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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři turských novin,
před několika dny schválilo zastupitelstvo obce plán činnosti a
rozpočet obce pro letošní rok. Proto bych se rád ve svém úvodu
zmínil o nejdůležitějších úkolech, které si zastupitelé pro tento
rok předeslali.
Hlavním úkolem je zajistit všechny potřebné podklady pro
zahájení prací na rozšíření kapacity Mateřské školy s předpokladem, že provoz bude zahájen 1. září 2012.
Nemalé ﬁnanční prostředky budou vynaloženy na nové povrchy či opravu místních komunikací.
Dalším významným úkolem je rekonstrukce čerpacích stanic
splaškové kanalizace a komplexní spuštění nové technologie čistírny odpadních vod.
Finančně je zajištěna výstavba nových chodníků v ulicích
K Erzu a Libčická. Rozhodujícím faktorem pro tyto stavby je
dohoda s majiteli pozemků po nichž má být chodník veden.
Stojí před námi ještě spousta dalších úkolů zakotvených
v plánu činnosti, které by měly zajistit řádný chod obce a Vaší
spokojenost.
Přeji Vám, aby paprsky jarního sluníčka nalily do Vašich žil
hodně energie a dobré nálady.
Václav Vlk, starosta obce
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Devátého března byla popeleční středa. Tam, kde je ještě slyšitelná ozvěna starých časů, utichnou radovánky, jedí se prostší jídla,
vůně masa nevzbuzuje tak často svým aperetivním efektem těžko
odolatelnou chuť vejít pod střechu a účastnit se hostiny. Všechno
to hýření a robustní radost ze života zaženou divokým hlomozem
pestré, rozpustilé a bláznivé maškary, svým karnevalem, při kterém
se smějeme, ale tak nějak cítíme při té divotvorné nadsázce i to,
že chce mámivou energií zapudit již dotírající bodlinky předjarní
deprese, to, že krása má sestru v ošklivosti, světlo ve tmě, teplo
v zimě, dívka ve stařeně, život ve smrti.
Popeleční středa, ta vážná dáma stříbrošedých vlasů pod černým závojem má ve svém rukávníku dózu s popelem z loňských
kočiček. Když kněz pod triumfálním obloukem kreslí na čela příchozích znamení, popelec, říká tiše „prach jsi a v prach se obrátíš“.
Nás, lidi obklopené životem bezhlavě zesilovaným ještě jeho vlastním elektronickým odrazem, trochu zamrazí. Ale proč vlastně,
vždyť prach je hlína, půda, jež nese naše kroky, naše domy, obklopuje řeky, moře a dává sílu polím, zahradám, sadům a vždy znovu
nechá překrývat svou líc novým životem. Antičtí Řekové, kteří rozžali světlo evropského myšlení, měli pro prach, hlínu, zemi jméno
Gaia – Matka. Matky se člověk přece nebojí, naopak, je to slovo,
které se mu v těžkých situacích neodbytně prodírá na jazyk po celý
život.
Není tedy snad tato na první pohled zarážející sentence, prach
jsi a v prach se obrátíš, spíše básnickou zkratkou, která říká, vrať
se právě v tomto čase více sám k sobě, svému původu i k smyslu
vlastních snah a cest, minulých i budoucích. Právě doba mezi zimou a jarem, mezi koncem a začátkem poskytuje vzácnou špetku
času pro rozhovor sám se sebou, se svou psýché, se svou duší.
Miroslav Houšť

PŘÍLOHA – NÁŠ KOUTEK
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PODĚKOVÁNÍ
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva byly předány panu
Ing. Josefu Horejšovi a PhDr. Martinu Jungovi pamětní plakety
u příležitosti ukončení jejich dlouhodobého působení v obecním
zastupitelstvu. Za jejich přínos, kterým přispěli k rozvoji naší
obce patří poděkování.
Václav Vlk, starosta obce

VZPOMÍNÁME
Před několika dny jsme obdrželi smutnou zprávu. Ve věku 44 let
zemřel náhle pan Karel Kabrna. Majitel ﬁrmy, která v naší obci
realizovala většinu stavebních prací. Dobrý vztah k naší obci vyjadřoval pan Karel Kabrna mnoha sponzorskými dary fotbalovému oddílu a většině kulturních akcí, které se v naší obci pořádaly.
Věnujme mu tichou vzpomínku. Čest jeho památce.
Václav Vlk, starosta obce

NFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
•

•
•
•
•

občané, kteří ještě nezaplatili poplatky za psa, popelnice,
stočné (2. pololetí 2010) a hroby, nechť tak učiní v úřední
dny v kanceláři obecního úřadu
zastupitelstvo obce schválilo na svém březnovém zasedání
plán činnosti a rozpočet obce pro rok 2011
také v letošním roce bude probíhat každou první středu
v měsíci ve 12.00 hod. po dobu dvou minut zkouška sirény
před dokončením jsou pozemkové úpravy katastrálního
území Tursko, zpracovávané Pozemkovým úřadem
obvodní oddělení Policie ČR Libčice n/Vltavou oznamuje
od 1. ledna 2011 změnu telefonního čísla, nové tel. číslo
974 882 730

PLÁN ČINNOSTI OBCE TURSKO PRO ROK 2011
Pozemní komunikace
• zajištění úklidu a údržby místních komunikací a chodníků
• zajištění zimní údržby místních komunikací a chodníků
• oprava místních komunikací a chodníků dle určených priorit zastupitelstvem obce
• bezpečnostní úpravy místních komunikací /dopravní značení/
• nový povrch komunikace v ulici K Lichému stromu
• výstavba nových chodníků v ulici K Erzu a Libčická
Silniční doprava
• údržba autobusových zastávek
• výstavba nové autobusové zastávky v ulici K Erzu
• dle potřeby a možností posílení a úprava JŘ linky 316
Vodohospodářská zařízení
• dokončení rekonstrukce ČOV
• zajištění běžného chodu ČOV
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•
•
•
•

údržba kanalizační sítě
dokončení projektové dokumentace a příprav k vydání stavebního povolení ke stavbě „Odkanalizování osady Těšina“
dokončení projektu „Rekonstrukce přečerpávacích stanic“
realizace rekonstrukce přečerpávacích stanic

Školství /ZŠ a MŠ/
• základní škola
• zajištění chodu ZŠ
• mateřská škola
• zajištění chodu MŠ
• nové hrací prvky / školní zahrada /
• pračka se sušičkou
• příprava projektu pro rozšíření kapacit MŠ
Kabelová televize – sdělovací prostředky
• zajištění chodu kabelové televize a internetu
• zajištění pro připojení nových účastníků kabelové televize
a internetu
• pravidelná aktualizace internetových stránek obce
• realizace umístění bezpečnostních kamer v obci
• pravidelné vydávání časopisu „Turské noviny“
Tělovýchovné zařízení
• ﬁnanční příspěvek na činnost fotbalového klubu
• údržba dětského hřiště
Komunální služba a územní rozvoj
• údržba místního hřbitova
• údržba pomníku padlých v I. a II. světové válce
• uzavření smlouvy s útulkem pro zatoulané psy „Bouchalka“
• ve spolupráci se spolkem místních rybářů zajištění čištění
okolí obecního rybníka
• údržba obecních prostor
• kontrola dodržování vyhlášky o čistotě, pořádku a vzhledu
obce
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Veřejná zeleň
• údržba veřejné zeleně
• postupné doplňování zeleně dle plánu ozelenění
• údržba kulturní památky „Krliš“
• udržování polních cest a mezí
• průřez starých stromů
• odstraňování starých stromů a výsadba nových stromů
– hřbitov
Veřejné osvětlení
• pravidelná údržba veřejného osvětlení
• údržba osvětlení kostela sv. Martina
• dle potřeby rozšíření sítě veřejného osvětlení
• postupný přechod obecního rozhlasu na bezdrátový systém
Kultura
• vítání nově narozených občánků
• ve spolupráci s fotbalovým oddílem uspořádání Dne dětí
• uspořádání zájezdu pro děti
• uspořádání dětského karnevalu /Mikulášská nadílka/
• slavnostní rozsvícení vánočního stromu
• v květnu a říjnu položení věnců k pomníkům padlých
v I. a II. světové válce
• nové vybavení knihovny
Obecní úřad
• podporovat činnost v DSO „Od Okoře k Vltavě“ a ve „Svazu měst a obcí ČR“
• dovybavení počítačové sítě o potřebné programy
• zajištění podmínek pro činnost obecní policie ve spolupráci
s obcemi Velké Přílepy a Úholičky
• zajištění doplňujících voleb do senátu
• umístění směrníků pro označení ulic a významných míst
v obci
• revize obecních vyhlášek
V Tursku: 18. 1. 2011 Václav Vlk, starosta obce

