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konec roku 2015 se neodvratně blíží, a tak než se ponoříme do
vánoční atmosféry, silvestrovských oslav a vítání nového roku,
Vás snad i v tomto adventním čase budou zajímat informace
o splnění úkolů zastupitelstva obce, které si pro letošní rok připravilo.
První etapa oprav chodníků „Na Parcelách“ byla zdárně dokončena. Nově bylo oploceno dětské hřiště. Proběhla oprava
zděných částí čistírny odpadních vod. Dle potřeby byla prováděna oprava a rozšíření veřejného osvětlení. Byl rozšířen počet
bezpečnostních kamer umístěných v intravilánu obce. Pravidelně
byla prováděna údržba místního hřbitova a veřejné zeleně. Zrekonstruovali jsme pomník hrdinů 2. světové války na místním
hřbitově. Zajistili jsme řádný chod základní a mateřské školy.
Provedli jsme zkvalitnění rozvodů kabelové televize.
Finančně jsme podpořili činnost místních fotbalistů a rybářů.
V pravidelných cyklech vycházejí Turské noviny.
Velice činorodí a neskromně si dovolím říct i úspěšní, jsme
byli v oblasti kultury. Nezapomínali jsme na seniory, ani naše
děti. Pořídili jsme si pro potřeby naší kulturní činnosti novou
ozvučovací aparaturu.
V plánu bylo zapojit rozvody kabelové televize do nově řízené digitální ústředny. Hledáme ideální řešení, jak efektivně tuto
změnu provést.
Co jsme připravili pro rok 2016? Prioritou by měla být půdní
vestavba v budově ZŠ Tursko a rozšíření počtu tříd o další dvě.
V souvislosti se školou bych rád ubezpečil rodiče žáků 5. třídy, že
všechny děti této třídy budou dle příslibu paní ředitelky Hlouškové do školy ve Velkých Přílepech přijati.
Budeme pokračovat v rekonstrukci a opravě chodníků Na
Parcelách. V čistírně odpadních vod budou vybudovány nové
rozvody vzduchotechniky.
Provedeme opravu hřbitovní zdi. Zahájili jsme jednání se společností Ropid ohledně prodloužení několika spojů linky č. 316
do Kralup n/Vlt.
Ve spolupráci DSO „Od Okoře k Vltavě“ a svazem Z 101
budeme pokračovat v jednáních ohledně přeložky komunikace
II/240.
Chceme navázat na dobré výsledky kulturní činnosti. Zkvalitnit bychom chtěli také Turské noviny, zde potřebujeme Vaší
spolupráci formou příspěvků, které rádi otiskneme.
Toto jsou naše prioritní plány pro příští rok. Uděláme maximum pro to, aby se staly skutkem.
Vážení čtenáři, přeji Vám klidné a spokojené prožití vánočních svátků, úspěšný nový rok plný pohody a zdraví.
Na závěr bych Vás ještě chtěl pozvat na novoroční ohňostroj,
kterým společně, 1. ledna 2016 v 17.30 hodin na fotbalovém
hřišti, přivítáme nastupující rok 2016.
Václav Vlk - starosta

E–mail: starosta@tursko. cz, sekretarka@tursko. cz,
dotazy@tursko. cz ı Telefon: 315 786 023, Fax: 315 786 023
Adresa: obec Tursko, 252 65 Tursko, www. tursko. cz

KRÁTCE PŘED ADVENTEM
Doba předvánoční má často se vším napilno. Události jsou tlačeny
davovou psychózou k hradbě, představované na chronologické ose
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datem dne sv. Silvestra. Po jeho explozi vše najednou opadne
a přeneseme se přes mírnou malátnost Nového roku, abychom
teprve nyní začali vnímat kouzlo Vánoc, jež nám najednou už
nikdo nepodsouvá, neboť, kromě jiného, skončila také služba
kreativcům a reklamním agenturám, rozplynul se jejich famózně náhražkový program zvaný „šťastné Vánoce“. Utišila se řeka
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virtuálních peněz, vcucnuta do připravených kolonek, naplníc
organizovaně odborný předpoklad zvýšení HDP.
Mně se však podařilo letos na chvíli vystoupit z této intercity
všeobecného usilování na mimořádné zastávce, v centru Šumavy, kde místo nádraží rozložil své zdi na dávných fundamentech
penzion. Dívá se svým předním traktem na lesnaté vrchy, mo-
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hutně převyšující žlutavou kapličku, jež posvěcuje studánku horské vody. Ten pramen je zapleten do děje starobylé „šumavské
pověrečné pověsti“, obdařené pochopitelně baladickým dějem.
Penzion je střežen zahloubanými pohledy jemnosrstých koček, které se objeví vždy, když si na ně vzpomenete. I krajina se
přes noc potáhla bílou kožešinkou, při teplotách kolem nuly velmi choulostivou na dotek lidské dlaně nebo podrážky. Cesty dají
možnost kolům vašeho auta opisovat jejich půdorys dlouhými
binárními hady svých dezénů.
V takovém prvním sněhu, kdy zimní imprese není ještě provázena štiplavými hroty šípů z luk sněhové královny, mohou vaše
zatím podzimní boty obdarovat pravidelnými otisky místa nevýslovně krásná.
Stanuli jsme na teménku kopce Pustý Hrádek. Něžné zdrobněliny úvodní věty tvoří jen slovní kontrast k posvátné monumentalitě výhledů. Po pravé ruce najde vaše oko oporu v brilantně osvětlené nekompromisní gotice hradu Kašperku, který
na Karlův rozkaz ukazoval příchozímu, že právě dosáhl hranice
hlavní země imperátora, k Českému království, a že se musí chovat s respektem k přilehlým zlatým Horám Kašperským. Obrátíte-li se na západ, je pro vás bavorský horizont zacloněn svazy
světlem rozjařených paprsků vytvářejících společně s tisíci mraků, mráčků, mlžných clon a vodních par božské divadlo na forbíně nekonečného jeviště světa. Poté mám náhle pocit, že se mne
dotýká chladný kov rytířské rukavice krále Jana, on dekorován
jezdeckou přilbou s chocholem s pštrosích per říká „na dobrém
místě jsem založil tento dnes Pustý, avšak stále fascinující Hrádek“.
Mirek Houšť – akademický malíř
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•

od 4. ledna 2016 bude zahájena výměna „Povolení výjimky“ pro obousměrný průjezd místní obslužnou komunikací
v lokalitě Zátiší

Způsob úhrady poplatků
• platba za odvoz komunálního odpadu se provádí jednorázově a její splatnost končí dnem 30. června 2016
• platba za kabelovou televizi bude rozdělena do dvou termínů – na období leden – červen je splatnost do 31. ledna 2016, na období červenec - prosinec je stanovena splatnost do 31. července 2016, pro plátce SIPO způsob platby
zůstává nezměněn
• poplatek za psy - nezměněn, (za 1. psa 150,– Kč, za každého
dalšího 250,– Kč) splatnost končí dnem 31. března 2016
• neuhrazený poplatek za pronájem hrobového místa je splatný ke dni 31. března 2016
• platba za stočné roku 2015 se uskuteční teprve po předání
údajů společností VEOLIA, která má systém odečtů jednoroční, předpokládáme, že se tak stane ve druhé polovině
února 2016, o termínu úhrady budete včas prostřednictvím
obecního úřadu informováni, termín úhrady nejpozději do
31. 3. daného roku.

VÁNOČNÍ MŠE
se koná v kostele sv. Martina ve čtvrtek 24. 12. 2015
ve 20 hodin.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Úřední hodiny v období vánočních svátků:
21. prosince – pondělí 8–12, 13–17
22. prosince – úterý 8–12, 13–17
23. prosince – středa ZAVŘENO
28. prosince – pondělí 8–12, 13–17
29. prosince – úterý 8–12, 13–17
30. prosince – středa ZAVŘENO

BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM
paní Evě Cibulkové, paní Stanislavě Dalecké, paní Ludmile
Hataljakové, paní Heleně Slámové, paní Drahoslavě Svobodové, paní Marcele Válkové a přejeme mnoho štěstí a zdraví do
dalších let.

•
•
•

•
•

•

obecní zastupitelstvo schválilo na svém prosincovém veřejném zasedání plán činnosti a rozpočet pro rok 2016
obecní zastupitelstvo schválilo cenu stočného od 1. ledna 2016 na 33,– Kč/m3
v roce 2016 bude v naší obci zajišťovat likvidaci odpadů
spol. FCC Regios a.s., ceny budou stejné jako v letošním
roce
známky na označení popelnic pro příští rok obdržíte v úřední dny od 13. 1. 2016
od 13. 1. 2016 bude zahájeno v úřední dny v kanceláři
obecního úřadu vybírání poplatků (psi, popelnice, kabelová
televize, hroby)
naše obec uzavřela na příští rok smlouvu s útulkem pro zatoulané psy „Bouchalka“ – Buštěhrad

VZPOMÍNÁME
V tomto období nás opustila paní Emílie Fousková. Čest její
památce.

KONTROLNÍ VÝBOR
Kontrolní výbor se sešel v minulém období na své schůzi 21. 9.
a další máme naplánovanou na začátek prosince. Snažíme se
scházet pravidelně každé čtvrtletí a případně dle potřeby.
Dne 21. 9. byla tak, jako vždy, provedena kontrola plnění
usnesení obecního zastupitelstva ze dne 23. 9. Zde bylo splněno
vše beze zbytku.
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Dále byly vzneseny připomínky k pořádku v obci na veřejných
místech. Vesměs se jednalo o posekání přerostlých porostů
u chodníků a silnic. Ve spolupráci se starostou obce bylo prakticky vše vyřešeno a odstraněno.
Budeme i nadále rádi za připomínky a náměty od našich občanů, týkající se pořádku a vzhledu veřejných prostor v obci.
Kontrolní výbor si dovoluje všem občanům popřát příjemné
prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2016.
Stanislav Hyka, Kontrolní výbor

KULTURNÍ KOMISE
Kulturní komise se sešla 9. listopadu a projednala akce, které se
uskuteční do konce roku.
Ve čtvrtek 19. listopadu proběhlo v Křížovnické baště setkání
s populární herečkou a malířkou Ivou Hüttnerovou, která vyprávěla své zážitky z mládí, ze současnosti a z natáčení.
Pořadem provázel Tomáš Barták, který promítal fotky Ivy
Hüttnerové a zazpíval známé písničky.
Další akce, která proběhla, je rozsvícení vánočního stromu.
Program začal od 13.30 hodin. Vystoupily zde děti mateřské školy a žáci místní školy, kralupští žesťaři, žáci ZUŠ z Libčic n/Vlt.,
divadélko s Loupežnickou pohádkou a Ohňová show.
V pátek 4. 12. byla Mikulášská nadílka s programem a divadélkem pro děti.
O týden později 11. 12. se uskutečnilo setkání seniorů v Křížovnické baště. Jako obvykle, vyhrával pan A. Blín a večer byl
zpestřen připraveným programem.
Na Nový rok je pak připraven ohňostroj.
Chtěla bych všem zastupitelům a všem našim občanům popřát klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v roce
2016.
Ivana Lánská

