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Zprávy z Obecního úřadu Lázně Toušeň
Vážení občané,
dovolte mi seznámit Vás s akcemi a stavbami, které byly
realizovány v roce 2003 a dále s výhledem investičních akcí, které
bychom rádi realizovali v roce 2004.
V roce 2003, kromě zajištění běžného chodu a údržby obce,
byly realizovány následující stavby a akce:
- vybudování splaškové kanalizace v ulici Na Krétě,
- rekonstrukce střechy budovy mateřské školy,
- částečné zateplení budovy mateřské školy,
- osazení nového hromosvodu na budově mateřské školy,
- rekonstrukce střechy márnice,
- částečná oprava hřbitovní zdi,
- rekonstrukce distribuční sítě kabelové televize,
- vybudování plynové kotelny v budově obecního úřadu,
- vybudování plynové kotelny v budově čp. 13,
- stavba kabelového vedení NN v ulicích Káranská, Na Nábřeží a
Poštovní,
- rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Káranská, Na Nábřeží,
Poštovní a na náměstí,
- výsadba celkem 1.500 stromů a keřů u pomníku, u lávky a na
parčíku u Labe,
- vyřízení vydání územního rozhodnutí pro dobudování splaškové
kanalizace,
- vyřízení vydání územního rozhodnutí pro výstavbu 15 rodinných
domků v lokalitě Pod Tratí a příprava dokumentace pro vydání
stavebního povolení pro jednotlivé sítě,
- vyřízení vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro
vybudování splaškové kanalizace v ulici Cukrovarská,
- schválení územního plánu obce,
- rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Hlavní, Na Stráni, Na
Zárybničí a v ulici Cukrovarská, na kterou jsme získali státní
dotaci ve výši 4.608.000,- Kč,

- rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Hlavní, na kterou jsme
získali státní dotaci ve výši 447.000,- Kč,
- zahájení rekonstrukce chodníku v ulici Hlavní.
V roce 2004 bude pokračovat rekonstrukce chodníků v ulici
Hlavní. Do 16. dubna 2004 by měl být dokončen chodník v úseku od
lázní k budově bufetu. Od 17. dubna do 10. – 15.května budou
pokračovat práce na pokládce chodníku v úseku od lázní směrem
k domu p. Větrovského. Druhá etapa rekonstrukce chodníku bude
pokračovat od 17. května od domu p. Šmejkala k restauraci U Lípy a
měla by být dokončena do 30.května. Od 1. června do 30. června
bude položen nový chodník v úseku od restaurace U Lípy k domu
pana Krumla. Tento harmonogram berte prosím jako informativní,
samozřejmě rychlost prací bude záležet i na počasí. Firma
Stavokomplet, která práce provádí, se bude snažit nový chodník
vybudovat co nejrychleji.
Další investiční akcí v letošním roce bude zahájení výstavby
inženýrských sítí pro 15 rodinných domků v lokalitě „Pod Tratí“.
Předpokládáme, že stavba bude zahájena v době od 1. června do
15. června a ukončena nejpozději do 30. září 2004.
V ulici Cukrovarská bude nutné vybudovat chybějící
splaškovou kanalizaci. Na tuto stavbu je již připravena dokumentace
včetně příslušného stavebního povolení. Předpokládaný začátek
stavby je 1. srpna 2004 a dokončení této stavby do 30. září 2004.
Jsme si vědomi toho, že stavba splaškové kanalizace v ulici
Cukrovarská znepříjemní život občanům bydlícím v této ulici.
Obecní úřad spolu se stavební firmou bude s občany v kontaktu, aby
byl vždy umožněn průjezd ulicí a aby stavba co nejméně občany
omezovala. Občany v Cukrovarské ulici proto prosíme o trpělivost a
pochopení.
V termínu od 1. září 2004 do 30. října 2004 by mělo být
provedeno vyasfaltování povrchu komunikace v ulici Pražská od
Hlavní silnice k ulici Zápská. Během měsíce dubna se vynasnažíme
provést provizorní vyrovnání povrchu této komunikace.
Obecní úřad požádal Státní fond životního prostředí o