Nakládání s odpady
• uzavření smlouvy se společností Regios a.s. na zajištění svozu komunálních odpadů, tříděného sběru a nebezpečného
odpadu
• 4x do roka zajištění sběru nadměrného odpadu
• ve spolupráci se spolkem místních rybářů 2x do roka sběr
starého železa
• dle potřeby doplnění kontejnerů na tříděný odpad
• ve spolupráci s Diakonií Broumov uspořádání humanitární
sbírky
Péče o seniory
• v případě potřeby poskytnutí mimořádné sociální výpomoci
sociálně potřebným
• zajištění dárkových balíčků a přání k životnímu jubileu
• zajištění vánočních balíčků osamělým seniorům
• uspořádání zájezdu pro seniory
• uskutečnění předvánočního setkání seniorů
• zajištění pečovatelské služby pro rok 2011

NÁVRH ROZPOČTU OBCE TURSKO NA ROK 2011
Kapitola rozpočtu

Příjmy
(tis. Kč)

Nákup pozemků

Výdaje
(tis. Kč)
100 000

Zemědělská činnost

73 000

Pozemní komunikace

2 130 000

Silniční doprava

1 050 000

Odvádění a čištění odpadních vod

1 500 000

Zařízení předškolní a základní vých.

1 289 000

Kultura
Sdělovací prostředky
Ostatní činnost – kultura
Tělovýchova
Zájmová činnost a rekreace

70 000
330 000

540 000
73 000
60 000
100 000
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Komunální služby a územní rozvoj

166 000

747 000

Nakládání s odpady

535 000

720 000

Ochrana přírody a krajiny

394 000

Dávky sociální pomoci

50 000

Obecní policie

570 000

Požární ochrana

15 000

Místní správa a samospráva
Regionální správa

888 000
112 000

Daně a správní poplatky

13 180 400

Ostatní ﬁnanční operace

152 000

Celkem

2 379 000

14 475 400

12 748 000

Bc. Rita Čejková v.r.
předseda ﬁnančního výboru
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Ve spolupráci se společností ROPID a okolními obcemi se podařilo udržet všechny spoje na lince č. 316. Došlo pouze k časovému posunu některých spojů v ranní a odpolední špičce. Přestože
situace vzhledem k postoji Středočeského kraje není příznivá, pokusíme se během roku jednat o zkvalitnění dopravy na této lince.
Václav Vlk
starosta obce
STATISTIKA OBYVATEL K 31. 12. 2010
celkem

687

mužů

253

ženy

286

děti

148

průměrný věk mužů

37.34

průměrný věk žen

39.03

celkem průměrný věk

38.24

přistěhování

47

narození

12

odhlášení

9

úmrtí

14

dvojice s dětmi

86

dvojice bez dětí

24

celkem dvojic

110

svobodných

298

ženatých/vdaných

274

rozvedených

76

vdov/vdovců

39

JARNÍ ÚKLID
Sběr starého železa
se uskuteční ve spolupráci s místními rybáři v sobotu 2. dubna
2011. Sběr připravte před svou nemovitost, aby byl dobře dostupný.
Nebezpečné odpady
Plán svozu nebezpečných složek komunálního odpadu, který se
uskuteční v sobotu 2. dubna 2011 od 7.45 hod. – 8.15 hod.
u dětského hřiště / u kontejnerů na separaci / ul. Kodetova
od 8.20 hod.- 8.50 hod. před obchodem p. Brejchy
od 8.55 hod.- 9.13 hod. v osadě Těšina
Kontejnery pro nadměrný odpad
budou umístěny od 8. do 11. dubna 2011 v ulicích Kodetova,
Jiráskova, Neklanova a sídliště INTERMA od 15. do 18. dubna 2011 v ulicích V Zátiší, Nad Studánkou, před obchodem
p. Brejchy a v osadě Těšina.
Bioodpad
Od 8. dubna 2011 bude ﬁrma REGIOS a.s. zahajovat svoz bioodpadu. Zájemci o tento svoz se musí přihlásit v úřední hodiny
v kanceláři Obecního úřadu Tursko. Svozy se provádějí v sudý
pátek každého měsíce. Cena svozu činí 135,-Kč za měsíc.
Humanitární sbírka
letního a zimního oblečení, lůžkovin, domácích potřeb a dek se
uskuteční v sobotu 28. května 2011 od 11.00 hod. – 12.00 hod.
ve dvoře Základní školy Tursko. Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Z ekologických důvodů nelze vzít ledničky, televize, nábytek, počítače
a dětské kočárky.
Kontejnery na nápojové kartony
Od května letošního roku bude zkušebně umístěn kontejner
na nápojové kartony. Do této nádoby patří: nápojové kartony
od mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a dalších potravin vyprázdněné, vypláchnuté a stlačené. Do této nádoby nepatří: jiné
obaly od nápojů / sklo, plasty, plechovky /, nápojové kartony
znečištěné nebezpečnými látkami, nevyprázdněné kartony.
Václav Vlk
starosta obce
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KABELOVÁ TELEVIZE

PODRUŽNÝ VODOMĚR
Jednorázový poplatek za zřízení podružného vodoměru na zalévání

Frekvenční plán kabelové televize obce Tursko k 14. 3. 2011

č.