Z ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE
Vážení spoluobčané,
adventní čas se blíží a nastávají dny shonu a vypětí, které jsou
následně vystřídány rodinnou pohodou. Mnoho lidí v tomto
čase myslí na své blízké a snaží se pro dotyčné připravit vánoční
překvapení. Bohužel jsou v naší společnosti i občané, kteří tohoto shonu a mumraje využívají k páchání trestné činnosti. Chtěl
bych proto apelovat na občany, aby ve vozidlech nenechávali
žádné věci, které by mohly vzbudit pozornost těchto závadových
osob. Nejen, že může dojít k odcizení věcí z vozidla, ale následná
škoda na vozidle bývá mnohdy větší, než na odcizených věcech.
Přitom stačí tak málo „nic neponechat náhodě.“
Dále bych chtěl požádat majitele nemovitostí, aby používali řádného zabezpečení (zámky dveří, okenní zarážky, EZS)
popřípadě kontaktovali strážníky při opuštění nemovitosti
na delší dobu. Jak se v minulosti ukázalo, má toto opatření význam a nejde pouze o planá slova. Vše co můžete udělat pro Vaše
bezpečí, je dobrá věc.
Obecní policie ve spolupráci s obcemi rozšířila kamerový systém v obcích Tursko a Velké Přílepy. Tento městský kamerový

strana 5
dohlížecí systém se v minulosti natolik osvědčil, že strážníci i občané jeho rozšíření vítají. V dnešní nelehké době je investice do
bezpečnosti v obcích prioritou, která se obcím v budoucnu jistě
vyplatí. Obecní policie ve spolupráci s obcemi bude i nadále posilovat kamerový systém.
Obecní policie Velké Přílepy oslaví příští rok desáté výročí své
působnosti v našem regionu. Za dobu výkonu služby se strážníci
dostávali do různých situací a někdy se ocitli v ohrožení života.
Strážníci si jsou dobře vědomi, že toto povolání, které je spíše
posláním, přináší i vypjaté chvíle, a proto je velmi důležité mít
dobrý kolektiv spolupracovníků. Jak se ukazuje, tak i přes drobné
změny se strážníkům daří udržet dobré standardy obecní policie.
Strážníci se více setkávají s problémy mladých lidí a mnohdy se
jim snaží předat rady ze života. Každý se může obrátit na strážníky a věřte, že nikoho neodmítnou.
Nesmím opomenout práci starostů obcí, které má obecní policie ve správě. Svým přístupem a jednáním pomáhají strážníkům
v jejich nelehké práci. Jsem rád, že se dokázalo sejít tolik dobrých
lidí pro dobrou věc. Vzhledem k napjaté mezinárodní situaci,
kterou nemohu nezmínit, je velmi důležité rozvíjet a podporovat
spolupráci mezi obcemi.
Bohužel vzhledem k počtu strážníků není možné zřídit nepřetržitou službu. V případě, že nejsou strážníci přítomni a věc
nesnese odkladu, doporučujeme obrátit se přímo na Policii ČR.
V současné době probíhá mezi strážníky a policisty velmi dobrá
spolupráce, která přináší výsledky. Strážníci a policisté se navzájem doplňují a snaží se o vzájemnou spolupráci, která přináší
potřebné výsledky.
Chtěl bych tímto všem poděkovat a doufám, že i nadále se
bude spolupráce vyvíjet dobrým směrem ke spokojenosti všech.
Obecní policie informovala o své činnosti na webových stránkách, které se však staly cílem útoku heckera, a proto je jejich
činnost omezena. Stránky zůstávají dále v provozu a kontakty
v nich uvedené jsou platné. Pouze se na nějaký čas omezilo vkládání nových příspěvků.
Chtěl bych se tímto vrátit k nastávajícím svátkům vánočním.
Doufám, že všichni lidé si užijí tolik potřebné pohody a rodinné
soudržnosti. Chtěl bych za Obecní policii Velké Přílepy popřát
všem dobrým lidem krásné prožití vánočních svátků a následně
i vše nejlepší do nového roku 2016.
vr. prap. Karel Král

ZPRÁVY ZE ZŠ
SVÁTEK SVATÉHO MARTINA A VÝROČÍ 180. LET OD
ZALOŽENÍ ŠKOLY
Ve středu 11. listopadu v pět hodin vyvrcholila zahájením lampionového průvodu dlouhá příprava žáků ZŠ Tursko. Ve škole
i v družině všechny děti ze všech tříd, od prvňáčků po páťáky,
pilně cvičily sborový zpěv, vymýšlely a realizovaly dekorace pro
výzdobu Křižovnické bašty a chystaly materiály k výstavě.

•

A co mohli účastníci onoho lampionového průvodu zažít?
Nadšený dětský sbor v kostele svatého Martina doprovázený
hrou na varhany paní ředitelky Vařechové. Lidí bylo tolik,
že se do kostela ani nevešli.
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•

•
•
•

Romantický průvod Turskem okolo rybníka osvětleného
loučemi a vedený bílým koněm (Martin musel tentokrát
pěšky).
Krásně vyzdobenou Křižovnickou baštu, provoněnou libou
vůní husí pečínky a ostatních dobrot.
Výborné martinské rohlíčky napečené pedagogickým sborem ZŠ Tursko.
Výstavu o škole před sto osmdesáti lety i o událostech, které
se ve škole od té doby udály. Zájemci si nenechali ujít ani
možnost nahlédnout do starých školních kronik – a ta radost, když se v některé, té mladší, našli.

Od vykročení prvních účastníků průvodu uplynuly tři hodiny, než se začala společnost více méně rozcházet, vytrvalci seděli
v baště ještě dlouho po osmé. Můžeme tedy jen doufat, že se
všechny části programu povedly a můžeme se těšit na další setkání.
Poděkování si zaslouží žáci i pracovníci ZŠ Tursko, SOA Praha-západ, především pan doktor Buchtele za spoluorganizaci
výstavy a vstřícné zapůjčení kronik, poděkování též patří panu
starostovi Václavu Vlkovi a jeho zaměstnancům za pomoc s akcí,
zaměstnancům Křížovnické bašty a panu faráři Lukáši Lipenskému za propůjčení prostoru kostela sv. Martina v Tursku, panu
Vlastislavu Martínkovi za otevření kostela a paní Matuškové –
Farma dražka za zapůjčení bělouše.
Mgr. Markéta Pytelová
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Fotogalerie na:
http://tursko.rajce.idnes.cz/Svaty_Martin_Tursko_11. 11. 2015
jméno: martin
heslo: 2015

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE
V mateřské škole nám všem ubíhá čas velmi rychle. Není to tak
dlouho, kdy začal nový školní rok a už nám na dveře klepe adventní období a s ním i čas dětmi tak očekávaný.
Za první tři měsíce se toho už ve školce hodně událo. V září
k nám zavítalo mobilní planetárium s promítáním poutavého
naučného filmu „Krtci – Co je tam nahoře?“, který si klade za cíl
seznamovat malé děti se světem astronomie jednoduchou a zábavnou formou. Také proběhla každoroční třídní schůzka.
V polovině října nás přišel navštívit pan Josef Knapp se svým
divadlem V kufru - pojízdným divadlem pro děti. Hrála se klasická pohádka o Budulínkovi, do které se částečně zapojily i děti
samy. Přijela za námi také paní logopedka Mgr. Alena Palasová
z Roztok, aby provedla logopedickou depistáž.
Začátkem listopadu byl u nás pan fotograf a koncem měsíce se konaly v MŠ již akce s vánoční tematikou. Proběhlo zde
představení divadelního souboru paní Jany Matějcové „Vánoce
přicházejí“. Děti si upekly perníčky, nazdobily adventní věnce
a připravily si pásmo vánočních básniček a koled k příležitosti
rozsvícení turského vánočního stromu.
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Čtvrtého prosince k nám přišel sv. Mikuláš se svým doprovodem. Návštěva proběhla hladce a ani letos nebylo žádné z dětí
odneseno čertem do pekla. V druhém adventním týdnu za námi
opět přijel Cirkus Cecilka, také se konala besídka s angličtinou
a 10. 12. jsme si udělali dopolední výlet. Zajeli jsme se podívat
do Muzea betlémů v Karlštejně, kde jsme načerpali tu správnou
předvánoční náladu.
Do konce kalendářního roku se naše děti ještě mohou těšit na
dvě akce. Na tradiční vánoční besídku pro rodiče, která se bude
konat 17. 12. od 16:30 hodin, na kterou srdečně zveme rodinné
příslušníky dětí. Hned druhý den bude v MŠ vánoční nadílka
s ochutnávkou cukroví. Ve dnech 23. 12. 2015 až 3. 1. 2016
bude mateřská škola uzavřena. Provoz školy se obnoví dne 4. 1.
2016.
Dětem přejeme, aby ty letošní Vánoce byly konečně bílé.
A Vám všem přejeme krásné svátky a hodně spokojenosti, zdraví
i elánu do příštího roku.
Mgr. Jana Fabianová

MLADÍ FOTBALISTÉ
Fotbalová sezóna 2015-2016 pro nás začala velkou změnou. Pro
soutěže mládeže jsme se spojili s Libčicemi, jelikož nám zbylo
málo dětí, které dál pokračují v hraní fotbalu.
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Máme zastoupení ve starší přípravce, mladších a starších žácích.
Podzimní sezóna pro nás skončila docela dobře.
Starší přípravka společně vybojovala 1. místo v tabulce ve své
skupině.
Mladší žáci se umístili uprostřed tabulky a podzim zakončili
na 6. místě a starší žáci ve své soutěži obsadili krásné 1. místo.
Rovněž naše děvčata, která jsou na hostování v Dobrovízi, kde
hrají I. ligu starších žákyň, se v těžké konkurenci velkých klubů
neztratila. Podzim zakončila na 8. místě.
Blíží se konec roku, tak bych chtěla všem hráčů, hráčkám
a trenérům popřát hodně zdraví a štěstí v novém roce 2016.
Rovněž bych chtěla popřát mnoho sportovních úspěchů a hodně
vstřelených branek v jarní sezóně.
Ivana Lánská