přidělení dotace na dobudování 11 chybějících řadů splaškové
kanalizace. S realizací této stavby musíme však vyčkat na rozhodnutí
Státního fondu životního prostředí. Pro dobudování splaškové
kanalizace je vše připraveno a záleží na tom, zda se nám podaří
zajistit příslušné finanční prostředky.
Obecní úřad zajistil podání dalších žádostí o státní dotace, a to
na opravu střechy a fasády kostela Sv. Floriána a další část
rekonstrukce veřejného osvětlení. Podali jsme také žádost o státní
dotaci na vybudování infrastruktury v lokalitě Pod Tratí. Zprávy o
výsledcích řízení o přiznání dotací zatím nejsou známy a proto
musíme vyčkat na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj.
Realizace těchto akcí bude záviset na úspěšnosti získání dotací.
Tolik k nejdůležitějším investičním akcím, které nás čekají
v letošním roce. Budete-li mít jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na
náš obecní úřad.
Nejhezčí zpráva nakonec: dne 3. dubna 2004 jsme v zasedací
síni Obecního úřadu Lázně Toušeň přivítali do svazku obce nové
občánky: Jana Zahradníka, Davida Rauše, Daniela Belána, Jakuba
Rychtaříka, Jakuba Marka a Petra Homolu. Dětem a jejich rodičům
přejeme všichni hodně zdraví, vše nejlepší, dobrou pohodu a žádné
problémy. Věříme, že se jim bude v naší obci dobře žít.
Děkuji Vám za pomoc a za spolupráci.
Ludmila Svobodová
starostka obce

Další sdělení OÚ Lázně Toušeň
OÚ Lázně Toušeň sděluje, že ve dnech 20. a 21. května 2004
bude v Obci Lázně Toušeň provedeno čištění a zametání místních
komunikací specielním zametacím a sacím vozem firmy REO-RWE.
Z tohoto důvodu je třeba, aby osobní automobily nebyly
zaparkovány v ulicích.
Dále sdělujeme, že FK Slavoj Toušeň plánuje úpravu prostoru
v lesíku vedle fotbalového hřiště. Úpravou tohoto prostoru by mělo
vzniknou tréninkové hřiště. FK Slavoj Toušeň již zajistil úklid šrotu,
který zde byl skladován. Z důvodu dalších plánovaných prací Vás
společně s FK Slavoj Toušeň žádáme, abyste kovový šrot zde již
neodkládali. K likvidaci šrotu budou sloužit tzv. železné neděle.
Termíny sběru budou včas oznámeny.
Zastupitelstvo obce projednalo na svém únorovém zasedání
ceny vodného a stočného a schválilo jejich výši na rok 2004, která se
oproti loňskému roku nemění. Cena vody za 1 m3 tak zůstává na
18,72 Kč + DPH, cena stočného činí 15,32 Kč + DPH.

Děkujeme Vám za spolupráci a za pochopení.
Obecní úřad Lázně Toušeň

Internetové stránky obce
Internetové stránky - moderní zdroj informací, který je čím
dále více dostupný občanům tak, jak se postupně zvyšuje počet
počítačů v domácnostech, možnosti moderních technologií a
schopnost lidí si informace tímto způsobem obstarávat. Internetové
stránky obce Lázně Toušeň, které mají doménu www.laznetousen.cz,
začaly vznikat ve druhé polovině roku 1999 zásluhou pp. Ing. Jiřího
Nováčka a Michala Nováčka a postupně byly propracovány na
profesionální úroveň. Dokladem o vysoké kvalitě jejich zpracování je
i to, že byly oceněny 2. místem v soutěži o nejlepší stránky měst a
obcí.
Od té doby však z důvodu časového zaneprázdnění autorů
stránek i obecního úřadu přestaly www stránky přinášet to hlavní,
kvůli čemu byly zřízeny: aktuální informace pro občana, kterými se
zvýší jeho informovanost a zapojení do života obce.
Proto Rada obce ustanovila Komisi pro dohled nad tvorbou
a obsahem oficiálních internetových stránek obce Lázně Toušeň.
Členy byli jmenováni Aleš Drobílek, RNDr. Jan Králík, CSc. a Ing.
Zbyněk Vít.
Ihned po jejím ustanovení se komise sešla s pp. Jiřím a
Michalem Nováčkovými za účelem koordinace dalšího postupu ve
vývoji internetových stránek. Již nyní na nich lze sledovat čerstvé
aktuality o akcích v obci, kterých není málo.
Komise má však před sebou mnoho dalších úkolů:
provést aktualizaci zastaralých dat, vyhlášek, plánu akcí v
obci a dalších podstatných informací
zveřejnit seznam činností, které úřad vykonává pro občany, či
případně kam se mají obrátit, pokud tyto činnosti nevykonává
sám úřad
propagovat internetové stránky obce tak, aby úsilí autorů
stránek a komise bylo odměněno vyšší sledovaností stránek a
v konečném důsledku se zvýšil zájem občanů o dění v obci
Komise je napojena přes její členy na Radu a kulturní komisi,
a je tak informována o všech akcích v obci, které jsou pak