Program

kanál

fr. Obrazu tel.vysílání

zvuk

1

Eurosport cz

SE05

133,25

analog PAL

B/G

2

Universal Chanel

SE06

140,25

analog PAL

B/G

3

Reality Tv

SE07

147,25

analog PAL

B/G

4

Tv Óčko

SE08

154,25

analog PAL

B/G

5

MiniMax

SE09

161,25

analog PAL

B/G

6

NOVA

E6

182,25

analog PAL

B/G

7

ČT 2

E7

196,25

analog PAL

B/G

8

Tv Barrandov

E8

203,25

analog PAL

B/G

9

ČT 1

E9

210,25

analog PAL

B/G

10

Nova Sport

E11

217,25

analog PAL

B/G

11

PRIMA

E12

224,25

analog PAL

B/G

12

Discovery

SE11

231,25

analog PAL

B/G

13

ČT4 Sport

SE12

238,25

analog PAL

B/G

14

Tv NOE

SE13

245,25

analog PAL

B/G

15

Public Tv

SE14

252,25

analog PAL

B/G

16

PRIMA Love

SE15

259,25

analog PAL

B/G

17

Nova Cinema

SE16

266,25

analog PAL

B/G

18

Animal planet

SE17

273,25

analog PAL

B/G

19

Prima COOL

SE18

280,25

analog PAL

B/G

20

TA3 /Private Blue/

SE19

287,25

analog PAL

B/G

21

ČT 24

SE20

294,25

analog PAL

B/G

22

CNN

SE21

303,25

analog PAL

B/G

volné

SE22

311,25

analog PAL

B/G

volné

SE23

319,25

analog PAL

B/G

volné

SE24

327,25

analog PAL

B/G

Disney Channel

SE25

335,25

analog PAL

B/G

volné

SE26

343,25

analog PAL

B/G

volné

SE27

351,25

analog PAL

B/G

MTV cz

SE28

359,25

analog PAL

B/G

volné

SE29

367,25

analog PAL

B/G

Test kanál

K69

855,25

analog PAL

B/G

ČT 1, ČT2, ČT24,
K33
ČT4

570

digital

Multiplex 1

Nova Cinema,
Nova, Prima Prima K41
Cool, Barandov

634

digital

Multiplex 2

ČT 1, ČT2, ČT24,
K53
ČT4

730

digital

Multiplex 1

Public Tv, Prima
Love

778

digital

Multiplex 3

23

24

K59

Měření dodávané pitné vody ( vodné ) a odvádění odpadních
vod do kanalizace (stočné) je v Tursku prováděno pomocí vodoměru, který je majetkem společnosti Středočeské vodárny a.s.
Kladno (dále jenom SVAS). Tato společnost taky provádí odečet
vodoměrů. Z těchto podkladů následně provádí provozovatel kanalizační sítě v Tursku obec Tursko fakturaci stočného.
Osazením podružného měření spotřebované vody je podle
zákona chápáno měření vody pro byt, kancelář, ubytovnu apod.
§17, odst.7 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. V případě, že odběratel vody dodanou vodu spotřebuje
z části na zalévání, není možné vycházet při stanovení odebrané
vody a vypouštěné vody do veřejné kanalizace z údajů tohoto
fakturačního vodoměru.
Možnost odečtení stočného souvisí s měřením odváděných
odpadních vod, které je formulováno v §19, odst. 6, zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích následovně:
„Jestliže odběratel vodu dodanou dodavatelem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3/rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní
vody do kanalizace měřením, nebo odborným výpočtem podle
technických propočtů předložených zákazníkem a ověřených dodavatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodl jinak.“
Nejjednodušší způsob měření spotřebované vody pro zalévání je osazení podružného vodoměru, který se nainstaluje za hlavní vodoměr.
Co potřebuje žadatel, aby mu bylo odečtena spotřeba vody
na zalévaní?
Žadatel o odečet vody na zalévání předloží provozovateli kanalizační sítě v obci Tursko písemnou žádost, která musí obsahovat
odborný přepočet spotřeby pitné vody pro účely zavlažování,
V případě automatického zavlažovacího systému doloží žadatel
provozovateli projekt zavlažování a technický propočet spotřeby vody dodavatele. Při ručním zalévání zahrady provede žadatel technický výpočet, ze kterého bude zřejmé, o jako zalévanou
plochu se jedná, kolik dní bude v jednotlivých měsících zalévat
a jaká bude asi celková roční spotřeba vody. Pro výpočet je možné
použít údaje průměrných srážek z ČHMÚ.
V případě odsouhlasení odborného výpočtu a uznání zákonného nároku na odečet stočného na zavlažování, s žadatelem sepíše provozovatel kanalizační sítě obec Tursko dodatek ke smlouvě na odkanalizování odpadních vod - měření spotřebované vody
na zalévání. Žadatel dále zaplatí provozovateli poplatek za zřízení
podružného vodoměru. Poplatek je stanoven usnesením zastupitelstva obce Tursko a slouží k pokrytí nákladů spojených se
schválením, technickým řešením a administrativou kolem zřízení podružného vodoměru. Poplatek nezahrnuje náklady spojené
s nákupem vodoměru a vlastní montáží, které si hradí žadatel
sám.
Po uzavření dodatku ke smlouvě na odkanalizování a zaplacení poplatku je možné provést instalaci podružného vodoměru,
který bude za přítomnosti provozovatele kanalizace zaplombo-
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ván. Technické řešení a montáž provede odborná ﬁrma po konzultaci s provozovatelem vodovodní sítě.
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PARTNERSTVÍ OBCÍ
v rámci programu Evropa pro občany

V Praze dne 8. 3. 2011
ing. Alexander Mutňanský

ŽÁDOST ČESKÉ POŠTY TURSKO
Pošta Tursko žádá všechny občany obce o řádné označení domovních schránek a přístup k nim. Dále je nutné, aby ve společném
domě každá domácnost měla řádně označený zvonek z důvodů
správného doručování pošty.

Z ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
Kontrolní výbor se sešel na své pravidelné schůzi dne 31.1.2011.
Na tomto jednání byl přítomen i starosta obce. Na programu
bylo vyhodnocení dodržování pořádku na veřejných prostranstvích v obci a návrhy k odstranění případných nedostatků. Jednalo se zejména k opakujícímu se nepořádku okolo odpadkového kontejneru u domu čp.21 v ulici U Potoka. Majitel byl
písemně vyzván k úklidu a umístění kontejneru do dvora. Dále
byl vyzván majitel budovy Antik taktéž k provedení úklidu okolo
svého objektu. V ulici Nad Studánkou bylo zjištěno uložení balíků slámy na obecním pozemku, ale tento nedostatek byl včas odstraněn bez nutnosti písemné výzvy. V dalším bodě jednání jsme
se zabývali otázkou zamezení parkování nadměrných nákladních
vozidel na místních komunikacích.
Dále byl náš výbor pověřen starostou obce k přepracování a novelizaci obecních vyhlášek, což bude práce poměrně zdlouhavá.
Další schůzi plánujeme vykonat do konce měsíce března.
Za kontrolní výbor Stanislav Hyka

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme našim jubilantům
paní Anně Křížové, paní Běle Nové, paní Růženě Pospíšilové,
paní Stanislavě Skalské, paní Haně Stránské, paní Evě Strunecké
panu Karlu Janďourkovi, panu Zdeňku Knížeti, panu Emilu Polákovi a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
Vzpomínáme
V tomto období nás opustili: paní Bohuslava Zedníková, pan
Václav Vlach. Čest jejich památce.

Noví občánci
Vítáme mezi námi Eričku Malou a Ondráška Vernera a přejeme,
aby se jim na tomto světě moc a moc líbilo.

Obec Tursko a Holubice-Kozinec se chystají spolupracovat
s partnerskými obcemi ve Francii, zatím tato spolupráce již
téměř dva roky funguje na bázi
škol (viz www.zstursko.cz).
Obce Fromont, Rumont, Burcy,
Amponville a Guercheville jsou
situovány cca 60 km jihozápadně od Paříže v departmentu Seine-et-Marne, region Ile de France. Jmenované vesnice utvořily
společenství, ve kterém se zavazují sdílet současné evropské hodnoty a posilovat vazby a svobody, které nakonec povedou k vybudování Evropy přátelské a vstřícné ke všem svým občanům.
Od našeho budoucího svazku si slibujeme vzájemnou výměnu a sdílení zkušeností, společné projekty, které nás obohatí
a přispějí i ke zvelebování našich obcí. A v neposlední řadě dojde
k poznávání našich kultur v rámci EU a také, nepochybně, k navázání osobních přátelství.
Olga Vápeníková
A zde je něco málo z historie Fromontu, jedné z našich budoucích partnerských obcí a zároveň první, se kterou spolupráce začala:
Oblast dnešní vesničky Fromont byla osídlena před více než
tisíci lety, přibližně 3000 - 2800 let před naším letopočtem. Studenti pana učitele Pompéeho si vzpomínají na výpravy do blízkých polí, kdy nalézali opracované pazourky a jaké bylo jejich
nadšení při nálezu pěstního klínu. O 4000 let později se objevuje
první zmínka o náboženské obci Fromont. V roce 1186 Saenské
arcibiskupství, pod které obec Fromont v té době spadala, nařídilo, aby jedna desetina z odvodu povinných desátek, náležela
farnosti obce.
V následujících stoletích se s obcí Fromont setkáváme pod
různými názvy Fraﬁlus mons, Fraumont, Froymont, Fremont.
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Fromontský kostel
Kostelík, nacházející se na malém vršku v centru obce, vytváří
dominantu celému okolí. Až do 19. století byl obklopen hřbitovem, jak tomu bylo v mnoha jiných vesnicích, aby se živí nezapomněli pomodlit za mrtvé. Svědčí o tom původní dva náhrobky,
vsazené do severo-jižní stěny kostela. Jsou orientované z východu
na západ, kdy vycházející slunce symbolizovalo vzkříšení Krista a
západ slunce byl symbolem smrti. Opět je zde odkaz pro věřící,
po smrti se navrací věřící do života věčného.
Z vnějšího pohledu
Jedná se o jednoduchý venkovský kostelík, ke kterému, jak je
ze vzhledu patrné, byl častěji přivoláván zedník než kameník.
Z 12. století se dochovala věž a veranda.
Věž
Krásná hranolovitá věž se zvonicí, otočená do čtyř světových
stran: aby svolávala věřící po celém světě. Byla obnovena a nově
přestavěna v roce 1744. Puklina v západní stěně zůstává pod stálým dohledem.
Robi Rössler, President de Comite de Jumelage
(překlad: Petra Sýkorová)