PODAŘENÝ FOTBALOVÝ PODZIM
Do podzimní části fotbalové sezony 2015-2016 jsme vstoupili
s přesvědčením, že budeme hrát fotbal, který bude bavit nás, líbit
se divákům a umístění by mělo být někde v horní části tabulky.
O tom, že to tak bude, jsem byl přesvědčen, protože v kádru je
15 hráčů, kteří fotbal hrát umí. Měli jsme štěstí v tom, že kromě
Jiřího Peřiny a Zděnka Zlámala (přeji co nejrychlejší návrat zpět
na hřiště) se nám vyhýbala celý podzim zranění. Nějaké absence
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se samozřejmě objevily, ale to se vždy jednalo o jedno zápasovou
neúčast-drobná zranění, disciplinární tresty…
První dva zápasy, první dvě výhry a to se samozřejmě projevilo
v dobré náladě uvnitř kolektivu.
Pak následovala dvě utkání na domácím hřišti, která jsme bohužel výsledkově nezvládli a byli jsme zpět v realitě. viz. podrobný přehled výsledků na konci článku.
Musím poznamenat, že to byla jediná dvě utkání jdoucí po
sobě, ve kterých jsme v jednom prohráli a ve druhém remizovali. Do konce soutěže zbývalo 11 kol a v těchto utkáních jsme
již pouze dvakrát prohráli. V 8. kole domácí zápas s Všenory,
jehož výsledek silně ovlivnil náš špatný vstup do utkání. Během
tří minut jsme prohrávali 2:0 a pak i přes převahu velké části
utkání jsme ztrátu nesmazali a prohráli 5:3. Ještě nás čekala jedna
prohra v Roztokách. Toto utkání bylo celých 90 minut velmi
vyrovnané a dá se říci, že vyhrál ne lepší, ale šťastnější.
Další čtyři utkání byla vítězná. Tabulka se začala vyvíjet tak,
že ve čtrnáctém kole jsme doma hráli s Dobříčí, se kterou jsme se
v té době dělili o první místo v tabulce. Utkání mělo velmi dobrou úroveň, do kterého jsme měli skvělý vstup. Prvních dvacet
minut se hrálo jen na jednu bránu a my z této převahy vytěžili
dva góly. Následně se do hry vrátili i hráči hostů a začali nás přehrávat. Když už se zdálo, že do kabin půjdeme s dvoubrankovým
vedením, hráčům Dobříče se podařilo v poslední minutě prvního poločasu snížit na 2:1. Díky této kontaktní brance byla druhá
půle zcela otevřená. Začátek druhé půle byl podobný té první,
bohužel jsme to nebyli my, kdo útočil.
Díky naší dobré obranné hře po 20 minutách tlak hostů polevil a začali jsme se do šancí dostávat i my. Do konce zápasu se
výsledek již nezměnil a bylo jasné, že zimní přestávku strávíme
na prvním místě tabulky. To jsme ještě podtrhli vítězstvím v posledním utkání v Dolních Břežanech.
Ve fotbale se samozřejmě nedá nic naplánovat, ale uděláme
všechno pro to, aby tabulka po jarní části soutěže vypadala tak,
jak vypadá nyní.
Závěrem musím znovu poděkovat panu Janu Vůjtěchovi, že
můžeme hrát na skvěle připravené hrací ploše.
Mám ještě jednu milou povinnost, abych Vám jménem svým,
všech hráčů a členů fotbalového oddílu popřál spokojené vánoční svátky a mnoho zdraví a štěstí v novém roce.
Pavel Kačírek
VÝSLEDKY:
Domácí

Hosté

Výsledek Střelci

Tursko

Řevnice

4:3

Klokočník P., Majer,
Fiedler, Klouda

Kazín B

Tursko

0:2

Průša, Charvát

Tursko

Nučice

1:1

Zahradník

Tursko

Jeneč B

2:5

Škrábek, Fiedler

V. Přílepy B

Tursko

0:2

Klokočník P., Škrábek
(FK)

Černošice

Tursko

2:3

Klokočník P, Klouda,
Charvát

Tursko

Středokluky

4:0

Kačírek, Škrábek (FK),
Fasmann, Klokočník P.

Tursko

Všenory B

3:5

Průša, Klouda, Fasmann
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Hostivice B

Tursko

1:4

Klouda, Škrábek 2x
(FK 1), Charvát

Tursko

Kosoř B

5:1

Znamenáček, Charvát 2,
Fasmann (P), Fiedler

Roztoky B

Tursko

3:2

Klokočník P. Kačírek

Tursko

Drahelčice

6:0

Klouda 3, Charvát,
Fiedler, Klokočník P.

Č. Újezd B

Tursko

2:4

Fiedler v 10. sec, Fasmann
(P), Charvát, Majer

Tursko

Dobříč B

2:1

Fiedler, Klouda

D. Břežany B

Tursko

0:3

Fiedler, Klokočník P., 2

TABULKA CELKOVÁ
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Tursko

15

11

1

3

48:24

34

2

Dobříč B

15

9

1

5

65:59

28

3

Roztoky B

15

8

3

4

48:40

27

4

Jeneč B

15

8

2

5

40:33

26

5

Hostivice B

15

8

2

5

48:44

26

6

Všenory B

15

7

4

4

43:38

25

7

Černošice

15

6

6

3

44:24

24

8

Nučice

15

7

3

5

34:36

24

9

Kazín B

15

7

2

6

48:35

23

10

Kosoř B

15

7

2

6

39:44

23

11

Řevnice

15

6

4

5

44:34

22

12

Středokluky

15

4

3

8

35:40

15

13

Č. Újezd B

15

3

4

8

30:45

13

14

Drahelčice

15

3

2

10

24:43

11

15

D. Břežany B

15

3

1

11

51:75

10

16

V. Přílepy B

15

1

4

10

22:49

7

SOUPISKA MUŽSTVA:
Pavel Čejka, Oldřich Zlámal, Zděnek Zlámal, Václav Škrábek,
Jiří Peřina, Jaroslav Zahradník, František Znamenáček, Pavel
Kačírek, Petr Klokočník, Tomáš Klokočník, Luděk Fassman,
Michal Průša, Tomáš Charvát, František Klouda, Pavel Majer,
Adam Fiedler.

RYBÁŘSKÝ SPOLEK STUDÁNKA
Dobrý den, vážení spoluobčané,
nám rybářům teď nastává doba odpočinku, při které ale nezahálíme. Ještě
nás čeká do konce roku prodej vánočních kaprů. Ten letos proběhne opět
před prodejnou potravin pany Brejchy,
a to v úterý 22. 12. 2015 od rána. Bohužel zatím nejsme schopni říci přesný
čas od kdy bude zahájen prodej, protože čas je závislý na dodávce, kdy budou ryby přivezeny. Vše ale včas upřesníme letáky, které budou na vývěskách obce. Dále pracujeme na přípravách naší
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druhé zábavy, u které také už víme, že proběhne 20. února 2016
v Křížovnické baště od 20 hodin. Hrát nám k tanci bude zase
skupina Druhej dotek pana Dvorského. Ještě před naší zábavou
proběhne naše spolková schůze. Ta je důležitá pro ty z vás, kteří
se k nám chcete přidat, protože pouze na této schůzi můžeme,
dle našich stanov, přijímat nové členy. Tak pokud máte chuť se
k nám přidat, neváhejte a na můj telefon, nebo na mou adresu
napište své nacionále vč. tel. čísla a rybáři se Vám ozvou, až se
bude schůze konat. Telefonní číslo, stejně jako informace o naší
činnosti naleznete na www.rybaritursko.cz. Na podzim jsme
prováděli dvě brigády. Jednou z nich byl sběr železného šrotu.
Poděkování patří Vám všem, kteří jste nepotřebný šrot připravili. Další věc, kterou rybáři provedli, byla oprava břehu rybníka.
Tento břeh byl již ve velice špatném stavu a hrozilo, že nám někdo spadne do rybníka. K opravě se použily betonové pražce,
částečně z břehu, který se zhroutil do vody a částečně z nových
pražců. Dále se vzniklý prostor doplnil kačírkem a vznikl velice
pěkný přechod mezi břehem a vodou. Na závěr, v tomto čase
vánočním, mi dovolte za nás všechny Turské rybáře Vám popřát
klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém
roce 2016.
Michal Verner
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Vážení čtenáři Turských novin,
připravili jsme pro Vás novou rubriku „Žijí mezi námi“. Rádi
bychom zde představili naše spoluobčany, kteří mají zajímavou
profesi, zajímavého koníčka či se jinak prezentují a lidé, jejichž
činnost se naší obce dotýká. Pokud o někom víte, budeme velice
rádi za Vaše podněty.
redakce