zveřejňovány na internetových stránkách.
Kromě sekce "Obec" a "Obecní úřad" se nacházejí na
internetových stránkách další sekce - "Spolky", "Služby", "Škola".
Pokud mají škola, podnikatelé či spolky a jiná sdružení sídlící či
působící v obci Lázně Toušeň zájem o prezentaci svého subjektu,
mohou tak učinit po dohodě s pp. Nováčkovými nebo se mohou
obrátit na členy Komise pro www stránky. Předpokládá se, že
vzhledem ke stálé aktualizaci se zvýší návštěvnost stránek obce a
zveřejňované informace budou zpětně přínosem i pro tyto subjekty v
naší obci.
Stejně tak jsou vítány Vaše náměty a připomínky, které
pomohou cíle stránek naplnit. Obracet se můžete na autory stránek
nebo členy komise.
Pokud se podaří výše nastíněný záměr komisi naplnit, během
dalšího vývoje se na stránkách objeví i jiné informace o obci (např.
její pamětihodnosti, všechny povinně zveřejňované informace OÚ
Lázně Toušeň, termíny schůzí komisí, Rady a Zastupitelstva a další
zajímavé informace).
Věřím, že tento článek přispěl k propagaci internetových
stránek a jakmile budete mít možnost, stránky obce,
www.laznetousen.cz , navštívíte.
Ing. Zbyněk Vít
člen Komise pro www stránky
zbynek.vit@telecom.cz

Obecní knihovna
V prosinci 2003 uplynuly již 2 roky od znovuotevření Obecní
knihovny v budově základní školy. Výpůjčním dnem i nadále zůstává
úterý, výpůjční doba je dopoledne od 8.30 do 9.30 hodin, odpoledne
od 15.00 do 17.00 hodin, tedy 3 hodiny týdně. Po dvou letech
provozu mohu konstatovat, že takto ustanovený provoz se jeví jako
dostačující. Kdykoli jsem byla požádána o výpůjčku v jinou než
stanovenou dobu, samozřejmě jsem ráda vyhověla. Toto se týká
především žáků naší školy, ale také starších, kteří do škol dojíždějí a
knihy potřebují např. k vypracování domácího úkolu.
Asi hlavní změnou je zavedení internetu do knihovny.
S realizací se začalo v prosinci 2003, k dnešnímu dni je vše
připraveno a internet v knihovně začne sloužit veřejnosti od 1. května
letošního roku. Podle zájmu občanů bude samozřejmě možné
provozní dobu knihovny rozšířit.
Nyní k vlastní činnosti knihovny – i v tomto roce byl knižní
fond aktualizován prostřednictvím výměnného fondu, což je
pravidelné zasílání knih z Říčan a Brandýsa nad Labem. Tyto
knihovny také zajišťují případné žádosti čtenářů o konkrétní tituly.
O 38 svazků byl obohacen také náš vlastní fond, a to díky
p. Sedlmajerové a p. Weissgrábové, které rušily své vlastní knihovny
a svazky nám darovaly. Jedná se hlavně o literaturu pro děti a mládež,
oblíbené dívčí romány, detektivní romány a romány pro ženy, též
mezi našimi čtenáři a hlavně čtenářkami velmi oblíbené a žádané.
Musím podotknout, že knihy byly ve velmi zachovalém stavu,
neponičené a jako nové. Ráda bych touto cestou za dar poděkovala.
I letos byly v nabídce knihovny také časopisy – Květy, 100+1,
ABC. K dnešnímu dni registruje Obecní knihovna v Lázních Toušeni
celkem 65 čtenářů, z toho 31 dospělých a 34 dětí. Pro Vaši informaci
uvádím výši poplatků, která činí pro děti a důchodce 20,-Kč na rok a
pro pracovně činné občany činí poplatek 50,- Kč na rok. Za rok 2003
bylo půjčeno celkem 1.186 titulů.
Těším se na Vaši návštěvu a přeji hodně hezkých chvil
s knihami z naší knihovny.

