomen také čestný občan spisovatel Adolf Branald. Její vřelé
poděkování nám nedávno znovu připomněla Adélka Studničková ve
Skleněné vile: „Drahý pane starosto, já ani nenalézám slova, abych
vám poděkovala za tuto velkou čest. Já jsem se zamilovala do tohoto města, když sem maminka dojížděla na léčení a já jsem ji vždycky
navštívila, a dokonce jsem zde také jednou zpívala, na to nikdy nezapomenu. Bylo to krásné. Ale že se mně jednou této cti dostane, že
se stanu čestnou občankou, jsem nikdy nemyslela. Jsem šťastná a
děkuji vám z celého srdce.“ Jarmila Novotná se v Lázních Toušeni
svědomitě věnovala léčbě pohybového ústrojí, předepsaným procedurám a odpočinku. Ač se blížily její 85. narozeniny, každé ráno
pravidelně cvičila a odpoledne chodívala k soutoku pozorovat kachničky. Zapsala se do kroniky, pro pacienty lázní uvedla své filmy
Frasquita a Poznamenaní, s místními ochotníky vystoupila
v literárním večeru a od čestného starosty T. J. Sokol Lázně Toušeň
Tomáše Sedláčka převzala čestné členství toušeňského Sokola, jak
připomněl Florián již
v létě 2012. Cítila se
zde jako doma – obdivovala kroje baráčníků,
dala se pohostit chlebem a solí, navštívila
výstavu květin a obrazů
ve škole, využila služeb
místního kadeřnictví,
ráda se vlídně pozdravila s každým – a přesto
jsme nepřestávali tušit,
proč ji obdivovala i
Vídeň a Paříž, proč byla
po šestnáct sezon
okouzlující
sólistkou
Metropolitní opery v New Yorku a proč o ni tak usilovně stál
Hollywood. To vše nyní znovu připomínají její knižní paměti.
kronikář
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Zahraniční pocta toušeňské rodačce
RNDr. Marii Krakešové
Jméno
RNDr.
Marie Krakešové, rozené Doškové (* 3. 7.
1898 v Toušeni,
† 22. 2. 1979 v
Praze), v jejím
rodišti
nikdy
nezapadlo.
Z toušeňských
studentek jako
první
dosáhla
doktorátu a sama se stala vzorem vzdělanosti,
vlídnosti a noblesy. Mezi jejími
předky byli významní představitelé městyse:
dědeček
Ing.
Vincenc Došek
byl z Toušeně první, kdo dosáhl titulu inženýra, stal se železničním stavitelem, vrchním inženýrem c. a k. železnic v Uhrách a
také starostou Toušeně; otec Ing. Vincenc Jiří Došek absolvoval
Královskou bavorskou polytechniku v Mnichově. Marie Došková
maturovala na pražské Minervě s latinou a francouzštinou a
zajímala ji psychologie. Tu však tehdy nebylo možno studovat
samostatně. Věnovala se proto antropologii, zoologii a přírodní
filosofii, jejichž studia absolvovala na přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy.
Díky doporučení Dr.
Alice Masarykové,
dcery
prezidenta
TGM, obdržela na
léta 1920-22 stipendium k postgraduálnímu studiu sociologie na Vassar College ve státě New
York v USA. Po návratu obhájila roku
1923 v Praze doktorát z přírodních věd
u prof. MUDr. Jindřicha Matiegky, RNDr.
h.c., a začala se věnovat sociální práci.
Z obzoru však nespouštěla ani psychologii, kterou přednášela na Vyšší škole sociální péče. Společně s manželem JUDr. Josefem Krakešem, sekčním šéfem na
ministerstvu sociální péče, vypracovala sociologickodiagnostické popisy stovek sociálních případů, jejichž systematickým roztříděním poukázala na nejúspěšnější postupy a odvážně formulovala myšlenku výchovné sociální terapie. Odmítala řešit sociální problémy jedinců pouhou finanční podporou a
zcela nově kladla důraz na psychologicky založenou pomoc směrem k návratu „sociálních případů“ do plnohodnotného života
jejich vlastním úsilím. Vedle řady názorných studií v časopise
Sociální pracovnice publikovala výsledky svého výzkumu společ-
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ně s manželem v zásadní knižní práci Sociální případ (1934).
Když se v létě 1939 z vlasteneckých pohnutek vrátili manželé
RNDr. Marie a JUDr. Josef Krakešovi ze studijního pobytu v USA
do okupovaného domova, byli považováni za nepřátele. Dr.
Krakešová využila času k práci na rozsáhlé knize Psychogenese
sociálních případů (1946) a později na Úvodu do prakse na sociálních klinikách (1948). Ovšem po politickém převratu v roce
1948 znovu zavládla představa, že při plné zaměstnanosti nebude pro pracující třídu nic takového třeba. Ačkoli Dr. Krakešová
začala po válce vyučovat na Vysoké škole politické a sociální, od
roku 1948 již nesměla ani přednášet, ani publikovat, a když její
starší syn Pavel emigroval do USA, musela se s manželem vystěhovat z vlastního domu z Prahy. Společně s mladším synem
Vítem přesídlili do Toušeně, do podkroví rodinného čp. 17 na
rohu Nádražní a Hlavní ulice. Přestože Dr. Krakešová byla na
vrcholu své vysokoškolské dráhy sražena politickou mocí na
existenční dno, nesla svůj úděl s neobyčejnou statečností. Byla
umlčena, ale ne zlomena. V odborných kruzích se dobře vědělo,
jak významně a průkopnicky se o důležitý moderní obor zasloužila. Jakmile se ukázalo, že ideologické předpoklady zániku sociální práce byly mylné, její dílo si začali přivlastňovat jiní. Když ji
v době Pražského jara 1968 vyhledaly její bývalé studentky,
užasly, kolik zkušeností a vědomostí – včetně historického přehledu vývoje sociální práce v USA a Velké Británii – ještě nezapsala. Už jako vdova začala tedy bez trpkosti připravovat další,
dvousvazkové dílo Výchovná sociální terapie (1973). Dočkala se
vydání, ale čas normalizace ji znovu odstavil.
V době po sametové revoluci se v plném světle objevuje odkaz RNDr. Marie Krakešové až nyní díky vydání slovenské
(!) knihy Marie Krakešová – priekopníčka teórie sociálnej práce
v Československu (Iris Bratislava 2014, 168s.). Vznik monografie
s životopisem, s citacemi z díla a s novým zhodnocením významu včetně zavedení termínu „krakešovská škola“ inicioval doc.
PhDr. Peter Brnula,
Ph.D., z Univerzity
Komenského
v Bratislavě: „Zřejmě
také životní zkušenosti přispěly k síle
jejích myšlenek a
k činům, kterými se
zařadila mezi průkopníky sociální práce v Československu,
přičemž její práce
daleko přesahovala
hranice země. Pravděpodobně
pouze
z důvodu osudové
nepřízně, postavené
na politické nepřijatelnosti Krakešové,
dnes nepíšeme o
světové teoretičce sociální práce.“ Na dalších statích se podílely
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D., z Univerzity Karlovy v Praze a
Mgr. Radka Michelová z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Kniha prokazuje objevnost, originalitu a průkopnickou
novost díla obou manželů Krakešových v oboru moderní teorie
sociální práce jako předchůdců dnes světově uznávaného psychosociálního přístupu.
RNDr. Jan Králík, CSc.
kronikář městyse
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Proměny pohledů
V předchozím čísle Floriána (2014/4) jsme na str. 12
přetiskli historickou pohlednici „Celkový pohled“ na
Lázně Toušeň s otázkou, zda někdo z čtenářů pozná,
kde stál fotograf? Jak obětavě zjistila redakční fotografka Hana Němečková, předsedkyně komise pro
kulturu a sport, z téhož místa – pod hřbitovem – lze
dnes vidět jen mohutně vzrostlou zeleň.