ŽIJÍ MEZI NÁMI
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURSKO A MOJE RODINA
Jmenuji se Renata Vařechová a jsem od 30. 6. 2015 ředitelkou
Základní školy v Tursku.
Poprvé ve svém životě jsem se do budovy školy v Tursku dostala už jako novorozenec. Můj tatínek, pan Karel Krucký, zde
byl ředitelem školy od 1. 9. 1965. Moje maminka paní Vladimíra Krucká, byla také učitelka. Oba moji rodiče vystudovali
pedagogickou školu pro učitele a začali učit a potkali se spolu
na Základní škole ve Velkých Přílepech. Tatínek učil na 1. stupni
a měl specializaci hudební výchovu, maminka učila matematiku
a fyziku na 2. stupni školy. Tatínek řediteloval na Tursku 17 let,
maminka učila ve škole ve Velkých Přílepech až do svého odchodu do důchodu. Moji rodiče byli první v rodině, kteří se dali na
učitelskou dráhu.
Otec, jako ředitel školy, dostal byt, který byl přímo v budově školy v Tursku. Byt byl v prostoru dnešní kuchyně a jídelny.
V budově jsou vysoké stropy, takže jsme měli v bytě houpačku
přímo mezi futry dveří. Na tento krásný a velký byt mám památku. Při hře jsem si tam rozbila hlavu o vydlaždičkovaný roh
v kuchyni. Pět stehů v nemocnici a ještě dnes po letech je jizva
přesně uprostřed čela znát. Časem jsme se museli z bytu odstěhovat, protože přibývalo dětí a bylo potřeba rozšířit školku.
Jako dítě jsem chodila do školy v Holubicích. V 1. třídě jsem
měla výbornou učitelku paní Marii Šafránkovou, ve 2. třídě také
skvělou paní učitelku Věru Šudomovou a ve 3. třídě paní učitelku Zlatu Krčilovou. Dodnes si pamatuji, jak jsem dostala svojí
první pětku z diktátu. Při psaní jsem si celou dobu hrála s novými sponkami do vlasů a výsledek se pak dostavil v podobě špatné
známky.
Pak jsem pokračovala ve škole v Tursku. Ve 4. třídě mě učil
můj tatínek a v 5. třídě paní učitelka Milena Špačková.
Každý rok jsme měli jiného učitele, střídali jsme i budovy školy, ale nám jako dětem to vůbec nevadilo. Nejdůležitější bylo to,
že jsme šli kamarádi a kamarádky stále spolu dál. Moje spolužačka ze školy je třeba paní Renata Marešová, paní Monika Pokorná
nebo i paní Ivana Millerová. Všechny vzpomínáme na to, jak to
bylo ve škole fajn a jak jsme si to naše přátelství a dětství užily.
Od 6. třídy jsme docházeli všichni do Velkých Přílep, kde
k nám přibyly děti ze školy z Noutonic. A najednou nás bylo ve
třídě plno – skoro 30 žáků. Byl to pro nás velký šok, protože do
té doby nás bylo 10, a to samé holky, a teď skoro samí kluci. Ale
všechno dobře dopadlo, s holkami jsme seděly v lavici až do 8 třídy. Pak jsem byla přijata ke studiu na gymnáziu Arabská v Praze
a šla studovat tam. Tentokrát už sama, bez kamarádek z dětství.
Po maturitě jsem zkoušela přijímací zkoušky na Matematicko –
fyzikální fakultu a Praze. Ke studiu mě nepřijali a já jsem začala
řešit, co budu dělat dál. Pak mi bylo nabídnuto, že bych mohla
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učit ve škole v Horoměřicích. Bylo tam místo a chyběli učitelé.
Rozhodla jsem se to zkusit. V té době tam byl ředitelem pan
Ladislav Veselý. Já jsem dostala 3. B s menším počtem žáků a zavádějícího učitele paní učitelku Davídkovou. Byl to pro mě velmi
zajímavý školní rok. Přišla jsem na to, že mě tato práce baví a že
si s dětmi z 1. stupně rozumím. Během jara jsem udělala přijímací zkoušky na pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze
a začala dálkově studovat učitelství pro 1. stupeň základních škol.
Během studií jsem se stihla vdát a přivést na svět syna Jiřího. Po
mateřské jsem již nenastoupila do školy v Horoměřicích, ale do
školy ve Velkých Přílepech. Tam jsem pobyla 20 let.
Po 20 letech jsem na jeden rok opustila školství a pracovala
jsem pro organizaci zdravotně postižených jako administrativní pracovnice. Byl to pro mě velmi zajímavý rok, protože jsem
si odpočinula od dětí a od školství, také jsem změnila kolektiv,
seznámila se se spoustou velmi zajímavých lidí a získala spoustu
nových zážitků, avšak během tohoto roku mi došlo, že mi opět
děti a škola chybí.
Po této roční pauze jsem se k učení vrátila a nastoupila jsem
do Základní školy v Kolovratech, kde jsem během 4 let postoupila na funkci zástupce ředitele. Poznala jsem tam skvělé učitele
v čele s panem ředitele Pavlem Bednářem – Zlatým Ámosem
z roku 1994/1995. Nabyla jsem tam nové pracovní i osobní zkušenosti a jsem za svůj pobyt v této škole a všem lidem v ní hodně
vděčná.
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Po změně ředitele jsem se i já rozhodla pro změnu školy a nastoupila jsem do základní školy v Tursku. Zde jsem začala s 1.
třídou v Holubicích. Škola v Holubicích a v Tursku má velkou
výhodu v tom, že je to škola pouze s 1. stupněm a škola s malým počtem tříd. Všichni žáci se znají navzájem a většinu z nich
znají i všichni učitelé. To je pro děti velká výhoda, nepotkávají se
s žáky z 2. stupně, a proto mohou být ve škole v klidu.
Opět se v mém životě chystala velká změna. V loňském roce
odešel z pozice ředitele pan Vít Šolle a mě navrhl na pozici zastupujícího ředitele. Tuto moji životní výzvu jsem přijala. Prý
se nemají takové příležitosti odříkat. Člověk má všechno zkusit
a teprve časem se uvidí, jestli to zvládne. Na jaře jsem se přihlásila i do konkurzu na ředitele školy. Takže od 30. 6. 2015 jsem
ředitelkou školy v ZŠ Tursku. Práce je to zajímavá. Nikdy ráno
nevíte, co se stane. Těžko si lze plánovat, co přes den stihnete
udělat. Práce s lidmi a s dětmi je velmi rozmanitá a jako ředitel
školy musíte řešit všechno. Setkáváte se s dětmi, rodiči, učiteli
i ostatními zaměstnanci. Každého musíte v jeho úsilí podpořit,
každý chce být pochválený a chce slyšet, že svou práci dělá dobře.
Přijala jsem tuto výzvu a snažím se dělat vše s nejlepšími úmysly.
Teprve čas ukáže, jestli dobře.
Loňský rok mi přinesl do cesty ještě jednu výzvu. Při oslavě
svátku svatého Martina jsem byla oslovena kostelníkem, jestli bych nechtěla hrát na kostelní varhany při mši v kostele sv.
Martina v Tursku. Hra na varhany byl vždycky můj sen, jen mě
nenapadlo, že by se někdy mohl uskutečnit. Tento nástroj je
opravdu královský, síla zvuku, možnosti rejstříků, klávesy i pro
nohy. Takže to bude již rok, co se snažím každou neděli ráno dorazit do kostela a při mši svaté doprovázet zpěv věřících. Děkuji
i panu faráři Lukáši Lipenskému, že je tak shovívavý a tolerantní
k mým občasným chybám. Vzpomněla jsem si na to, jak v dřívějších dobách býval ředitel školy i ředitelem kůru v kostele. Je
velmi zajímavé, že se toto povedlo i mně.
Myslela jsem si, že mě již nic nového v životě nepotká. Poslední rok mi ukázal, že i to, co jsem si myslela, že se mi nikdy
nestane, se stalo. Přeji všem, aby i je v životě potkávaly různé
výzvy a aby se nebáli je přijímat. Hodně štěstí.
Renata Vařechová

BESEDA
Vážení čtenáři,
dnes Vám představujeme v krátkém rozhovoru pana Ing. Pavla
Toulce, předsedu zemědělské akciové společnosti AGRIVEP Velké
Přílepy, která má jedno ze svých středisek na Tursku.
Pane předsedo, kdy jste nastoupil na středisko Tursko?
Středisko, jak je ve společnosti zažito závod 03 Tursko, mě poprvé přivítalo 1. února 2006. Ve funkci vedoucího závodu jsem
vystřídal do penze odcházejícího pana Antonína Maška.
Vy ale nebydlíte na Tursku, že?
Nebydlím, jsem rodilý a stále přetrvávající Pražák. Když se mě
známí ptají, co je nového v Praze, odpovídám nevím, neboť tam
chodím pouze přespávat. Do Turska to mám 40 km a Velkých
Přílep, kam jsem od letoška funkčně částečně dislokován, ještě
o něco více. Takže denně 100 km za volantem.

Turské noviny – prosinec 2015
Nechci být příliš indiskrétní, ale máte rodinu?
Není co skrývat – celý život mám jednu manželku a dvě, nyní již
dospělé děti. Jen pro zajímavost – moje děti mají po přeslici své
předky na Kozinci a dále historicky i na Tursku, ze široké rodiny
Matuchovy. Takže i já zde mám spousty skrytých příbuzných.
Tak to by na úvod stačilo. Více se nebudu na Vaše rodinné a pracovní úspěchy či neúspěchy vyptávat. Vím ale o Vás něco jiného.
Vím, že velmi rád cestujete. Dřív, než si budeme o Vaší cestovatelské vášni povídat, tak nám řekněte, máte ještě jiné koníčky?
Koníčků mám trochu víc. Jedním z nich je opravdový živý kůň,
dále mě i na místních komunikacích můžete potkat za řídítky
historických motocyklů. Všeobecně mám rád pobyt v přírodě
a tomu jsem přizpůsobil i zaměstnání. Ještě se zmíním o profesním koníčku – jistě si místní občané na okolních polích všimli
i malých, pravidelných políček, to jsou pokusy s různými odrůdami dané plodiny.
Tak, a teď konečně k tomu cestování. Cestujete sám nebo s manželkou, či se o Vás doma strachuje?
Zásadně s manželkou a většinou cestujeme sami. Víme, co jeden od druhého v krizových situacích očekávat. Pouze do „méně
bezpečných destinací“ vyrážíme s jednou osvědčenou cestovní
kanceláří.
Kde všude jste už byl a kam se chystáte?
Až na výjimky v celé Evropě. Průřezem jsme procestovali jižní
Ameriku od hranic Kalifornie až k Hornovu mysu, 5 států Afriky,
Austrálie, Nový Zéland. Protože se stále řadíme mezi agronomy
(manželka má přes řeku stejnou funkci), umísťujeme naši dovolenou do zimních, pracovně méně náročných měsíců a tomu odpovídají i jižnější destinace. Pokud ve zdraví dožijeme důchodu,
máme vize o severní Americe, Kanadě, ale i málo zalidněné části
Ruska – třeba Bajkal, Mongolsko… V únoru 2016 cestujeme na
Reunion, francouzský hornatý ostrov u pobřeží Afriky.
Která destinace byla nejzajímavější, nejlepší a naopak, kdy jste
počítal dny, které scházely do odjezdu?
Na tuto otázku nedokáži jednoznačně odpovědět. Kamkoli odjíždíme, snažíme se si to užít do posledního dne a hledat jen pozitiva. Vždy ke konci cesty domů se již těšíme, třeba na normální
chleba s máslem a plánujeme domácí výlety.
Jak cestujete? Předpokládám, že ne jako „mastňák“, spíš asi nalehko, že?
Jen batohy s nejnutnějšími věcmi včetně stanu a spacáků a letenka tam a zpět. Samozřejmě máme velice hrubý itinerář, který se
dle situace stále mění. A jak přibývají léta a času není nazbyt, vypůjčíme si ke zjednodušení přepravy auto. Noclehy v luxusních
hotelech nás opravdu nelákají.
Máte nějaký zajímavý zážitek nebo poznatek z cest? Podělte se
s námi.
Cestujeme za poznáním a utíkáme před každodenními starostmi,
prostě vše na chvíli hodit za hlavu. Jestli chcete slyšet komické
historky, rád se s Vámi o ně v níže uvedeném termínu podělím.
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Děláte o svých cestách přednášky?
Nejsem vyprávěčský profesionál a navíc se řadím mezi introverty. Některé příhody jsou velmi osobité a motivují mě na další,
pracovní část roku. Diskutujeme a vyměňujeme si zážitky zatím
pouze se stejně postiženými kamarády. Pokud se nic nezmění,
v lednu bude naše povídání premiérou.
Otázek by bylo ještě hodně, bylo by dobře, aby Vaše povídání
slyšeli i ostatní. Proto jsem moc ráda, že jste přijal pozvání na
besedu do Křižovnické bašty a budeme se těšit na setkání s Vámi
20. ledna 2016.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám do nadcházejícího roku
2016 hlavně hodně zdraví a spokojenosti nejen v osobním, ale
i profesním životě, krásné prožitky z cest a hodně našlapaných
kilometrů.
Vážení spoluobčané,
20. ledna 2016 pro Vás připravujeme besedu s Ing. Pavlem Toulcem na téma Austrálie a Nový Zéland. Budeme se těšit na setkání
s Vámi.
Redakce

ALJAŠKA
Ve čtvrtek 22. 10. 2015 se v Křížovnické baště konala beseda,
kterou moderoval náš spoluobčan pan Roberto Mattielo. Přestože, jak sám říkal, měl velkou trému, přednáška byla dokonale
připravena, měla velkou úroveň, srovnatelnou s profesionálními
cestovateli. Videoprojekce krásně korespondovala s mluveným
kultivovaným projevem. Je jen velká škoda, že tyto zajímavé fotografie a neméně zajímavé povídání zhlédlo velmi málo našich
spoluobčanů. Vždyť na Aljašku se jen tak nikdo z nás nepodívá.
Tak proč nevyužít příležitost a nevyslechnout někoho, kdo je
ochoten se o své poznatky podělit s ostatními. A že beseda neskončila vypnutím videoprojektoru, svědčí i množství dotazů, na
které pan Mattiello a jeho paní ochotně odpovídali i po skončení
přednášky. Celý večer hudebně doprovázeli V. Kliment, ředitel
„LIDUŠKY „ z Libčic na kytaru se svým kolegou, který hrál na
klávesy. Beseda byla první, ale určitě ne poslední. Nenechte si
ujít další, která se již připravuje. Budete včas informováni prostřednictvím našich webových stránek, SMS –INFOKANÁLU
a plakátů.
N.P.

DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ
O necelý měsíc později jsme se společně sešli v Křižovnické baště
u druhé besedy. Ta byla vybrána z trochu jiné oblasti. A tak mrazivé končiny daleké Aljašky vystřídalo teplo rodinného krbu - beseda s tematickým okruhem – kultura, divadlo, výtvarné umění.
Naše pozvání totiž přijala pražská rodačka a členka hudebního
divadla Hnedlevedle, žena mnoha profesí – paní Iva Hüttnerová.
Kromě toho, že hraje jednu z hlavních rolí seriálu Ordinace
v růžové zahradě, je také, a to především, významnou výtvarnicí
a moderátorkou. A navíc ještě stíhá pečovat o vlastní zahradu,
kterou, jak sama říká, vytvořila vlastníma rukama. Poutavé vy-
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právění provázela videoprojekce a moderování Tomáše Bartáka,
doplněné o drobné hudební vstupy. Mohli jsme tak nahlédnout
do soukromí paní Ivy od raného dětství až po současnost. Dozvědět se, že dramatický a výtvarný kroužek, který navštěvovala ještě
na základce, natolik ovlivnily její osobnost, že ji vlastně provázejí
po celý život.
Z jejího projevu nám všem bylo jasné, že je citlivou a romantickou osobností. A to ať již z vyprávění o člence rodiny – fence
Kuldě, či pohledem na její obrázky. Převážně na nich dominuje
až neskutečně lehounká modř, zobrazující zvláštní atmosféru.
Herečka v sobě skutečně nezapře výtvarnici. Stačí na to jeden pohled do její úchvatné zahrady. Vše, co se zde nachází, ať
stromy, kameny nebo keře, je rozvrženo tak, jako by zde byly
odjakživa. A opět dominance modré. Modré hortenzie nádherně
ladí s poblíž rostoucími modrými zvonky a vytváří tak úžasnou
scenérii, od které, zrovna tak jako od obrázků, nelze oči odtrhnout. Zkrátka, jak paní Iva říká, - modré období, ale růže v mé
zahradě nehledejte.
Zajímavé vyprávění a příhody ze zákulisí divadelní a filmové
scény, z různých natáčení a výtvarných vernisáží, nás provázely
po celý večer. Ani domů se pak nechtělo.
Domníváme se, že beseda se skutečně vydařila, Vám, co jste
jí byli účastni, se líbila, a tak se společně můžeme v novém roce
těšit na další.
Jana Martínková
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INFORMACE Z KOSTELA SV. MARTINA
Vážení spoluobčané,
v důsledku plánované rekonstrukce v našem kostele sv. Martina,
jsem se o tom rozhodl napsat několik slov do místních Turských
novin.
Její první fáze bude zaměřena na komplexní renovaci stropu.
Z tohoto důvodu zde bude postaveno pohyblivé lešení. V návaznosti na toto bude rozebrána jedna polovina lavic. Místa k sezení, nejen pro farníky, tak zůstanou zachována ve druhé části
prostor.
V souvislosti s výše uvedeným je tedy nutno při návštěvě kostela, při konání bohoslužeb zachovávat zvýšenou obezřetnost při
pohybu v jeho prostorách.
V letošním roce došlo ke dvěma opravám v našem kostele.
Poprvé došlo k poškození zámku vstupních dveřích kostela.
S výměnou tohoto zámku pomohla místní firma zámečnictví Zekodo, které bychom chtěli vyjádřit velké poděkování. Po
druhé upadlo srdce zvonu. S jeho následnou opravou pomohla
taktéž místní firma – pan Josef Jaroš, za což mu taktéž ze srdce
děkujeme. Dále bychom chtěli poděkovat našim farníkům, kteří
pravidelně uklízí v našem kostele.
Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli od půl deváté
ráno. Dále je zde možnost využít služeb kostela ke svatebním
obřadům či ke křtinám. Další důležitá informace se týká vá-
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noční mše. Vánoční mše svatá se koná dne 24. 12. 2015 od
20.00 hodin, následně dne 25. 12. 2015 od 8.30 hodin a dne
27. 12. 2015 v 8.30 hodin.
Na závěr bych chtěl všem popřát hodně božího požehnání
v novém roce 2016 a klidné prožití vánočních svátků.
Vlastislav Martínek ml.

U NÁS NA BOUCHALCE
PSI A MY – ANEB JAK NESKONČIT V ÚTULKU
Je pravda, že se poměry zejména na
vesnicích velmi změnily. Mám útulek
letos 30 let, takže vím o čem mluvím.
Doby, kdy mi na dohodnuté schůzce na úřadě řekli ať chvilku počkám,
až vyřídí tu babu od psů a pak se mi
budou věnovat - jsou pryč. Lidé na
vesnici, ale i ve městě, jsou dnes všímavější a místy až příliš odkojení televizí, kde jde zejména o momentální senzační zprávu, po které zítra už ani ten pes neštěkne.
Maminy šílí při spatření volně pobíhajícího psa a milovníci
psů chtějí, abychom přijeli zabavit sousedům psa, protože s ním
málo chodí na procházku. Vyřizování sousedských sporů přes psí
útulek se stalo oblíbenou kratochvílí. Na druhé straně telefonické oznámení na týrání psa, kde telefonující nechce říci nejen své
jméno, ale ani jméno obce s tím, že se souseda bojí, je smutnou
ukázkou doby, kdy nikdo nechce nést odpovědnost za své činy.
Provozovat útulek je práce především enervující, kde největším problémem nejsou psi, ale lidé - ať už to jsou někteří úředníci/je jich čím dál míň/. A najít dobré lidi do útulku je též malý
zázrak - protože to je práce, kterou ti lidé musí žít a ne po osmi
hodinách skončit a jít domů. Nebo klienti, kteří si nechtějí nechat poradit a lžou a riskovali by zdraví nejen své, ale i svých dětí
- když už nemluvím o tom vyjeveném psovi. Je to o dobrém hospodaření, stálém úklidu, opravách a hlavně napravování psích
duší i těl, které často dostanou od milovaných páníčků pěkně
zabrat. Ale víte jaká je to radost, když se lidé vracejí a ukazují, co
dokázali udělat svou láskou a trpělivostí z trosky, kterou jsme my
sice vyléčili, ale duši a důvěru v člověka mu vrátili až oni.
Přátelé - nechte svého psa být psem - dopřejte mu teplý pelech, dobré jídlo, pohyb, kázeň a lásku. Zato Vás bude vás uctívat
a milovat celý svůj život tak, jako nikdo jiný a nikdy se nedostane
do útulku! Přeji vám klidné Vánoce a hodně zdraví do nového
roku.
Sychrovská a její smečka z Bouchalky

ŘÁDĚNÍ DRAKŮ V TURSKU
Léta Páně 2015, dvanáctého dne měsíce října, se na naši obec v odpoledních hodinách
sneslo hejno, ba celý roj, draků. Pamětníci
jich 27 kusů v plné kráse napočítali a díky
příznivému povětří a slunnému počasí připomínali spíše konec srpna. A tak i 96 svědků očitých, se u nás v Tursku, již pošesté,
tehdy k té události již přidalo.

Místní cukrárna, všech Mlsounů místo zaslíbené, dodala zákusky
báječné chuti vytříbené a oku lahodící. Naše robátka na prutech
buřty opékati se jala, s rodiči pak po vzoru obrázků hrusického
rodáka, pak v uhlících pečené brambory, si chystala.
Když bůh dá i napřesrok, opět koncem léta babího, při větru
západním se všichni opět setkáme.
Ing. Roberto Mattiello