Iva Studničková
knihovnice

Co nového ve fotbale?
Na Valné hromadě konané dne 28.2.2004 byl schválen nový
výbor FK SLAVOJ TOUŠEŇ ve složení:
Předseda:
ŠULCOVÁ Alena ,bytem Čelákovice, U Hájku 714
Místopředseda:
BAFOE Robert, bytem Lázně Toušeň, Hlavní 318
Hospodář:
ČECH Jiří, bytem Lázně Toušeň, Na Skalce 341
Správce:
ŠPAK Jaroslav, bytem Lázně Toušeň, Za Školou 389
Člen výboru:
ZEMAN Jiří , bytem Čelákovice, Kostelní 219
Zastupováním organizace je pověřen předseda FK pí. Šulcová
ve všech záležitostech, ve věcech finančních p. Čech a v záležitostech
sportovních p. Bafoe.
Trenéři:
Trenér žáků:
Trenér dorostu:
Trenér mužů:

p. Jaroš a p. Zeman
p. Kuchyňka a p. Štefan
p. Bafoe a p. Čech

Dorost – okresní soutěž, oddělení A
Jaro 2004
1. Slavoj St. Boleslav
2. Sokol Škvorec
3. AFK Nehvizdy

4. Sokol Dřevčice
5. Aero Odolena Voda
6. SK Úvaly
7. Sokol Měšice
8. Sokol Klecany
9. Sokol Zápy
10. SKK Hovorčovice
11. FK Slavoj Toušeň
15. kolo - neděle 18.4.2004 v 10.15 hod
Sokol Klecany - FK Slavoj Toušeň
16. kolo - středa 21.4.2004 v 17.00 hod
FK Slavoj Toušeň - Sokol Škvorec
17. kolo - neděle 25.4.2004
FK Slavoj Toušeň - volno
18. kolo - sobota 1.5.2004 v 10.15 hod
SK Úvaly - FK Slavoj Toušeň
19. kolo - neděle 9.5.2004 v 10.15 hod
FK Slavoj Toušeň - Sokol Zápy
20. kolo - středa 12.5.2004 v 17.00 hod
SKK Hovorčovice -FK Slavoj Toušeň
21. kolo - neděle 16.5.2004 v 10.15 hod
FK Slavoj Toušeň - Sokol Dřevčice
22. kolo - neděle 23.5.2004 v 10.15 hod
AFK Nehvizdy - FK Slavoj Toušeň

Muži - IV.třída, oddělení B
Jaro 2004
1. Sokol Zápy B
2. Slavia Radonice B
3. SK Zeleneč B
4. Slavoj Stará Boleslav B
5. Sokol Vyšehořovice B
6. AFK Nehvizdy B
7. Sokol Šestajovice
8. SK Záluží
9. FK SlavojToušeň
10. Sokol Klíčany B - odstoupil ze soutěže
11. Sokol Mochov B
12. SK Husinec-Řež B
13. kolo - sobota 17.4.2004 volno
Sokol Klíčany B - FK Slavoj Toušeň
(Sokol Klíčany odstoupil ze soutěže)
14. kolo - neděle 25.4.2004 v 17.00 hod
FK Slavoj Toušeň - SK Zeleneč B
15. kolo - sobota 1.5.2004 v 14.30 hod (předzápas)
Sokol Mochov B - FK Slavoj Toušeň
16. kolo - neděle 9.5.2004 v 17.00 hod
FK Slavoj Toušeň - SK Husinec Řež
17. kolo - neděle 16.5.2004 v 17.00 hod (hřiště Houšťka)
Slavoj Stará Boleslav B - FK Slavoj Toušeň
18. kolo - neděle 23.5.2004 v17.00 hod
FK Slavoj Toušeň - Slavia Radonice B