Z ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE
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práce s agresivním osobou. V minulosti se opakovaně ukázalo,
že kvalitní spojení mezi strážníky je nutností, bez které se neobejdou. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na vzniku
převaděče podíleli a převážně pak starostům obcí Velké Přílepy,
Úholičky a Tursko za jejich podporu.
Obecní policie společně se starosty obcí připravuje také
projekt, který má ochránit seniory v domácím prostředí. Jde
o možnost přivolat hlídku obecní policie v okamžiku, kdy
může dojít ke zdravotnímu selhání nebo se dotyčný senior
ocitne v jiné složité situaci. Strážníci se již v minulosti setkali
s několika případy, kdy nalezli starší spoluobčany bez pomoci
v bytě. Jednalo se převážně o pády spojené s úrazy, kdy si dotyčná osoba nebyla schopna sama přivolat pomoc. Zájemcům
bude do domácnosti nainstalováno zařízení, které, v případě
uvedení do provozu, vyšle na mobilní telefon strážníkům sms
zprávu. Strážníci se pak s poškozeným telefonicky spojí nebo
se dostaví přímo na místo. Zde provedou kontrolu situace
a v případě potíží poskytnou první pomoc a vyrozumí rychlou
záchrannou službu. Dále umožní otevření nemovitosti před
příjezdem záchranářů.
Neustále také probíhají přípravy k montáži kamerového
systému ve všech třech obcích, jehož realizaci brzdí nevlídné
počasí. Strážníci také připravují návštěvu školy a školky, kde
se chtějí zaměřit na ty nejmenší. Důraz bude kladen na přednášku z dopravy a bezpečného pohybu po komunikaci. Dále
se strážníci zmíní o neustále se opakujících pokusech odlákat
dítě neznámou osobou. Děti budou poučeny, jak se v takových
situacích chovat a v případě, že se s takovým jednáním setkají,
koho mají upozornit. Strážníci obecní policie jsou na tyto případy připraveni a mohou přijmou okamžité opatření. Věřím, že
se nám společnými silami podaří ubránit před různými individui, které slušným lidem pouze komplikují život.
Obecní policie

NOVINKY ZE ŠKOLKY

Strážníci obecní policie začali využívat nového pomocníka, jedná
se o převaděč radiového signálu. Vzhledem k členitosti terénu
scházelo strážníkům potřebné pokrytí radiovým signálem. Strážníci si tak museli v kritických situacích vypomáhat mobilním
telefonem a vystavovali se tak se případnému zranění v důsledku
odvádění pozornosti od konkrétní situace. Není dost možné pronásledovat pachatele a ještě obsluhovat mobilní telefon nebo se
rozptylovat obsluhou telefonu v okamžiku, kdy máte plné ruce

Máme zde opět jaro a s ním i zápis dětí do mateřské školy pro
školní rok 2011/2012.
Kapacita školky je omezena a lze přijmout pouze tolik dětí,
kolik jich odejde do první třídy ZŠ. Předběžný údaj /zatím nemám
doklady o odkladech školní docházky/ je cca 9 předškoláků.
Zápis proběhne 4. 4. 2011 ve třídě MŠ od 13 do 16:30 hodin. Tento den je i dnem otevřených dveří. Vzhledem k tomu, že
žadatelů o přijetí dítěte do MŠ bývá více, než je možné přijmout,
je nutné, aby byla stanovena jasná pravidla. Kritéria jsou stanovena a odsouhlasena zastupitelstvem OÚ Tursko. Rovněž rozhodnutí ředitelky MŠ o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ odsouhlasí
školská komise OÚ.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedněte předem v MŠ každý den v tyto hodiny: 6:30 - 8:00
a 15:00 – 16:30 hodin nebo se lze telefonicky domluvit na čísle
777 637 373. Kritéria budou vyvěšena spolu s oznámením termínu zápisu na obecních vývěskách obce a v MŠ.
Co by mělo dítě umět, než nastoupí do mateřské školy?
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•

být přiměřeně samostatné

•

samostatně se svlékat a oblékat

•

obouvat se a zouvat se

•

používat samostatně WC, utírat se toaletním papírem, umýt
si ruce mýdlem, utřít se do ručníku

•

čistit si zuby

•

samostatně se najíst, držet správně lžíci, pít ze skleničky

•

umět se soustředit a zapojit do vzdělávacích činností

•

být připraveno respektovat autoritu učitelky a reagovat
na důležité povely

A nyní několik zpráv, co jsme si v letošním roce užili a co nás
ještě čeká. Vánoce jsme si prodloužili, protože dárky od Ježíška
jsme si rozbalovali až v pondělí 3.ledna. Navštívili nás Tři králové
se svým vystoupením /děti ze ZŠ Tursko/, ve Velkých Přílepech
jsme byli na dvou divadelních představeních a nezapomenutelný zážitek jsme prožili v planetáriu v Praze / kde byla většina
dětí poprvé/ s „Aničkou a Nebešťánkem“. V Planetáriu jsme byli
s MŠ Dolany, se kterou vyjíždíme na akce objednaným autobusem z důvodu vysoké ceny autobusu.
A co bude? Přijede k nám se svým psem paní cvičitelka,
která se věnuje Canesterapii, s MŠ Dolany pojedeme do divadla v Kladně a ještě se podíváme na jedno divadelní představení
ve Velkých Přílepech.
Přijedou k nám policisté na besedu, jeden den věnujeme integrovaným záchranným složkám /policii, hasičům a záchranné
službě/.
Také k nám přijede Neposedná pastelka z Velkých Přílep
na Jarní tvoření. A kam na výlet? To se rozhodne na schůzce rodičů. Máme se na co těšit. Tak nám držte palce, ať nám na akcích
a na výletě neprší.
V týdnu 23. – 27.5. bude probíhat spolu se Základní školou
Tursko SBĚR PAPÍRU. Pokud budete mít papír do sběru, budeme rádi, když nám přispějete.
Ing. Eva Ditrichová
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no. Ve třídě na děti čekalo sedm stanovišť a sedm úkolů. Všechny
úkoly začínaly motivačním textem z knížky Mach a Šebestová
od Miloše Macourka s krásnými ilustracemi od Adolfa Borna.