ADVENTNÍ ODPOLEDNE
Čas pádí kroky přímo mílovými. V návalu všedních starostí, ale
i radostí uplynul i předposlední měsíc roku a s ním ruku v ruce
nadešel dětmi dlouho očekáváný vánoční čas. Jeho počátek oznamuje příchod adventu, jeho zvyků a tradic. Již od poloviny listopadu jsme bedlivě sledovali vývoj počasí a všemožné předpovědi.
Proč? Blížily se oslavy adventu a s ním samozřejmě tradiční rozsvícení vánočního stromu. Vždy se nám totiž počasí na akcích
pořádaných venku, vydařilo. Letošní rozsvícení však bylo zdaleka
v nedohlednu a již se objevil problém. V důsledku autonehody
jsme přišli o „náš“ stromek, který jsme vždy zdobili.
Variant, co dál, bylo hned několik. Každá z nich však měla
své pro i proti. Rozhodování bylo částečně ovlivněno i blízkostí
prostranství u komunikace. Nakonec byl vybrán smrček, rostoucí o pár metrů v pozadí. Listnáče před ním již opadaly, takže by
měl být vidět.
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Sobotní dopoledne nás mile překvapilo blankytně modrou
oblohou a rozzářeným sluníčkem. Všichni jsme si přáli, aby
tomu tak bylo po celý den. Již od rána probíhaly poslední přípravy a obcí se nesly tóny vánočních koled. To vše vypovídalo
o tom, že Vánoce skutečně „klepou“ na dveře. A tím se též naskytla příležitost u stánečků zakoupit nějaké dárečky, které by
pod stromkem potěšily naše nejbližší a přátele a zároveň i úžasné
adventní věnečky paní Tydlitátové, doplněné voňavými drobnůstkami paní Příhodové.
Krátce po druhé, slavnostní tóny kralupských žesťů a přivítání našeho pana starosty otevřely adventní program. Následovaly
vánoční koledy žáků naší školy a dětí z mateřinky. Všem se jejich
vystoupení velice líbilo. Do každé slavnosti patří přece trocha
veselí, hlavně pro naše nejmenší. Však si je také zasloužily. Této
nelehké úlohy se zhostila umělecká skupina Histrio, což v překladu znamená herec nebo hraní, z nedaleké Plzně, která o slabou
hodinku později vnesla děti do děje „Loupežnické pohádky“.
A protože nám všem již trochu vyhládlo, mohli jsme se posilnit nejen tradičními „buřtíky“ našich fotbalistů, ale zahřát se
„svařáčkem“, popřípadě grogem. Ale nejenom to. I ostatní stánky se přímo nabízely úžasnými pochutinami tak, že nikdo z nás
nemohl té chuti a vůni odolat. Ochutnat voňavé králičí paštiky
a koláčky paní Kamenické či výborné řezy a štrůdlík děvčat ze
spolku Franti-Czech nebo neodolatelné placky paní Prilepské,
připravované na tandooru? Nejlepší bylo ochutnat vše a ještě k
tomu i trdelník.
Program dále pokračoval vystoupením žáků a pedagogů z nedaleké Lidové umělecké školy v Libčicích. A to již došlo na stmí-
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vání, právě ten pravý čas pro vystoupení pro malé i velké - ohňovou show. Krásně ozářila celé prostranství a přinesla závěrečné
okamžiky našeho setkání. Advent, tak jak mezi nás přišel, připomněl, že je čas na chvíli se zastavit, starosti, kterými se zabýváme
odložit, abychom hlouběji mohli procítit vánoční čas a pokoj
mír a láska zůstaly v našich srdcích i nadále.
Pomalé stmívání, barevná škála světýlek, tóny žesťů, vánoční
a novoroční přání pana starosty přinesly čas rozloučení a ukončily naše společné setkání.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se na přípravách oslav
podíleli a Vám, kteří jste přijali naše pozvání a společného vítání
adventu se zúčastnili.
Krásné Vánoce, mnoho zdraví a štěstí v novém roce Vám všem
přeje Jana Martínková.
http://tursko.rajce.idnes.cz/Rozsviceni_stromu_Tursko_28. 11. 2015
jméno: strom
heslo: 2015

„OHNIVÝ MUŽ“ – MICHAL BARTIZAL
Pane Bartizale jste u nás již podruhé. Tak Vás trochu vyzpovídám. Nejprve řekněte, jaká je Vaše původní profese a zda vystupování s ohňovou show /nevím, jak to jinak pojmenovat/ je Vaše
nynější zaměstnání či pouze koníček?
Dobrý den Vám i Vašim čtenářům. Moje původní profese je úplně jiná a zdánlivě nemá nic společného s ohňovou show. Jsem
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vystudovaný programátor CNC strojů, chvíli jsem zkusil praxi
jako mistr na dílně a normovač. Je to poctivá práce, ale udržet mě
8 hodin na židli u PC je skoro nemožné.
Moji rodiče jsou horolezci, a tak mě od narození vedli ke sportu a přírodě. Vždy mě podporovali v tom co jsem dělal, i když
s tím ne vždy souhlasili :), díky tomu a asi i jistému nepochopení
dnešního světa, se snažím být hlavně volný a dělat to, co mám rád.
V současné době se zabývám novým cirkusem, zejména tancem s ohněm a připravuji nová čísla, u nás ještě ne příliš známých
disciplín.
Působím také v Žatecké šermířské divadelní společnosti Equites jako šermířský kaskadér. Jako můj otec jsem se stal výškovým
specialistou a pomáhám stavět velké světové koncerty jako je Madona, Rolling Stones, Genesis,...
Poslední takovou zásadnější částí mého života je pořádání
a organizace společenských akcí. Za vše bych zmínil zejména
Roztoč fest, na který se dnes už sjíždí lidé z celé řady zemí. Tento
žonglérsko novocirkusový festival, plný ohně a vizuálního umění
pořádáme jednou za půl roku na Letné v Praze a rozhodně stojí
za to! :)
Tak, a teď to nejpodstatnější. Jak, kdy a proč jste začal s touto
/pro nás ostatní/ nebezpečnou hrou?
S ohněm jsem si hrál už jako malý kluk, ale na ohnivou show-tanec jsem narazil až v roce 2005. Dřív jsem byl neustále se svými kamarády z horolezeckého oddílu. Vyrůstali jsme od batolat
spolu a vše jsme dělali dohromady. Časem začínal mít každý svůj
život. Nicméně já byl vždy vázán na lidi, prý jsem smečkový tvor
:), a tak jsem přišel za klukama, jestli by se mnou nechtěli začít
dělat něco nového, bláznivého, abychom se potkávali. Takhle nevinné a jednoduché to bylo...
Pro nás bylo normální dělat nebezpečné věci, v tom jsme vyrůstali. Horší byl ten tlak společnosti na dospívání, představa, že
se rozutečeme po světě, že nebudeme spolu „něco" podnikat.
Při vystupování musíte být asi dokonale soustředěn, ale přesto
jsem měla pocit, z Vašeho výrazu, že si to dost užíváte nebo se
pletu?
Já se už dávno rozhodl, že budu dělat jen věci, z kterých mám
radost, a tanec s ohněm je z toho všeho nejsilnější.
Oheň je neuvěřitelně silným živlem, který vás nenechá odpočinout. Do krve se vám vhrne adrenalin a světlo vás oslní tak, že
se začnete ztrácet, všechno ostatní se dostává do pozadí. Dynamická meditace, jak je točení s ohněm přezdíváno, je jakási brána
k energii vesmíru.
Vystoupení se pak stává takovým malým obřadem a mnohdy
se člověku podaří napojit na něco vyššího, co mluví skrze mě.
V takovém stavu ze mě proudí opravdu čistá radost z existence,
z toho být tady a teď. Často se ještě dlouho po vystoupení vracím
zpátky na Zem a přemýšlím nad tím, co se to všechno stalo.
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objektů, je vždy velmi stresové. Na jedné straně je snaha vstup
udělat, na druhé všechno to nebezpečí, na které vás samozřejmě
všichni upozorní, stejně tak na pokuty a krizové scénáře. Toto je
hodně nepříjemné, na druhou stranu kvůli vám vypnou požární
hlásiče v místech, kde se nesmí ani kouřit a pozvou třeba celou
jednotku hasičů. :)
Přímo při vystupování jsou nepříjemné situace většinou důsledkem špatné přípravy nebo počasí, třeba když se nedaří zapálit
vybavení, nebo to pořád zhasíná. To si pak přijdete jako trouba
ne jako ohnivý tanečník.
Můj asi nejhorší zážitek se stal na silvestra v casinu, když jsem
zaskakoval v jedné skupině. Sám o sobě taková prostředí příliš
nevyhledávám, zvlášť když se ještě přidá jedna neopatrná slečna,
která během svého vstupu zapálí Elvisovi bubny.
Je opravdu nepříjemné soustředit se na vše, co děláte a najednou zjistit, že za vámi hoří, navíc to nikdo z hasičů nevidí
ani neřeší. Vy máte v ruce dvě hořící tyče, hraje hudba a všichni
čekají, co se bude dít.
A nyní jen v rychlosti. Vím, že budete ﬁlmovat, ale nevím co
a pro koho? Je pravda, že jste vystupovat v Holywoodu? Jestliže
ano, jak jste se tam dostal? Kde nejraději vystupujete a kam se již
nikdy nechcete vrátit? A co Vás čeká nyní zajímavého?
Natáčení je dnes už za mnou, byla to jen menší role v reklamě na
Axe. Bohužel, je to připraveno pro Indický trh.
V Holywoodu jsem se 2 roky po sobě účastnil natáčení 2 filmů. Oba byly zároveň klipem hlavních herců.
Pokaždé to byl silný zážitek, hlavně vzhledem k prostředí a životním podmínkám. Druhé natáčení probíhalo v Himalájích v Budhistickém klášteře, což považuji za jeden z nejsilnějších zážitků.
K tomu všemu jsem se dostal poměrně dost nenápadně. Několik let nám psali z Mumbai IT školy, což je největší IT vzdělávací aparát v Indii. Tehdy nám nabídli zaplatit jen náklady bez
honorářů, a to na dobu 10 dnů. Nakonec jsme se odhodlali a vyrazili do neznáma. Na show si nás našel místní šéf ohnivé skupiny, strávili jsme spolu pár dní, padli si do oka a já se rozhodl a byl
už za 2 týdny zpátky. Strávil jsem s ním 2 měsíce a další rok 3
měsíce létáním po celé Indii. Velmi náročné období hlavně kvůli
rozdílným kulturním prostředím, ale moc rád na to vzpomínám.
Nejraději vystupuji spíše na menších akcích, kde mám šanci být
blízko u diváků a něco jim předat. Místa, kde lidi zajímá, co
dělám.
Pak mám opravdu hodně rád velké projekty, kde do sebe musí
vše perfektně zaklapnout, ale to spíše díky té náročnosti.
Nevím, jestli je místo, kam se nechci vrátit, spíše je to zase o lidech. Prostředí okolo televize, filmu, modelingu, ale i „kaskadeřiny“, je velmi stresové prostředí, kde spíše každý čeká na vaše
klopýtnutí. Samozřejmě nechci házet všechny do jednoho pytle,
ale jakmile jde někde o větší peníze, lidi nějak začínají blbnout.
A nejzajímavější věc, která mě teď čeká, je plánovaný měsíc na
Srí Lance. Čeká mě tam spousta práce na nových věcech, a snad
vznikne i nějaké nové video.