19. kolo - neděle 30.5.2004 v 17.00 hod
Sokol Šestajovice - FK Slavoj Toušeň
20. kolo - neděle 6.6.2004 v 17.00 hod
FK Slavoj Toušeň - Sokol Zápy B
21. kolo -neděle 13.6.2004 v 17.00 hod
AFK Nehvizdy B - FK Slavoj Toušeň
22. kolo - neděle 20.6.2004 v 17.00 hod
FK Slavoj Toušeň - SK Záluží B

Žáci - okresní soutěž, oddělení B
Jaro 2004
1. SK Viktoria Sibřina
2. Sokol Škvorec
3. Slavia Radonice
4. SK Viktoria Jirny
5. Sokol Zápy B
6. Sokol Vyšehořovice
7. Sokol Pacov
8. AFK Nehvizdy
9. FK SlavojToušeň
10. Sokol Dřevčice
10. kolo - sobota 10.4.2004 v 10.15 hod
Sokol Vyšehořovice - FK Slavoj Toušeň
11. kolo - sobota 17.4.2004 v 10.15 hod
Sokol Dřevčice - FK Slavoj Toušeň
12. kolo - sobota 24.4.2004 v 10.15 hod
FK Slavoj Toušeň - SK Viktoria Jirny

13. kolo - sobota 1.5.2004 v 10.15 hod
AFK Nehvizdy - FK Slavoj Toušeň
14. kolo - sobota 8.5.2004 v 10.15 hod
FK Slavoj Toušeň - Slavia Radonice
15. kolo - neděle 16.5.2004 v 10.15 hod
SK Viktoria Sibřina - FK Slavoj Toušeň
16. kolo - sobota 22.2004 v 10.15 hod.
FK Slavoj Toušeň - Sokol Škvorec
17. kolo - sobota 29.5.2004 v 10.15 hod
Sokol Zápy - FK Slavoj Toušeň
18. kolo - sobota 5.6.2004 v 10.15 hod
FK Slavoj Toušeň - Sokol Pacov

Novinky z Tělocvičné jednoty Sokol
Tělocvičná jednota Sokol Lázně Toušeň pokročila v úpravách
sokolovny i v omlazování. V průběhu roku 2003 byla v prostorách
sokolovny vybudována nová šatna, předpisová elektroinstalace pro
novou sadu reflektorů a téměř dokončeny jsou rekonstrukce stropů,
stěn a podlah dvou místností: jídelny (tzv. pekla) pod jevištěm a
zkušebny (bývalé šatny vlevo od vchodu); byt sokolníka (správce
budovy) byl zvětšen o prostor bývalé sborovny v prvním patře.
V běhu je příprava projektů rekonstrukce sprch a postupného
přechodu na plynové vytápění. Na naprosté většině prací mají osobní
zásluhu členové TJ Sokol a Divadelního souboru a také přátelé
z Mysliveckého sdružení. Značnou část materiálu a některé práce se
podařilo zajistit díky sponzorům (Amirro, Dlabač, Elaso, Fridrich –
Müller – Navom, Jampílek, Jedlička, Kartonáž, Klement, Zadák).
Nezbytné finanční náklady byly hrazeny z účelových dotací jednak
ze sokolské župy Barákovy, jednak z ústředí České obce sokolské po
uspořádání III. Národní přehlídky sokolských divadel. Až do října
2003 vedla výbor TJ Sokol výkonná místostarostka Věra Lísalová, po
jejíž resignaci byla na mimořádné valné hromadě 30. 11. 2003
zvolena do funkce starostky Jana Klementová. Dalšími členy nového
výboru jsou místostarosta a hospodář Michal Smolík, jednatelka
Alexandra Červinková, náčelnice Kamila Lejsková, náčelník Jan
Freudl, vzdělavatel Dr. Jan Králík, sokolník Jiří Rauš a revizorky
Mgr. Anna Müllerová a Anna Vyoralová. Při řádné valné hromadě 29.
2. 2004 byl tento výbor jednomyslně potvrzen a rozšířen o Danu a
Janu Liptákovy, Petru Syslovou, Danielu Vostřákovou a Dr. Kateřinu
Žemličkovou. Čestným starostou je genpor. Ing. Tomáš Sedláček.
K výročí 85 let od založení obdržela toušeňská TJ Sokol Pamětní list
a Diplom sokolské župy Barákovy a vedoucí Divadelního souboru
Dr. Jan Králík převzal od ústředí České obce sokolské bronzovou
medaili ČOS. TJ Sokol Lázně Toušeň má v současné době (po revizi)
95 řádných členů. Roční příspěvek členů v aktivním věku činí 150
Kč, děti, studenti a důchodci přispívají 70 Kč. Pravidelná kondiční
cvičení probíhají v každé pondělí od 18.00 v tělocvičně školy, cvičení