Děti prokazovaly školní zralost v dovednosti komunikovat,
znalostí barev a tvarů, prostorovou orientací, úrovní matematických představ, úrovní grafomotoriky, jemné motoriky a kresbou.
Zápis probíhal ve slavnostní atmosféře, v klidu a většinou
s oběma rodiči, kteří významný mezník svých dětí prožívali.
Škola byla po oba dny vyzdobena balónky věnované ﬁrmou balonservis.cz. Děkujeme!
Sobotní termín využili i rodiče, kteří se do Holubic stěhují. A tak jsme v ten den zapsali nejen nové prvňáčky, ale i žáky
do vyšších ročníků.
Celkem k zápisu do první třídy přišlo 27 dětí. 5 z nich
žádá odklad školní docházky, a tak první třída ve školním roce
2011/12 bude mít 22 šikovných prvňáčků (z toho 13 děvčat),
na které se moc těšíme.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

ZPRÁVY ZE ZŠ
VÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLE  RORATE COELI
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápisu do první třídy ZŠ předcházela návštěva dětí jak z MŠ
v Holubicích, tak z MŠ v Tursku. Děti se podívaly, jak to v takové škole chodí a co je čeká. Pro rodiče jsme také před termínem
zápisu uspořádali den otevřených dveří s následnou besedou.
Letošní zápis se konal ve dvou dnech (v sobotu 15. ledna
a v pondělí 17. ledna) v nově zrekonstruované budově v Holubicích. Zde také zapsaní prvňáčci nastoupí do své první třídy.
Většina rodičů využila sobotní termín.
Zápis u nás „prováděli“ Mach a Šebestová. U vchodu přivítali
děti a doprovodili je do jedné z připravených tříd. Nejdříve však
každý „předškolák“ zanechal na velkém balicím papíru svoji obkreslenou stopu a připsal (třeba s malou pomocí rodičů) své jmé-

Od podzimu 2010 škola vlastní keramickou pec KH 30-12 pro
výpal keramiky do 1200 ˚C. Máme tak jedinečnou možnost putovat s dětmi do historie slovanských hradišť a vyprávět si o tehdejším životě na ostrozích u pece. Hníst hlínu, hledat praformy
dnešních tvarů misek, hrníčků i vytvářet keramické postavičky
našich snů a fantazií.
„Rorate caeli de super et nubes pluant justum“.
„Rosu dejte, nebesa, shůry...“.
Adventní čas. Druhá adventní neděle 5. prosince. Za stmívání
po schodech, po levé straně apsidy původní rotundy dnešního
kostela Narození Panny Marie v Holubicích sestupuje za svitu
měsíce skoro jako z nebes Mikuláš, Anděl a Čert.
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k vidění betlémy ze dřeva, perníku, keramiky,papíru i skla. Pod
vedením zkušených lektorek ručních prací si děti vyráběly ozdůbky ze skleněných korálků. Předlohou jim byly výrobky z jediné
manufaktury na výrobu tradičních korálkových ozdob z Poniklé
. Originály výrobků si mohly děti zde zakoupit. Dopolední program rychle utekl a nám nezbývalo, než se vrátit zpět. Stihli jsme
se však ještě projít po Kralupech a občerstvit se v cukrárně.

Jaké to znamení?
Co to znamená v Betlémě nového?
neviděli jsme nebe tak jasného:
měsíc překrásně svítí,
musí to něco býti,
zpívají libým hlasem andělé,

Zlata Jungová

pastýři vytrubují vesele,
VÁNOČNÍ BESÍDKA

nikdá tak nedělali,
by v noci troubívali:
Sláva Bohu na výsosti!
vždy prozpěvují. 1)
Na svátek sv. Mikuláše se v holubické základní škole z CD nosiče
rozezněla hudba adventního gregoriánského introitu Rorate coeli, když svatí proroci volali z Limbu od autora V.K.H. Rovenského v podání pražského souboru Collegium Marianum. Vánoční
keramická dílna je tu! Připravujeme vánoční dáreček pro maminku s tatínkem, a opravdu výroba nebyla jednoduchá. Je třeba
smeknout nad vůlí a šikovností všech zúčastněných. Škoda jen,
že vánoční dny ubíhají příliš rychle a vánoční dílny nás nechávají
rok co rok se neustále těšit na další.

Na základní škole v Holubicích se stalo tradicí, že učitelé 1. - 5.
tříd nacvičili s žáky vánoční besídku. Ve scénkách si děti připomněly vánoční zvyky a obyčeje, zazpívaly vánoční koledy a přivolaly vánoční atmosféru i básničkami. Po besídce si navzájem
děti nadělily dárky a ochutnávaly cukroví, které jim maminky
připravily. Nechyběl ani vánoční stromeček, ten si děti nazdobily
vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
Mgr. Lenka Voříšková
TŘÍKRÁLOVÁ BESÍDKA

Aleš, M. Špalíček národních písní a říkadel. Text z ilustrace lidové
slovesné tvorby, r. 1897 .

Ve čtvrtek 6. ledna předvedli žáci 3. třídy rodičům Vánoční hru.
Slovy vánočních koled převyprávěli a přezpívali vánoční příběh
od podvečerního posezení pastýřů u ohýnku v kraji kolem Betléma až po příchod tří králů, kteří se poklonili narozenému Ježíškovi a všem štěstí zdraví v roce 2011 vinšovali.

Daniela Vokounová

Mgr. Vít Šolle

1)

VYSTOUPENÍ NA SETKÁNÍ S DŮCHODCI

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ V NÁRODNÍM MUZEU

V první prosincové dekádě se v Tursku opět uskutečnilo tradiční
předvánoční posezení seniorů. Této akce se zúčastnila také naše
škola, a to svým programem s předvánoční tématikou. Letos, aby
byla změna, jsme ji pojali trochu netradičně. Připravili jsme si
krátké vystoupení na téma Vánoce, které nechtěly být. Děti, ale
ani dospělí, ba ani zvířátka si je totiž nezasloužili. Ale jako vždy,
vše má mít dobrý konec, a tak Vánoce díky našim dětem přece
jen dorazily.

Národní muzeum otevřelo poslední velkou výstavu v historické budově před její rekonstrukcí. Navštívili jsme ji ve středu
2. února. Výstava je určená dětem i dospělým, všem, kteří
se chtějí poučit, ale i pobavit. Návštěvníci se mohou těšit
na středověké rukopisy, renesanční rytiny, barokní obrazy, ale
také ilustrace z dětských knížek a humoristických časopisů,
exkluzivní archeologické nálezy s odbornými popisy i počítačové hry. Každý si může vylosovat jméno ze starých pověstí, přidat se k některému kmenu nebo na interaktivní mapě
rozhodnout, kam měl praotec Čech dojít. Děti i dospělí si
mohou potěžkat Bivojova kance, vystoupat na horu Říp a rozhlédnout se podobně jako praotec Čech nebo skácet pohanské modly. Na návštěvníky čeká hádanka v podobě tajemného
nápisu na hrobu praotce Čecha a také tajemný duch z pověsti
o Neklanovi. Výstava je tak svým pojetím velmi interaktivní,
zábavná a hravá.

Jana Martínková
VÁNOČNÍ DÍLNA V KRALUPSKÉM MUZEU
V předvánočním týdnu jsme navštívili s dětmi kralupské muzeum . Dopolední program byl motivován blížícími se vánočními
svátky. Celkovou atmosféru doplnila rozsáhlá výstava betlémů,
zapůjčených majiteli z různých koutů naší republiky. Byly zde

Mgr. Vít Šolle
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ročníků letos sál téměř praskal ve švech - s každým rokem je příznivců školního veselí více a více.
V úvodní části plesu pobavili všechny účastníky rodiče školních dětí svým tanečním číslem. Nasadili tak vysokou laťku
profesionálnímu předtančení v podání souboru Dvorana, které
následovalo v dalším programu plesu. A nebyl by to „echt“ školní
ples, kdyby na něm chybělo něco málo výuky - díky souboru
Dvorana se účastníci plesu měli možnost naučit dokonce hned
několik speciálních tanečků.
K tanci hrála osvědčená hudební skupina Dekameron, která
uvedla širokou škálu hitů od známých polek a valčíků, přes country až po vypalovačky skupin Beatles nebo Kabát. Taneční parket
nebyl ani na chvilku prázdný.
Zlatým hřebem plesu se stala tombola. Byla vskutku bohatá.
V předsálí se všichni mohli celý večer kochat cenami, které by si
přáli vyhrát. Podobně jako na mysliveckém plesu bylo jednou
z největších cen PRASE – v případně plesu školního šlo o poctivé
růžové sele. Ovšem - kdo by si na něm chtěl pochutnat, nejspíš
by si vylámal zuby, protože šlo o obří keramickou pokladničku.
Nechť svému novému majiteli přinese hodně štěstí.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„Jak jsem se ztratil, aneb Malá vánoční povídka“
V úterý 8. února jsme jeli opět do Prahy. Tentokráte do Divadla
v Dlouhé na představení „Jak jsem se ztratil, aneb Malá vánoční
povídka“ podle Ludvíka Aškenazyho.
Malý Pavlík Tesař se jednoho Štědrého dne ztratil svému tatínkovi. A protože příliš nespěchal domů, procházel se vánoční Prahou. Potkal pána s kaprem, netýkavou holčičku, co jde
tatínkovi pro pivo, posledního pražského lampáře, navštívil Bílou labuť a peklo (vlastně sklad jedné hospody na Václavském
náměstí), ale hlavně se seznámil s pošťákem Klementem a jeho
kobylou Karlíčkem. Klement mu věnoval podivuhodné loutkové
divadélko, ve kterém jsou loutky nejen Pavlíka samotného, ale
všech, které toho dne potkal, včetně snové Andersenovy Holčičky se sirkami... Autor úpravy a režisér Jan Borna dal příběhu
formu divadelní revue a doslova ji prošpikoval naživo hranými
hity let šedesátých. Vynikající představení se nám ohromně líbilo. Škoda jen, že polovina dětí ten den byla nemocná. A právě
proto doporučujeme všem, kteří neviděli, aby se na toto představení vypravili. Je opravdu pro všechny ve věku od 5 do 105 let.
Neuvěřitelné, ale je to tak. Nebudete litovat.
Mgr. Vít Šolle
ŠKOLNÍ PLES
V pátek 11. února se konal v Kulturním domě v Holubicích již
třetí Školní ples. Bylo velmi potěšivé, že na rozdíl od předešlých

