POLABÍ

K MOŘI
BEZ BARIÉR
Bezbariérovost Labské
stezky bude podporovat
i nová obecně prospěšná
společnost.
Na zaÏátku letošního roku byla
do rejstĖíku obecnÝ prospÝšných spoleÏností zapsána,
na doporuÏení navrhovatelĬ
Jana Rittera a stejnojmenného
obÏanského sdružení, nová
spoleÏnost Labská stezka,
o.bp.bs. Jejím cílem je mapovat
a odstraćovat bariéry pro pÝší,
cyklisty, vodní turisty, hipoturisty a handicapované osoby
na cestách a v objektech podél
Labské cyklotrasy. ZpevnÝná cyklostezka má minimální pĖevýšení, proto je ideálním terénem
pro pÝší i cykloturistiku.
Priorita EU

Podpora sociálního cestovního
ruchu, do nÝhož se zaĖazuje
ibtzv. pĖístupný (bezbariérový)
cestovní ruch, je jednou zbpriorit EU v rámci projektu Calypso.
V roce 2013 byl tématem celoevropského projektu excelentních destinací cestovního
ruchu Eden právÝ bezbariérový
cestovní ruch.

STEZKA MÁ
IDEÁLNÍ TERÉN
PRO PĚŠÍ
I CYKLISTY.

MLÁDÍ VPŘED
V pondělí 2. prosince 2013 byla slavnostně otevřena
nová budova ZŠ Juventa v Milovicích.
stavbu ve výši cca 250bmilionĬ korun
byly zb90 procent uhrazeny ze státního
rozpoÏtu. VyuÏovat se zde zaÏalo
vblednu 2014 a 480 žákĬ má nyní
kbdispozici 16 modernÝ vybavených
tĖíd, školní družinu, jídelnu sbvlastní
vývaĖovnou abkuchyní.
Jedna z nejmodernÝjších škol v ÎR

Moderní a prostorná

Název školy Juventa pochází zblatiny
abvbpĖekladu znamená mládí, tedy
slovo symbolizující nejen vÝkovou
skupinu, které je budova urÏena, ale
i místo, kde je umístÝna, tedy Ïást
mÝsta Mladá.
Novotou vonící

I. a II. etapa rekonstrukce školy byla
zahájena vbÏervnu 2012. Náklady na

V TOUŠENI NEZAPOMÍNAJÍ
Konala se pietní vzpomínka na armádního generála
v. v. Ing. Tomáše Sedláčka.
ti nedožitých 96. narozenin pietní
vzpomínku na hĖbitovÝ v Toušeni.
DĬstojné uctÝní památky

Zavzpomínat pĖišel i starosta
Luboš Valehrach (v kabátÝ)

Specializovaný atlas

Labská stezka je i podrobnÝ
zmapována. Dne 16. 1. 2014 byl
v BrnÝ pokĖtÝn nový Atlas Labské
cyklotrasy v ÎR s informacemi
pro cyklisty, in-line bruslaĖe
abvozíÏkáĖe. První publikace
tohoto zamÝĖení byla vydána
vbroce 2011.
Petr StudniÏka
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Kolaudace II. etapy rekonstrukce
školní budovy by mÝla probÝhnout
vbÏervnu 2014. Už teÑ je však tato
škola jednou zbnejmodernÝjších svého
druhu vbrepublice. Zelené stĖechy slouží jako akumulaÏní prostor a osvÝtlení
je Ėízené dle intenzity venkovního
svÝtla. Vbroce 2016, po dokonÏení
všech etap, by škola Juventa mÝla
pojmout až 1600 dÝtí. red, foto archiv

Armáda Îeské republiky a Îs. obec
legionáĖská ve spolupráci s mÝstysem LáznÝ Toušeć poĖádaly ve
stĖedu 8. ledna k poctÝ armádního
generála v. v. Ing. Tomáše SedláÏka,
Ïestného pĖedsedy Îs. obce legionáĖské, Ïestného starosty TJ Sokol
LáznÝ Toušeć a Ïestného obÏana
mÝstyse LáznÝ Toušeć, u pĖíležitos-

Akce se zúÏastnili zástupce náÏelníka GŠ AÎR generálmajor Miroslav
Žižka, náÏelník Vojenské kanceláĖe
prezidenta republiky generál ZdenÝk
JakĬbek, vojáci Ïestné stráže AÎR,
velitel Posádkového velitelství Praha
plukovník gšt. Milan Virt. Dále si výroÏí
narození Tomáše SedláÏka pĖipomnÝli
rodinní pĖíslušníci, obÏané abzástupci
mÝstyse LáznÝ Toušeć i zástupci
toušećských spolkĬ. Všem na závÝr
podÝkoval za úÏast Ladislav Adamus,
dlouholetý pĖítel Tomáše SedláÏka. Po
pietním aktu následovala návštÝva
SklenÝné vily s prohlídkou Parku
profesora Procházky a spoleÏenské
setkání vbzasedací síni.
Fotoreport na našem webu.
Hana NÝmeÏková, foto autorka