s dětmi se konají v každou sobotu 9.00 – 11.30 v sokolovně, další se
připravují (posilování, míčové hry, tanec). Kontakty: starostka Jana
Klementová 602 818 788, jednatelka Alexandra Červinková
732 723 460, 326 992 335.
vzd

Obec baráčníků
Vážení spoluobčané,
blíží se 75. výročí založení Obce baráčníků v Lázních
Toušeni. Místní členové chtějí toto výročí důstojně oslavit. Oslava
proběhne v sokolovně v měsíci říjnu.
Další významnou událostí je 130. výročí českého baráčnictva,
které se koná v měsíci červnu v Sokolově.
Tradice baráčnických oslav vyžaduje slavnostní oděv ve
svérázu a v krojích. Myslíme si, že v mnoha domácnostech kroje
z dřívější doby zůstaly a jsou nevyužity, což je velká škoda.
Prosíme občany, příznivce baráčníků, zda by tyto kroje
zapůjčili, darovali, nebo prodali.
Kontakt ve večerních hodinách u: tetičky Konopkové – tel.:
326 992 383, tetičky Němečkové – tel.: 326 996 776 a tetičky
Kučerové tel.: 326 992 939 do konce května 2004.
V Lázních Toušeni máme 52 členů, především vyšší věkové
kategorie. Rádi bychom v našich řadách uvítali mladší generaci, aby
svými nápady a elánem omladili naší Obec baráčníků.
Scházíme se pravidelně první pátek v měsíci v Požární ulici
(bývalá hasičská zbrojnice).
Doufáme, že naše výzva padne na úrodnou půdu a budeme
moci oslavit obě výročí v krojích a také s novými členy.
Za obec baráčníků v Lázních Toušeň
tetičky

Baráčníci na nové Rychtě
Činnost každé baráčnické obce bývá jednou ročně
vyhodnocena na Valném zasedání. To naše toušeňské, které se
pravidelně koná v závěru měsíce listopadu, je známé mezi okolními
baráčnickými obcemi především krásným úvodním vystoupením dětí
a zajímavými zprávami činovníků. Zejména díky pečlivé a náročné
práci paní učitelek základní školy a mateřské školy děti s nadšením
recitovaly, tančily v zářivých českých krojích, zazpívaly a
k všeobecnému překvapení do svého závěrečného tanečku zapojily i
účastníky výročního sedění. Tetičky vzdělavatelka, kronikářkaškrabák a berní se zamýšlely nad tím, co baráčníkům přinesl uplynulý
rok a co se podařilo vykonat, sousedé pantatínek a švandymistr
poděkovali konšelstvu za dobrou práci a zmínili se i o plánech do
budoucna.
Po úctyhodných třiatřiceti letech předal počestné rychtářské
právo svému nástupci dlouholetý činovník, neúnavný propagátor
českých baráčnických tradic, rychtář Jan Zahrádka. Za výbornou
spolupráci, za píli, kterou věnoval svému poslání, mu srdečně
poděkovala paní starostka, obecní kronikář, rychtáři z obcí
sdružených v I. župě, tetičky a sousedé z toušeňské Obce.
Na závěr roku, v období vánočních svátků, očekávala
baráčníky ještě další změna. Po dlouholeté velmi dobré spolupráci
s majiteli objektu opouštějí baráčníci podle dohody, přece však
s lítostí, starobylou, krásnou Rychtu u Choděrů. Díky nevšednímu
pochopení paní starostky a Obecní rady je jim pronajata část budovy
v Požární ulici. Nastává velké gruntování, malování, stěhování a
zařizování. Většina tetiček a sousedů pomáhá, další přispívají
nábytkem, potřebné zařízení darovali nebo zapůjčili nejen členové,
ale i sympatizující toušeňští občané.
9. ledna 2004 nový rychtář Jiří Kučera Rychtu slavnostně
otvírá a přeje jí do vínku krásné a radostné chvíle při spolkové práci,
pilné konšelstvo a trvalý zájem všech členů.
Soboty a neděle v zimních měsících patří návštěvám
sesterských obcí, jejich Valných zasedání. Naše tetičky a sousedé tam