K cenám, které již konzumovat možné bylo a to třeba i přímo
na plese, patřila nejrůznější kvalitní vína, whisky či medovina,
krásné zákusky v dárkovém balení, bonboniéry či dárkové koše
plné laskomin. Mnohou hospodyňku potěšili praktičtí pomocníci do domácnosti – od sady houbiček na nádobí, různé drogerie
a kosmetiky, přes misky, utěrky, ručníky až například po žehličku. K velmi vítaným cenám patřily i dárkové poukazy na zboží
v hodnotě 500 Kč či poukazy na malířské práce v hodnotě celých
1500 Kč.
Kuriozitou letošní tomboly byla možnost vyhrát dokonce
tanec s ředitelem školy – kdo na plese byl, ví, že tato nabídka
vzbudila u účastníků plesu veliký až bouřlivý pozitivní ohlas.
Letošní školní ples se opravdu vydařil. Zábava se protáhla
do brzkých ranních hodin. A tak se již nyní můžeme těšit na ten
příští školní ples, v pořadí již čtvrtý. Můžeme hrdě říct, že školní
plesy se v Holubicích staly úspěšnou tradicí.
Hana Marešová
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FOTBAL V TURSKU

KŘÍŽOVNICKÁ REZIDENCE V TURSKU

Vážení příznivci Turského fotbalu,

Barokní obdélná patrová budova z doby kolem roku 1725, členěná obdélnými okny s rámci s uchy (rozšíření horní části omítkové šambrány); na kratších stranách obdélné štíty, ukončené
zvlněnou římsou a s křídlatými zdmi po stranách. Tak se píše
o Křížovnické rezidenci v Uměleckých památkách Čech. Barokní
zájezdní hostinec, původně Křížovnická rezidence z doby kolem
roku 1725, vystavěný Carlem Luragem. V objektu sídlila zhruba
150 let jízdní pošta. To bývají nejčastější stručné informace v turistických průvodcích. Pro turské občany je objekt vzpomínkou
na plesy, zábavy, karnevaly a jiné radovánky v největším sále v širokém okolí a samozřejmě hostinec, vždyť také místní neřeknou
budově jinak, než „hospoda“. Pro ty, kteří náhodně projíždějící
obcí, je rezidence „to něco veliké, co bylo asi kdysi krásné, ale
teď chátrá“. Jaká byla historie této barokní památky a jaká ji čeká
budoucnost? A jak se vůbec Křížovníci ocitli v Tursku?

věřím, že stejně jako všichni fotbalisté, tak i vy se těšíte na krásné
jarní dny plné tepla a sluníčka. Letošní jarní sezonu jsme začali
společnou schůzí 17.1.2011. Představili jsme si plán zimní přípravy, kdy se pojede na soustředění a také se pobavili nad možností bojovat o postup do 3.třídy.
Tréningové dávky jsme postupně navyšovali a budou završeny
4 denním soustředěním.Trénovali jsme pondělý a pátek na hřišti
v Tursku, kde se hlavně běhalo a ve středu jsme doplňovali koordinaci s posilováním. První mistrovské utkání zahájíme 27. 3.
od 15.00 se soupeřem z Rudné na jejich půdě. Pevně věrim, že
budeme hrát se soupeřem víc než vyrovnanou partii a dovezeme
body.
První domácí utkání odehrajeme ve 3.kole 10.4. v 16.30 proti mužstvu z V. Přílep. Přijďte podpořit náš tým a užít si nedělního odpoledne.
Trenér A mužstva Jan Mareš
JARNÍ SEZÓNA NÁS VOLÁ
Zima skončila a jaro se pomalu probouzí ze svého spánku a my
se rovněž musíme rozkoukat po dlouhé zimě. Sice jsme chodili
s našimi svěřenci přes zimu do tělocvičny v Holubicích, ale tam
chodilo jenom pár dětí. Vyzkoušely si, jaké to je zahrát si v hale.
Touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat Obecním
úřadům v Tursku i v Holubicích, za pronájem a sponzorování
pobytu v tělocvičně.
Od pátku 11. března 2011 začínáme trénovat na místním
fotbalovém hřišti v Tursku. Doufám, že se mládež sejde v hojném počtu, abychom mohli začít se společným tréninkem.
První zápas nás čeká 10. dubna 2011 na domácím hřišti. Tímto
bych chtěla pozvat všechny, co mají rádi sport, aby přišli fandit a
podpořit naše mladé fotbalisty.
Nakonec bych chtěla poděkovat našim trenérům za trpělivost, kterou mají s naší mládeží a popřála jim hodně sil do další
práce. A našim fotbalistům, aby se jim dařilo v nadcházející jarní
sezóně.
Ivana Lánská
Zápas