Stalo se Vám při vystupování někdy něco nepříjemného?
Například dohodnout výstup s otevřeným ohněm v Národním
divadle, televizních studiích, nebo některých z historických

Pane Bartizale děkuji Vám za rozhovor a přeju Vám mnoho osobních a i pracovních úspěchů a do roku 2016 hlavně hodně zdraví.
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POLE TURSKÉ
ANEB „PÁR SLOV“ O MOHYLOVÝCH HROBECH
PŘEMYSLOVSKÝCH ČECH
Část druhá
Krolmus byl nadšeným vlastencem, ale jeho pojetí dějin bylo čistě amatérské. Věřil ve slovanský živel a odmítal uznat, že by se na
našem území nacházely také jiné kulturní a národnostní skupiny.
Proto veškeré mohyly ve zdejším okolí jednoznačně označil za
slovanské, ačkoli podle pozdějších průzkumů některé ze zdejších
hrobů pocházely již z období 1500 před naším letopočtem, tedy
z doby bronzové.
Krolmusovi však nelze vyčítat jeho vlastenecký zápal vzhledem
k době, v níž působil. Nemůžeme mu vyčítat ani jeho neprofesionálnost či nedostatečnou dataci nálezů. V jeho době neexistovaly žádné dnešní metody pro zjišťování stáří, ani nic podobného,
čím by se mohl řídit. Ocenit naopak musíme to, že se jako první
začal o zdejší archeologické nálezy zajímat, že na vlastní náklady
začal od místních sedláků vykupovat drobné nálezy, aby je potom věnoval Národnímu muzeu. Rovněž musíme ocenit, že si
všiml uměle navršených mohyl a v některých případech se pokusil odhalit jejich obsah velice šetrnými sondami a průkopy.
Jeho kněžský stav, stejně jako bezelstnost, s níž jednal s místními obyvateli, mu dávaly tu nespornou výhodu, že mu lidé důvěřovali. Díky tomu mu postupem času sami hlásili, když dospěli
k nějakému nálezu, případně mu dovolovali občasné průzkumy
na svých polích. Díky tomu nalezl Krolmus na dnes již neidentifikovatelném poli v oblasti Na zabitém (oblast od Turska směrem
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na Únětice) několik bronzových šperků a také zbytek bronzové
sekyrky. To vedlo Krolmuse k závěru, že právě v tomto místě se
odehrála ona mýtická bitva mezi Přemyslovci a Lučany. Tohoto modelu se s většími či menšími odchylkami drží i současní
historici. Podle tohoto modelu Přemyslovci nastupovali do bitvy
směrem od Levého Hradce a Úholiček, což je vzhledem k tehdejší pozici Levého Hradce, coby sídla přemyslovských knížat,
poměrně logické. Lučané pak měli do bitvy nastupovat ze směru
od dnešní samoty Těšina.
Čtenář, který zdejší krajinu zná, ví, že tento prostor by byl pro
bitvu skutečně ideální. Přehledný terén by dal velitelům možnost
snadno se orientovat na bojišti a mírně se svažující terén směrem
k Úholičkám i Těšině by poskytoval dostatečnou ochranu pro
vojenské zázemí obou dvou vojsk. Důkazy však na tomto území
chybí. Nenalezly se žádné zbytky zbraní ani pozůstatky po obětech. Pokud ano, bylo tomu v době, kdy se nikdo o takovéto nálezy nezajímal. Pak byly nenávratně zničeny a zlikvidovány, aniž
by se o nich kdokoli dověděl. Jediný důkaz, tedy velké mohylové
pohřebiště v Chýnovském háji a v okolí Turska, bylo postupně
během 19. a 20. století archeologicky zkoumáno, a přestože se
zde našlo obrovské množství hrobů a archeologických nálezů,
pocházely tyto hroby z různých časových období. Mohyly tak
nejsou důkazem vojenského konfliktu v okolí Turska.
Tomáš Hejna

NA OKOŘ JE CESTA…
Na Okoř chodíme velmi rádi. A to v jakékoli roční době. Nedávno jsme ale šli i velmi pozdě večer. Všude byla tma, ticho a jen
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průsmyk stromů naznačoval kudy máme jít dál. Baterky jsme
sice měli, ale nechtěli je použít, protože by určitě pokazily ten
kouzelný pocit dětského strachu, kdy se najednou vynoří naproti
někdo, koho nečekáte a hlavně nevidíte. Cestou z Noutonic, přes
novou lávku, kolem bývalého mlýna u Vokurků, přes osadu Višňovka a Colorado stále ve tmě, následuje zpevněná cesta, kde již
svítí veřejné osvětlení. U bývalé hradní brány se opět dostáváme
do tmy, ale po pár krocích nás vítá nádherný a nečekaný pohled.
Před námi se zjevil objekt bývalého mlýna, který si pamatujeme
jako silně zdevastovanou, zničenou ruinu. Mlýn je celý nasvícený, jako celek velmi dobře zapadá pod hrad, jehož siluetu pouze
tušíme, tak je pěkně schovaný ve tmě. Krásně nasvícené štítové
stěny, při troše fantazie, vypadají jako sochy. Ani se nechce věřit,
že ještě nedávno střechou teklo, padaly stropy a hlavně co šlo
ukrást, tak se ukradlo. Omámeni krásným zážitkem netušíme,
že nás čeká další překvapení. O to se postará sám okořský hrad.
Po přejití lávky a ujití několika metrů se otáčíme a ejhle. Peklo.
Celý hrad je nasvícen dočervena a působí jako brána do pekel.
A abychom se ujistili, že jsme na Okoři a ne v pohádce, čteme
stříbrný nápis, umístěný na hradbách „Okoř“. Jdeme na přilehlou louku, do větší tmy a stále se kocháme idylkou. Nikde nikdo,
jen my a ticho. Tímto náš noční výlet končí, domů se dostáváme
částečně po poli, částečně po silnici za použití blikající stopky
a reflexních pruhů.
N. P.

TĚŠÍM SE NA JEŽÍŠKA
Také patříte k lidem, kteří jsou plni rozcitlivěnosti, lásky a krásy?
Vždy jsem si myslela, že je to tak přirozené a normální. Jenže
mnozí vánoční sentimentality neprožívají, nákupní shon, opatřit nadmíru rozličného jídla, zbytečné dárky a vlastně vymyšlené
datum a ještě navíc povinné SMS s přáním.
To vše beru jako přehnanou povinnost, nutnost. Je přeci pěkné, cítíme-li, povinnost přát druhému štěstí, povinnost obdarovat, povinnost být ve společenství a radovat se. Kdybychom byli
ve světě jen pro nepovinnosti, kde bychom se octli?
K lidské spokojenosti patří i ta povinnost - dává nám ji řád.
Vánoce jsou nejkrásnější svátky, vnímám tuto dobu jako rodinnou slavnost a zároveň jako oslavu narození děťátka, které potřebuje teplé jídlo, bezpodmíněnečnou lásku a přijetí. Připomínám,
že tento tajemný příchod byl správně v období podzimu, protože
tehdy jsou pastýři na polích. Naše tradice je založená především
na pohanském slunovratu. Oslava je tak silná, že rozvíjí lásku
a přátelství obzvlášť dnes, kdy se celá rodina neschází často u prostřeného stolu. Pro mne čistě prostřený stůl znamená domov.
Důležitost stolu v domácnosti, našeho stálého místa na stejné
židli. Vždy jsem si přála sedět u kulatého stolu, aby každý z přítomných měl ke středu stejně daleko a o to blíž k sobě navzájem.
Už vidím, jak se v rodinném společenství dobře a s porozuměním bavíme. S předstihem jsem obdržela vánoční přání. Nedostávám jich mnoho. Jsem zvyklá spíš si vzájemně přát ústně
při setkání v těchto prosincových dnech. Jedná se o pohlednici
s kameným betlémem. Malíř vymaloval na různých tvarech oblázků betlém se Svatou rodinou, dvěma známými zvířátky, Třemi
svatými králi, pastýřem, jedním beránkem a dvěma ovečkami.
Mimochodem - ti tři králové byli různé národnosti, pocházejí
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z Perzie, prokazovali si navzájem úctu, přišli svorně, společně,
aby předali s pokorou dary Ježíškovi. Šli za světlem hvězdy, i my
když půjdeme za světlem, také nezabloudíme. Pří pohledu na
betlém z kamene cítím něco konkrétního, kamenného, něco co je.
Co je trvalé, pevné, neměnné. Prostě se skládá z kamenů věčnosti. Mám vnitřní vztah ke kamenům. Obzvlášť v současnosti.
Naše doba je víc o tom, co by mohlo být, co je v neustálé změně
a pohybu. Jako by nebylo čeho se chytit, o co se opřít, co bylo
včera, dnes už není zajímavé. Jenže kamenům se dá naslouchat,
neklamou, planě neslibují.
Věřím ve štědrovečerní oslavu příchodu Mesiáše, věřím ve
slavnost, lásku mezi lidmi, věřím ve štědrý večer.
Ano, život je ke mně štědrý, i to málo, co mám, je hodně.
Děkuji za rodiče, za celou rodinu, babičku i za blízké přátele.
Možná není divu, že v prvních jesličkách prvního betlému
zpřítomnění Vánoc, spatřili všichni zúčastnění v zázraku malé
dítě jako stvoření přinášející nový věk. Proto asi malé dítě - Ježíšek nosí dárky, obdarovává i dospělé a dítě samo je darem. Je
přímým důkazem, jak darování mění život ve svátek.
Také si vystavím papírový betlém, abych na něj viděla za všech
úhlů pokoje. Je vystřihovaný a dělá mi radost už druhé Vánoce.
Naše vesnička ve srovnání s jinými je malá, ale i můj betlém je
maličký, a jak si ho vážím a jsem ráda, že mi připomíná dobro
a lásku.
Tursko je vesnička, kde se dobře žije a vím, že každý strojí
stromeček i s jesličkami, abychom stejnou činností ve stejné vánoční době více zlidšťovali příběh. Všichni místní proto vsazujeme jeho děj do prostoru nám nejdražšího, nejdůležitějšího - tady
u nás a teď.
Až nastane ten štědrovečerní okamžik, rozbalím si pomyslný
dárek se vzkazem sobě samé - buď dnes nadmíru štastná, a proto
vzkazuji všem - buďte nadmíru šťastni i Vy!
I. K.