rádi k přátelům zajíždějí, aby zjistili, co dobrého se jim podařilo a jak
pracují spolky i jinde.
Toušeňští baráčníci mezi sebou rádi uvítají každého, komu
není cizí dodržování národních tradic, lidových obyčejů a sousedské
pospolitosti. Naše hlavní motto – Ni zisk, ni slávu – provází práci
spolku již nepřetržitých 75 let, které v říjnu tohoto roku oslavíme.
Mgr. Eva Kučerová

Provozní doba lékařské pohotovostní služby
Vážení občané,
na základě sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje Vám
předáváme informace o provozních dobách lékařské pohotovostní
služby.
Lékařská pohotovostní služba (dále jen LPS) poskytuje
v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v návaznosti na
služby a organizaci zdravotnické záchranné služby, v případech
náhlé změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění,
vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních
zdravotnických zařízení.
Lékařská služba první pomoci není určena pro běžné
vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného
denního provozu zdravotnických zařízení.
Zajištění a organizace Lékařské pohotovostní služby ve
Středočeském kraji je plně v kompetenci Územního střediska
záchranné služby Středočeského kraje, Dvojobvod, Litevská 2720,
272 59 Kladno.
O ordinačních hodinách LPS má přehled záchranná služba
příslušného okresu.
LPS SMÍŠENÁ - je druh poskytování lékařské služby první
pomoci bez rozdělení odbornosti (pro děti a dorost a pro dospělé), a
to za účasti všech lékařů oprávněných k poskytování této služby.
Tento typ LPS je poskytován v SČK jedním lékařem.

Provozní doby a místa LPS okresu Praha - východ:
LPS smíšená
Adresa

Říčany, Komenského náměstí 1910

Telefon

323 602 611
323 602 612

Provozní doba:
pondělí - pátek

17.00 – 7.00

Provozní doba:
sobota, neděle, svátky

7.00 – 7.00

Návštěvní služba:
pondělí - pátek

17.00 – 7.00

Návštěvní služba:
sobota, neděle, svátky

7.00 – 7.00

Co se bude dít v Lázních Toušeni v první polovině roku
2004

4. dubna – 18. dubna 2004
Výstava „Velikonoční tradice“
Videoklub LÁTO – Dům seniorů U Byšických – společenská
místnost.
Výstava je otevřena ve všední dny od 15.00 do 18.00 hodin, v sobotu
a v neděli od 10.00 do 12.00 hodin.

23. dubna 2004
Literární večer – Povídky Václava Dragouna
Výběr z toušeňských povídek a pověstí z pera úspěšného autora
divadelních her Toušeňská růže, Rudolfinské nokturno, Voda pro mé
růže a Dubová zátka.
Dům seniorů U Byšických – společenská místnost, začátek v 19.00
hodin.
Účinkují členové Divadelního souboru.
Slovem provází kronikář obce RNDr. Jan Králík, CSc.
Pořádají: Divadelní soubor a Okrašlovací spolek

30. dubna 2004
Tradiční pálení čarodějnic
Sraz průvodu čarodějnic všeho druhu a všeho věku v 18.00 hodin u
sokolovny. Po sešikování do rojnice odlet na hřiště a u hranice
zahájení čarodějnického reje.
Pro malé čarodějnice a čaroděje je zajištěno patřičné občerstvení.