Domácí

Hosté

Termín

Den

G1B0803

Tursko *

Č. Újezd

10.04. 10:00

NE

G1B0902

Rudná

Tursko

16.04. 10:00

SO

G1B1004

Tursko *

Hostivice

24.04. 10:00

NE

G1B1101

Tursko *

Roztoky

01.05. 10:00

NE

G1B1204

Černolice

Tursko

07.05. 10:00

SO

G1B1302

Tursko *

Řevnice

15.05. 10:00

NE

G1B1403

Černošice

Tursko

21.05. 09:00

SO

*zápasy konané na domácím hřišti

Hřiště

Lety

Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou je jediný řád
českého původu. Vznikl postupně z laického špitálního bratrstva, založeného roku 1233 sv. Anežkou Přemyslovnou (12111282) u kostela sv. Haštala v Praze. Roku 1237 povýšil papež
Řehoř IX. bratrstvo na řeholní řád. Od roku 1252 se Křížovníci
trvale usídlili u Juditina (dnešního Karlova) mostu, kde vznikl
klášter. Hlavním posláním bratří byla špitální činnost a od samého začátku se Křížovníci věnovali duchovní správě na svěřených
farách. Ačkoli jsou Křížovníci řádem mužským, do konce 13.
století byly do jejich komunity přijímány i ženy – členky řádů,
které obstarávaly práci ve špitálech. Za vlády Karla IV. spravovali Křížovníci 60 špitálů, domů a farních kostelů v českých zemích i Uhrách. Vedle Prahy k jejich komendám (sídlo klášterní
komunity) patřila města Stříbro, Most, Litoměřice a další. Aby
mohli bratři dobře pečovat o nemocné a potřebné, měli Křížovníci v okolí Prahy hned několik statků, které sloužily jako hospodářské zázemí řádu: Ďáblice, Hloubětín, Dobřichovice a Tursko.
Listina krále Václava I. z roku 1253 říká, že Bohuslava, vdova
po Zvěstovi, ves Tursko věnovala Řádu Křížovníků s červenou
hvězdou již roku 1237. Tursko je tedy jedním z nejstarších míst
v historii jediného ryze českého řádu.
Řád Křížovníků s červenou hvězdou velkostatek v Tursku
spravoval až do konce Rakousko-Uherska. Zdejší dvůr (č.p. 1)
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byl považován za největší v českých zemích. V roce 1920 Pozemkový fond přidělil místním zájemcům křížovnickou půdu (80
ha) a roku 1953 byl křížovnický velkostatek začleněn do již 4
roky fungujícího Jednotného zemědělského družstva.
Výstavba samotné rezidence - panské hospody č.p. 9 - začala roku 1664. Původně sloužila potřebám řádu, později byla
využívána vesměs pro pohostinství (zájezdní hostinec, přepřahací stanice). Podle posledních poznatků je jejím autorem italský
barokní architekt Carlo Lurago (1615-1684). Pocházel z umělecké rodiny a do Prahy přišel v pouhých 23 letech. Jeho práce
byly převážně pro jezuitský řád (Jezuitská kolej u sv. Mikuláše
na Malé Straně). Založil stavební společnost a patřil mezi nejúspěšnější stavitele raného baroka. Roku 1648 získal měšťanské
právo na Malé Straně, kde si koupil dva domy v Karmelitské
ulici. Pracoval jak na církevních stavbách, tak na pražském opevnění a na řadě šlechtických sídel. Podílel se na přestavbě Lobkovického paláce na Hradčanech, kostela sv. Salvátora na Křížovnickém náměstí a na výstavbě Klementina. Mimo Prahu to byla
například jezuitská kolej a kostel v Březnici, poutní kostel Svatý
Jan pod Skalou, přestavba zámků v Novém Městě nad Metují
a v Náchodě nebo zámeček Humprecht u Sobotky. Kromě toho
stavěl i v Bavorsku (přestavba dómu sv. Štěpána v Pasově), v Polsku či v Rakousku.
Barokní areál Křížovnické rezidence (č.p. 8 a 9) tvoří kromě
objektu hostince ještě dvorní hospodářské křídlo - tzv. Poustka.
Na přestavbě areálu - včetně bran a objektu Poustka - se v letech
1719-1721 podíleli pravděpodobně také Kryštof a Kilián Dientzenhoferovi.
Záchranný archeologický výzkum při budování inženýrských
sítí v roce 1994 zachytil na dvoře areálu starší, zřejmě středověké
zdivo. Jednalo se o základy budovy a klenbu sklepa. Bohužel se
nenašly nálezy, které by toto zdivo přesněji datovaly.
Budova sloužící jako hostinec v průběhu času měla vlastníky.
Roku 1960 byla znárodněna. Od roku 1958 je areál Křížovnické
rezidence zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek.
V letech 1996-2007 byla rezidence zařazena v soupisu konkurzní
podstaty. Během této doby nebyl objekt nijak udržován a značně
zchátral. V roce 2008 se podařilo novým vlastníkům postupně
vykoupit jednotlivé části areálu, ale bohužel již v havarijním stavu. O budoucnost rezidence projevil zájem Institut pro záchranu památek, o.s. Snaží se najít dostupné prostředky na záchranu
této cenné barokní památky. Ministerstvo kultury ČR v roce
2009 přidělilo dotaci 550 tisíc Kč z Programu záchrany architektonického dědictví na akci „obnova části střechy“. V současné
době práce probíhají. Možná se blýská na lepší časy.

VÁNOČNÍ KONCERT
„SRDCE NA DLANI PRO TURSKO“
V neděli 19. prosince 2010 jsme, jak pevně věřím, započali tradici vánočních koncertů pořádaných pro občany naší obce.
Návštěvníci koncertu přicházeli ke kostelu sv. Martina
po zasněžené cestě lemované svíčkami. Před branou kostela je
s programem v ruce vítali organizátoři koncertu. Pro všechny
byl připraven horký čaj a svařené víno. I přes opravdu velikou
zimu uvnitř byla atmosféra nazdobeného, svíčkami osvětleného
kostela, skutečně slavnostní. Alespoň několika lidem jsme mohli
nabídnout deku pro zahřátí.
Počátečního slova se ujal páter Lukáš Lipenský. Hlavním poselstvím jeho řeči bylo nalezení, pokoje a porozumění, nejen pro
dobu vánočních svátků.
Dvě skladby (J.F.Seger – Toccata a fuga C dur aj. Pachelbel
– Ciacona in f ) zahrál vynikající varhaník pan Drahoslav Gric.
Pan Gric posléze hudebně doprovodil trumpetistu pana Dalibora
Pavlovice, který zahrál také dvě skladby (H. Purcell – Sonáty D
dur a G.P.Tleemann – Aria). Po překrásných úvodních skladbách
přišly na scénu koledovat děti: Eva Borská (doprovod na ﬂétnu),
Johana Vránová, Kristýna Snopová, Anna Vašičková, Zuzana
Lánská, Anna Hroníková, Marina Vránová a Klára Kudláčková
(doprovod na rumba koule). Naše „Bambini di Tursko“, které
se na koncert, pod vedením Heleny Kudláčkové a za asistence
Tomáše Hermy, svědomitě připravovaly několik týdnů. Jejich
píli a snahu ocenili přítomní potleskem, v kterém měl čas se
k vystoupení připravit další pozvaný umělec, pan Radovan Sokol se svou famózní akustickou kytarou. Jako poslední zazpívala
za doprovodu varhan (skladby Chtíc, aby spal a Amazing Grace)
desetiletá Johana Vránová.
Všem občanům, kteří našli čas a v této, letos opravdu mrazivé
zimě, ocenili naši snahu svou přítomností, děkujeme.

Jolana Příhodová
Prameny a literatura:
• Umělecké památky Čech, kolektiv autorů, Praha 1977-82
• 900 let obce Tursko, kolektiv autorů, Praha 2001
• Institut pro záchranu památek, o.s.
• Národní památkový ústav ú.o.p. středních Čech v Praze, Výroční zpráva za rok 2009
• www.krizovnici.eu

Na závěr si dovoluji připojit poděkování těm, kteří se na organizaci koncertu podíleli: Zdeňkovi Šolcovi za profesionální
graﬁckou přípravu podkladů ke koncertu, Evě Šolcové za realizaci výzdoby kostela, paní Nadě Málkové za dary na výzdobu
kostela, Monice Snopové za neuvěřitelnou obětavost a neustálé
hledání cest spolupráce a přátelství, Václavu Snopovi za přispění k práci silou mužské ruky a laskavý přístup k našemu „bláz-
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novství“, paní Novotné za ochotnou práci hlavního klíčníka,
Miloši Novotnému za pomoc s organizací, Heleně Kudláčkové
za odbornou přípravu vystoupení našich dětí, Tomáši Hermovi
za příjemnou společnost a práci s dětmi, Roberto a Erice Mattiellovým za obstarání všech věci z dlouhého seznamu, Monice
Klečkové za překrásné ozdoby pro zpěváčky a za osobní přispění k tvorbě výzdoby, Pavlíně Vašičkové za to, že sehnala, co jiní
sehnat nemohli, Martině Butkovičové, Petrovi a Petře Dušánkovým za přispění k výzdobě, Vlastě Masopustové za neustálé
oceňování všeho a všech, Zuzaně Lindové za obětavou večerní
roznášku letáků celou vesnicí v mrazu a ve sněhu, Vítkovi Jirsovi
za práci spolehlivého řidiče, Ladislavu Snopovi a Jiřímu Milerovi
za zapůjčení a instalaci ozvučovací techniky (panu Milerovi ještě
navíc za pomoc s nácvikem dětí a za jejich smích).
Poděkování patří všem partnerům a partnerkám těch, kteří
jsou zde jmenovaní, za trpělivost a za podporu. Členům sdružení Pro Tursko a jejich příznivcům za neutichající veselou mysl,
za přátelství a… za srdce na dlani pro Tursko. Šťastný nový rok
vám všem.
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8-13 let v úterý od 18.00-19.00
18 a více v úterý od 19.15 – 20.15 /aerobic,posilování/
v neděli od 19.00-20.00 /posilování,prvky pilates a
power jóga …/