HISTORIE VÁNOČNÍHO STROMKU
První písemná zmínka o tradici vánočního stromku je cca
500 let stará. Podle tradice
a taky podle první zmínky, se
vánoční stromek zavěšoval nad
štědrovečerní stůl, ovšem špičkou dolů, což ještě někteří lidé
hlavně na Valašsku v zájmu zachování tradic, dělají dodnes.
Tradice zdobení vánočního
stromku, jak ji známe dnes,
pochází z Německa. První záznam o ozdobeném a osvětleném vánočním stromku
v místnosti je v Kronice města
Brémy z roku 1570. Nejdříve
byly k nalezení v řemeslnických domech. Do domácností začal
pronikat až kolem roku 1650. V průběhu napoleonských válek
se šíří vánoční stromky z Německa do dalších zemí. Nejdříve
do měst, poté na venkov. Katolická církev považovala zpočátku
zdobení vánočních stromků za pohanství.
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VÁNOČNÍ STROMKY V ČESKÝCH ZEMÍCH
V Čechách a na Moravě má vánoční stromek tradici cca od 40.
let 19. století. Nejprve v bohatých pražských měšťanských rodinách, později na venkově. Používány byly živé vánoční stromky,
smrčky, jedličky, borovičky ozdobené sladkým pečivem, perníkem a především ovocem – jablky nebo hruškami, mandlemi či
rozinkami. Kolem roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé
rozsvítily lojové svíčky.
SYMBOLIKA
Světla na stromečku mohou představovat světlo Božího ducha či
teplo rodinné lásky. Křesťané věří, že červené ozdoby na vánoční stromeček jsou symbolem Kristovy krve nebo oběti. Vánoční
strom je zakončen hvězdou nebo andělem. Oba tyto symboly
jsou velmi důležité v příběhu o narození Ježíše. Stuhy a věnce
mohou znamenat vazby, které spojují členy rodiny dohromady
během Vánoc a v průběhu celého roku.
OSOBNÍ VÝZNAM
Pro mnoho lidí je vánoční strom do značné míry osobní záležitost. Tradice zdobení stromu je vzpomínkou na dětství a sdílení
s následujícími generacemi.
V současné době se vánoční stromky zdobí jak přírodními
materiály, tak i umělými ozdobami různých barev a tvarů. Fantazii se meze nekladou a je na každé domácnosti, zda zvolí živý
vánoční stromek či umělý. Každý rok se uvádějí na trh i nové
barevné trendy a neobvyklé kombinace barev a tvarů ozdob.
Jaké barvy ovládnou Vánoce 2015?
Fialové Vánoce. Fialová barva bude slušet adventnímu věnci, slavnostně prostřenému stolu i vánočnímu stromku. Nejlépe
bude vypadat dohromady s bílou a společně vytvoří přepychovou
a jemnou kombinaci, která vyrazí dech každé návštěvě.
Červeno-zelená kombinace. Červená, zelená a bílá jsou tradiční
vánoční barvy. Jejich kombinací nikdy nemůžete šlápnout vedle.
Co ale zkusit vyměnit tradiční tmavě zelený odstín za limetkově zelenou barvu? Dekorace z této kombinaci působí mladistvě,
neokoukaně a přesto vánočně.
Luxusní vínová. Barva červeného vína vypadá nejlépe v kombinaci se zlatou či stříbrnou barvou. Tato luxusní barevná kombinace vytvoří tu pravou slavnostní atmosféru.
Doufám, že i Vy jste kreativní, nemusíte se držet „módních
trendů“, je Vám u stromečku dobře a vládne příjemná vánoční
atmosféra. Ať se Vám letošní vánoční výzdoba povede!
L.T.

VÁNOČNÍ HVĚZDA
Rostlina, které jsme si u nás zvykli říkat Vánoční hvězda, pochází
z Mexika. Tento druh pryšce (Euphorbia Pulcherrima) v tamních
subtropických lesích dorůstá do výšky až čtyř metrů. Botanikové ji také pojmenovali Poinsettia, který ji v 19. století poprvé
představil ve Spojených státech. Rostlina už v tuto dobu byla v
Evropě známa, až v padesátých letech minulého století se však
dočkala největšího rozmachu ve šlechtění.
Vánoční hvězda získala obrovskou popularitu díky svým překrásně vybarveným listenům, které občas mylně pokládáme za
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květy. Samotné květy jsou však žluté, nacházejí se ve středu. Trh
nabízí velkou škálu odrůd:
o
nejoblíbenější a nejrozšířenější
rozšířeněj jsou všechny variace na
červenou,
čer
na trhu se objevují
i odstíny
o
růžové či smetanové.
Od začátku září, podle
citlivosti jednotlivé odrůdy
délk dne, je možno upravovat
na délku
n
dobu nakvetení.
Po desetihodinové
světlé periodě se rostliny zatemňují
a nastává umělá noc. V důsledku tohoto postupu se za několik
týdnů stoly plné hvězd promění v červenou řeku. Pro každého
zákazníka je tato pokojová rostlina malým testem úspěšného pěstitele.
Je teplomilná, na chlad a průvan velmi choulostivá. Je třeba na
to pamatovat nejen při pěstování, ale také následné péči. Vyvarujte se nákupu této nejtypičtější rostliny Vánoc u obchodníků,
kteří vystavují rostliny venku před prodejnou. Rostlina reaguje
na všechny neblahé vlivy vždy stejně – chřadne, a to okamžitě.
Opadají jí listy, zežloutne a zvadne. Stejně se vám oplatí, když ji
přelijete nebo naopak nezalijete.
Vánoční hvězdu si doneste domů dobře zabalenou, teplota pro
transport by neměla klesnout pod 10 stupňů. Doma ji umístěte
na stanoviště s dostatkem rozptýleného světla a stabilní pokojovou teplotou. Místo v průvanu blízko domovních dveří nebo na
studeném parapetu není vhodné. Zálivka musí být pravidelná,
ideálně odstátou, měkkou vodou do podmisky. Množství vody
musí květináč pojmout, rostlina nesmí zůstat stát ve vodě. Pokud
lehce přischne, svěsí listy, po zálivce ale většinou velmi rychle
pookřeje.
Je třeba upozornit, že při poranění z rostliny vytéká mléčná
šťáva – latex. Ta je mírně jedovatá, proto se vyhýbejte kontaktu
s vodou z rostliny (např. při řízkování), mohla by vaši pokožku
podráždit.
Trh je přeplněn škálou barev a velikostí této krásné rostliny,
proto by měla být součástí vánoční výzdoby třeba i u Vás.
Zdroj: zahradnictví Chládek – Zpravodaj 2011

PŘIKRMOVÁNÍ PTÁČKŮ V ZIMĚ
Ačkoli venku začne brzy mrznout, příroda tak zcela neusíná, stačí
se podívat z okna: na zahradách a v parcích se hemží
neposední ptáčci, kteří zimují zde a neodlétají za teplem, hledají potravu, bez
které by zimu nepřežili.
Naskýtá se otázka: čím je
přikrmovat, abychom jim neublížili? Spousta lidí
jim do krmítka hází veškeré zbytky a drobečky,
ale čerstvé a slané pečivo značně potrápí zažívání a může způsobit smrt. Doporučuje se krmit směsí semínek.
Samotná černá slunečnice nestačí, je v ní poměrně hodně tuku.
Lepší je ji smíchat se slunečnicí proužkovanou, doplnit prosem,
šípky, jeřabinou a dalšími semeny a bobulemi, které jsme nasbírali na podzim a usušili. Sýkorky zbožňují lojové koule se semínky, ale i s oříšky nebo kousky ovoce. Není nic jednoduššího,
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než koupit v chovatelských potřebách hotovou směs. Krmítko
bychom měli i pravidelně čistit od zbytků a trusu, abychom předešli kažení olejnatých semen a šíření parazitů. Krmítko by mělo
být umístěno tam, kde na něj hezky vidíme, ale mělo by být
i chráněno před sněhem a například i před kočkou nebo kunou.
Koho že můžeme ze svých příbytků či na procházce v krmítku
pozorovat?
Nejběžnějšími návštěvníky jsou vrabci, několik druhů sýkorek, zvonci, kosi, při troše štěstí dorazí i hýl, stehlík, brhlík, žluna, strakapoud či dokonce sojka.
Když si na zahradu pořídíte krmítko pro ptáčky a naplníte doporučenými dobrotami, tak se Vám odmění štěbetáním a hemžením na zahradě a při pozorování z okna Vám zima rychleji
uteče. Pokud si třeba sýkory naučíte navštěvovat vaši zahradu,
tak se vám na jaře bohatě oplatí. V době hnízdění totiž spořádají
opravdu velké množství hmyzu: každý rodič přinese denně svým
holátkům až 900 housenek, larev a kukel!
Jestliže jste manuálně zruční, můžete se pustit do výroby
ptačího krmítka sami. Pokud se na výrobu necítíte, zavítejte do
obchodu. Krmítka se prodávají v různých barvách a z různých
materiálů a jsou často vkusnou ozdobou zahrad.
L.T.

PÁR VÁNOČNÍCH RECEPTŮ
VANILKOVÉ ROHLÍČKY – ZDRAVÁ VARIANTA
Ingredience:
280 g špaldové mouky, 100 ml nápoje Alpro – mandlového,
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9 lžic lněného semínka umixovaného se 3 lžícemi vody – místo
másla, 2 lžíce kokosového oleje, 120 g nastrouhaných vlašských
ořechů, 1 vanilkový cukr, 1 lžíce medu, sušené ovesné mléko na
obalení
Postup:
Smícháme mouku a vanilkový cukr, poté přidáme zbytek surovin
a vše dobře uhněteme. Necháme odležet v lednici do druhého
dne. Vyndáme s předstihem z lednice a prohněteme. V případě
drolení těsta přidáme lžíci kokosového oleje. Z těsta vytvoříme
rohlíčky a pečeme ve vyhřáté troubě na 150 °C dozlatova. Hned
po vytažení z trouby je obalíme v sušeném mléce.
TVAROHOVÁ ŠTOLA
Ingredience:
400 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 180 g moučkového
cukru, 1 vanilkový cukr, 250 g měkkého tvarohu, 200 g másla,
2 vejce, šťáva a kůra z půlky citronu, 50 g rozinek, 150 g kandovaného ovoce, 40 g ořechových jader, 40 g mandlí, 50 g másla na potření
Postup:
1. Prosejte polohrubou mouku s práškem do pečiva, přidejte
moučkový cukr, vanilkový cukr, měkký tvaroh, máslo, vejce, šťávu a kůru z půlky citronu a vypracujte těsto. Zapracujte do něj
rozinky, kandované ovoce, ořechová jádra a oloupané mandle.
2. Vyválejte podlouhlou šišku, střed po délce promáčkněte a přehněte. Zvolna upečte. Ještě horkou štólu potřete rozehřátým
máslem a posypte vrstvou moučkového cukru.
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VÁNOČNÍ COP
Ingredience:
50 dkg polohrubé mouky, 4 dkg droždí, 5 dkg cukru, 10 dkg
rozpuštěného másla, 3 žloutky, 1 lžička citronové šťávy, špetka
soli
Postup:
vykynuté těsto rozdělíme na tři díly, každý díl vyválíme na užší
obdélník, naplníme ho nádivkou, díly spleteme do copu, potřeme vejcem a upečeme, zaplétáme volně – neutahujeme
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fotokalendáře

Nádivka – ingredience:
20 dkg ořechů, 20 dkg strouhané čokolády, 10 dkg cukru, 3 celá
vejce, rozinky
SLANÉ ROHLÍČKY
50 dkg hladké mouky, 15 dkg oleje, ¼ l mléka, ½ kostičky droždí, 1 lžička soli
Postup:
Zaděláme těsto /nenecháme kynout/, rozdělíme na 6 dílů, z každého vyválíme kolo velikosti talíře, rozdělíme na 8 dílků, potřeme náplní, zarolujeme jako rohlíček, potřeme vejcem a upečeme
Náplň – ingredience:
15 dkg salámu, 15 dkg eidamu, 1 vejce, grilovací koření (příp.
pálivá paprika)

online do 10 minut od 149 Kč

Brandejsovo náměstí 1219/1 | Praha-Suchdol
tel. 22§ 920 621 | obchod@powerprint.cz
otevírací doba po–čt 8–18 (pá do 17 hodin)

Krásné Vánoce a šťastný nový rok
všem našim čtenářům přeje redakce.