V příštím čísle Floriána najdete právě stoletou fotografii
středu Toušeně z doby první světové války – s kapličkou,
radnicí, školou a kostelem i s domy, které již nestojí.
red.

Bezplatná inzerce
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Všeobecné informace
Počet vlaků mezi Čelákovicemi a Brandýsem nad Labem
zůstane i v příštím roce zachován
Nový jízdní řád osobní železniční dopravy bude platný od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015. Na
trati 074 Čelákovice – Neratovice (přes Lázně Toušeň) nejsou plánovány žádné 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 rychlosti až na 80 km/h.
Zatímco na území hl. m. Prahy objednává osobní a spěšné vlaky Regionální organizátor
Pražské integrované dopravy (ROPID), 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 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 **:34 hod.), tak ve směru do Kolína (odjezd v **:24
hod.). Nově nebude jezdit 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 trati 231 Praha – Čelákovice – Kolín,
které jsou již v Návrhu jízdního řádu zahrnuty.

Mezi Prahou a Čelákovicemi od prosince v ranní i odpolední špičce každých 20 minut!
Na základě připomínek měst a s ohledem na výsledky přepravního průzkumu Českých drah se rozhodl Středočeský kraj od 14. prosince
2014 výrazně zvýšit počet vlakových spojů na trati 231 mezi Prahou, Čelákovicemi a Milovicemi. Vlaky mezi Prahou a Milovicemi budou
jezdit celotýdenně v taktu 30 minut. V odpolední špičce pracovních dnů budou navíc vedeny čtyři páry vlaků mezi Prahou a Čelákovicemi,
čímž bude zajištěn zhruba v čase mezi 15. a 19. hodinou 20minutový interval.
Rada Středočeského kraje schválila v pondělí 28. července 2014 posílení dopravy v odpolední dopravní špičce v pracovní dny v úseku Praha
Horní Počernice – Čelákovice. Posilové vlaky doplní spoje jezdící v 30minutovém intervalu z pražského Masarykova nádraží. Tyto vlaky budou jezdit na trase Strančice/Říčany – Praha hl. n. – Čelákovice; jedná se o prodloužení obratů vlaků 9124/9135, 9128/9139, 9132/9143 a
9136/9147 z Prahy Horních Počernic až do Čelákovic a zpět.
V pondělí 11. srpna 2014 schválila Rada Středočeského kraje zavedení přímého víkendového spojení v úseku Milovice – Čelákovice – Praha
Masarykovo nádraží jednotkou CityElefant a s tím související zahuštění intervalu v uvedeném úseku z 60minutového na 30minutový.