Bronislava Böhmová

JAK TEN ČAS LETÍ
Není to tak dlouho, kdy jsme společně s Kristýnou Moučkovou
/nyní p.Strakošovou/ zakládaly ve zdejší základní škole cvičení
– aerobic.
Naším cílem bylo stejně jako dnes udělat něco pro svoje zdraví, změnit způsob stereotypu ( z práce domů, z domova
do práce) , seznámit se a pobavit.
Je to cca 5 let a ejhle, něco se za tu dobu změnilo. Z Kristýny
je mladá hezká maminka, která se i nadále věnuje svému povolání při mateřské dovolené. Tenkrát jsme stejně jako dnes začínaly
„pouze“ se cvičením pro dívky,ženy od 18 let, ale za čas jsme
na žádost maminek přidaly i cvičení pro mladší dívky.
Kristýně se svým profesionálním přístupem podařilo objevit nadějné, tenkrát ještě děvčátka, nyní již velké slečny a dámyLenku a Terezku Tydlitátovy, které se za nemalé podpory svých
rodičů od roku 2006 věnují závodnímu aerobiku. Lenka od roku
2008 i roli trenérky.
A právě s touto mladou slečnou jsme koncem minulého roku
navázaly tam, kde jsme kdysi z časových důvodů s Kristýnou
skončily. Opět jsme probudily Turského ducha aerobiku a posilování.
Měla jsem tuhle myšlenku v sobě už dlouho, hlavně při pohledu na dravá děvčata ve fotbale na místním hřišti, kam chodí moje dcera společně se svoji kamarádkou Zuzkou Lánskou.
Řekla jsem si, že je škoda nevyužít jejich energie i jinde, i když
musím říct, že to kolikrát klukům pěkně „natřou“ . Z vlastní
zkušenosti vím, že je někdy časově i ﬁnančně náročné vozit svoje
ratolesti na kroužky jinam. A proč taky, když by to mohlo jít
i u nás? A tak vznikla moje spolupráce s Lenkou.
Původně jsme sice začaly oslovovat místní ženy a dívky
ve věku od 18 let, ale ten chtíč to zkusit opět i s mladšími dívkami, nám nedal spát. A tak jsme to „rozjely“ na víc kategorií:
4-7 let v pondělí od 15.00-16.00 /dívky i chlapci/

Nebála jsem se jít do takového „projektu“ s člověkem jako
je Lenka Tydlitátová, a to hned z mnoha důvodů. Je to člověk,
který má velké zkušenosti a je příjemná, což je i pro tohle odvětví
sportu důležité, je energická a umí svoji chuť do života předávat
i dál. Když zrovna nestuduje,věnuje se tvorbě závodních choreograﬁí, její svěřenci dosáhli velmi dobrých úspěchů. Pro děti
má specializovaný kurz dětského a juniorského aerobiku 2008
a 2009, a dále kurz rozhodčích. Mezi její největší úspěchy patří 4.místo - Mistrovství Evropy 2010, 3.místo - Miss aerobik
2009, 4.místo - Aquila ATS 2008 a 2009, 1.místo - Krajské kolo
Praha 2008. Je to bývalá závodnice Fitness v kategorii AEROBIC i STEP, nyní je závodnicí ve sportovním aerobiku ve Studio
K Barrandov.
Musím ale přiznat, že to, že má aerobic v Tursku, takový
úspěch je nejen díky Lence, ale velkou oporou nám je i p.Martínková, která se sice nezapojuje do cvičení, ale tráví naše hodiny
kdy cvičíme v místní škole s námi. Tímto bych jí chtěla moc
a moc poděkovat a říct, že si toho opravdu vážíme. Naše díky
patří i řediteli školy p. Šollemu, který nám náš záměr posvětil
a vychází nám maximálně vstříc. Zkrátka jsou lidi, bez kterých
bychom si nemohli splnit svoje sny a tajná přání.
Více informací naleznete na: www.lenkatydli.estranky.cz
přeji Všem příjemné dny
Monika Snopová

NA ZELENÝ ČTVRTEK…
Na Zelený čtvrtek odlétají všechny zvony světa do Říma pro papežské požehnání. Umlknou a vrátí se zpátky až na Bílou sobotu,
kdy se rozezvoní po motlitbě Gloria. Kdyby prý se některý zapomněl vrátit, přinese to mnohá neštěstí.
A jak je to se zvony u nás? Nejstarší zvonařskou památkou je
střep z doby Velkomoravské říše. Asi tak z konce devátého století.
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A ze stejné doby pocházejí i první písemné zmínky o zvonech
u nás. V Čechách první zvonařské dílny začaly vznikat přibližně
ve 12. století v klášterech. Až o 200 let později se objevily i městské zvonárny. Bohužel na nejstarších zvonech datum jejich vzniku buď chybí nebo je špatně čitelné. Navíc mnoho z nich vzalo
za své během četných válek, kdy se přetavovaly na děla a munici.
Jisté však je, že nejstarší dochovaný zvon s letopočtem roku 1286
se nachází v muzeu v Chebu, další v Havlíčkově Brodě z roku
1305. K největšímu rozmachu zvonařství došlo v 15. a 16. století. Z této doby pochází i náš největší zvon Zikmund z katedrály
sv.Víta. Je dílem mistra Tomáše Jaroše, váží 16,5 tuny, jeho výška
činí 2,03 metry.
A tak na Zelený čtvrtek přejme všem zvonům šťastnou cestu a též i šťastný návrat. Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku
Vám všem přeje
Jana Martínková

RECEPTY
S potěším uveřejňujeme dva recepty paní Věry Slezákové, která si
v tomto roce otevře novou cukrárnu u nás na Tursku.
VELIKONOČNÍ MRKVOVÝ DORT
12 porcí
teplota pečení 150 °C 1 hodina
suroviny:
0,400 kg cukr krupice, 1 ks vanilkový cukr, 0,500 kg másla stolního, 5 ks vajec, 0,250 kg mouka hladká, 0,004 kg muškátový
květ, 0,250 kg mandle, 1 ks kypřící prášek, 0,500 kg mrkev
strouhaná, 0,200 kg rozinky, meruňková marmeláda
postup:
vanilkový cukr,cukr krupicový, vejce a mírně povolené máslo vyšleháme. Do této hmoty promícháme ostatní suroviny (mandle
jsou lepší hrubě pomleté se slupkou). Pečeme v dortové formě
důkladně zabalené v pergamenovém papíře. Pečeme cca 1 hodinu při 150°C. Po upečení dorty necháme zatuhnout v dortové
formě do druhého dne. (v pokojové teplotě). Druhý den po vykrojení celý dort potřeme našlehanou meruňkovou marmeládou.
Segmenty výkrojů můžeme nazdobit mrkvičkami vymodelovaných z marcipánu.

INZERCE

ŠLEHAČKOVÁ ROLÁDA
200°C
5 min
suroviny:
0,120kg cukr moučka, 0,050kg kakao, 0,030 cukr vanilkový, 5ks
vajec, 0,5l šlehačka
postup:
bílky s cukrem vyšleháme a lehce vmícháme žloutky, přidáme
vanilkový cukr a nakonec promícháme kakao. Hmotu rozetřeme stejnoměrně na pečící papír a pečeme při teplotě 200°C cca
5 minut. Po upečení potřeme plát vyšlehanou šlehačkou, (část
šlehačky si ponecháme na povrchové nazdobení). Stočíme do rolády a dáme zatuhnout cca 2 h. Po částečném zatuhnutí roládu
nazdobíme zbylou šlehačkou, ovocem či čokoládou...
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