1. května 2004
Dětské rybářské závody
Pořádají toušeňští rybáři.
Šestá tůn – začátek v 6.30 hodin – ukončení v 11.00 hodin.

3. května 2004
Položení věnce u pomníku padlých
v 17. 00 hodin u pomníku

5. května 2004
Folklór Polabí – DYKYTA a ŘEMDICH
Videoklub LÁTO – Dům seniorů U Byšických – společenská
místnost.
Začátek v 17.00 hodin.
8. května – 9. května 2004

153. Toušeňská pouť

8. května 2004
Pouťová zábava
Pořádá TJ SOKOL Lázně Toušeň.
Místní sokolovna – začátek ve 20.00 hodin.

13. května 2004
Literární večer – Toušeň Eduarda Petišky
Výběr z próz a básní k nedožitým osmdesátinám předního českého
básníka a spisovatele románů, pověstí a pohádek, ukázky z Čtení o
hradech a ze vzpomínek na Toušeň.
Dům seniorů U Byšických – společenská místnost, začátek v 19.00
hodin
Účinkují členové Divadelního souboru.
Slovem provází kronikář obce RNDr. Jan Králík, CSc.
Pořádají: Divadelní soubor a Okrašlovací spolek

26. května 2004
Zasedání Zastupitelstva obce Lázně Toušeň
v 19.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Lázně Toušeň.
28. května 2004

Literární večer – Vzpomínky Alberta Jonáše
Z memoárů význačného českého architekta, autora lázeňského loga a
čestného občana Lázní Toušeně, rozverné zážitky s postavami a
postavičkami v toušeňských lázních.
Dům seniorů U Byšických – společenská místnost, začátek v 19.00
hodin.
Účinkují členové Divadelního souboru.
Slovem provází kronikář obce RNDr. Jan Králík, CSc.
Pořádají: Divadelní soubor a Okrašlovací spolek

2. června 2004
Kam na výlet o dovolené
Videoklub LÁTO – Dům seniorů U Byšických – společenská
místnost, začátek v 17.00 hodin

5. června 2004
Dětský den
Pořádá TJ SOKOL Lázně Toušeň a komise kulturní a tělovýchovná
na místním hřišti – v areálu skautů – nebo na náměstí – bude
upřesněno, začátek ve 14.00 hodin.

11. a 12. června 2004

Volby do Evropského parlamentu
Hlasovací místností voleb do EP je zasedací síň Obecního
úřadu Lázně Toušeň.
Hlasování bude zahájeno 11. června 2004 (pátek) ve 14.00
hodin a ukončeno v 1. den voleb ve 22.00 hodin.
Druhý den voleb, 12. června 2004 (sobota), bude hlasování
zahájeno v 8.00 hodin a ukončeno ve 14.00 hodin.
Podrobné informace o volbách budou zveřejněny na úřední
desce Obecního úřadu Lázně Toušeň.

Na všechny akce spolu s pořadateli srdečně zve
Obecní úřad Lázně Toušeň.

Jarní procházka
Když jsem se dnes procházela venku,
šlápla jsem v záhoně na sněženku.
Zlobila se maminka velice,
že jsem si zamazala nové střevíce.
A to byl konec s mojí procházkou,
brácha se za mnou honil s pomlázkou.
Dopis našemu kohoutovi
Je zima, studí každá chvíle,
ze dvorka nesu vejce, čistě bílé.
A tak ti píšu, kohoute, dopis předem,
dřív, než uteče zima s tajícím ledem.
Nauč, prosím Tě, ty svoje slepice,
ať na jaře snášejí barevné kraslice !

Elena Patschová
Lázně Toušeň
Gymnázium Brandýs nad Labem

______________________________
Redaktorka Zorka Horká děkuje všem, kteří svými zprávami a články přispěli do
našeho Zpravodaje. Naformátováno a upraveno za přispění šikovných lidí naší
obce.