Od 14. prosince 2014 bude na železniční trati přes Lázně Toušeň
zavedena plná integrace
Od prosince bude zavedena plná integrace
na trati 074 v rámci Pražské integrované
dopravy v celém jejím úseku mezi Čelákovicemi a Neratovicemi. Cestující budou moci
na této trati cestovat jak dle Tarifu ČD, tak
dle Tarifu PID. V současné době je na trati
zavedena pouze částečná integrace, která
umožňuje cestujícím využití předplatních
časových kupónů, ale neumožňuje využití
jednotlivých jízdenek. Při plné integraci PID
budou moci cestující využívat oba typy jízdních dokladů. Označovače jízdenek bude
společnost ROPID instalovat do stanic, případně i do vozidel. Ve vlacích bude možné
používat jízdenky PID již označené v prostředcích PID v rámci jejich časové a pásmové
platnosti. Tyto jízdenky se znovu
neoznačují. Přestupní jízdenky PID pro jednotlivou jízdu lze v daném úseku používat ve
všech osobních a spěšných vlacích.
Ivana Studničková, radní městyse
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Vážení spoluobčané, na následujících pěti stranách jsou uveřejněny předvolební letáky politických sdružení
vcházejících do letošních komunálních voleb. Letáky jsou uveřejněny bez jakýchkoli úprav a korekcí, tak jak
byly předloženy jednotlivými politickými subjekty. Nevyjadřují názory redakce. Uveřejněny jsou v
abecedním pořadí.
red.

Komunistická strana Čech a Moravy vstupuje do komunálních voleb s cílem podporovat
rozkvět městyse a jejich občanů.
Rozkvět, který bude pomáhat lidem procházet po upravených veřejných prostranstvích
bez psích exkrementů, nebezpečně jedoucích cyklistů a zastupitelů, kteří si pletou osobní
zájmy se zájmy ve prospěch městyse.
Pokud půjdete k volbám vybírejte ty občany, kteří již řadu let prokazují zájem o městys a
její občany. Dokáží navázat na úspěšný rozvoj městyse v posledních letech a budou v něm
pokračovat.
V našich řadách takové občany máme a jejich přesvědčení je založeno na sociálním cítění,
na odbornosti a snaze pomáhat každé věkové kategorii.
Přijďte k volbám.

Za KSČM Ing. František Bareš
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Úřední hodiny úřadu městyse

Ordinační hodiny praktického lékaře

Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň

MUDr. Jiří RANC, Za Školou 414, 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

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

Provozní doba knihovny od 1.9.2014

Kalendář svozu odpadů

Skleněná vila, V Ovčárně 87

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

Úterý
14.30 - 17.00
Děkujeme za darované nové knihy pí Sovové a
pí H. Koderové.
Případné přerušení provozu bude včas oznámeno.

Rozhovor s operátorkou či operátorem tísňové 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 tísňového telefonního čísla si rychle ujasněte, co je
policie, 158 – Policie české republiky) se Vám do několika sekund potřeba říci. Operátora na tísňové lince zajímá: "Co se stalo? Kde se
ozve operátor příslušné tísňové 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 tísňová linka 112
Pokud je krizová událost na nějakém odlehlém místě, např. někde na
Na tísňovou 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 angličtině, operátor sedí na krajském operačním středisku v krajském městě a
protože se jedná o univerzální tísňovou linku pro celou Evropskou Vaši lokalitu nezná. V nouzi nejvyšší Vás mohou za pomoci mobilního
unii. Navíc tísňovou linku 112 lze volat z mobilního telefonu i v operátora i lokalizovat, ale jen s přesností na stovky metrů, pokud
místech, kde signál nemá Váš mobilní operátor.
jste v místě se slabším pokrytím základnových mobilních stanic.
Linku 112 pro nouzová volání provozuje Hasičský záchranný sbor Hovor na tísňové 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 tísňové linky, kdyby Vás posádka hasičů,
156, a jsou schopni Vás přepojit na národní linku tísňového volání. záchranky, policie nemohla nalézt.
Pokud je nějaký dispečink přetížen, 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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