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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin, nastává
prázdninové období, které toužebně očekávají děti školou povinné, ale i ti dříve narození určitě uvítají teplé letní dny. Než
se většina z Vás rozjede za hranice všedních dnů na zaslouženou
dovolenou, rád bych Vás ještě seznámil s plněním úkolů nového
zastupitelstva. Těsně před kolaudací je čistírna odpadních vod.
Myslím, že technologie i parametry čistírny budou naší chloubou po celém okolí.
V těchto dnech byla vybrána ﬁrma, která na komunikacích
K Lichému stromu a Nová vytvoří nové asfaltové povrchy.
Po vydání stavebního povolení bude vybudován chodník
k nové zástavbě v ulici Libčická, součastně s novým osvětlením.
Modernizace čeká i dvě čerpací stanice, které jsou součástí
starého kanalizačního řadu.
Chtěli bychom také dokončit rekonstrukci obecního rozhlasu a přejít v celé obci na bezdrátový systém.
Snad je důležité také připomenout, že kulturní komise vedle
již uskutečněných kulturních akcí, má připravený program pro
další období. Věřím, že i vy máte svůj letní program již vymyšlený a připravený.
Přeji Vám pohodové prázdniny a celé pěkně prožité léto.
Václav Vlk, starosta obce

POZVÁNÍ DO ZLATÉ ULIČKY
Udělám dnes výjimku ve svých úvodnících, které obvykle píši
v trochu meditativním duchu, aby dávaly čtenáři prostor pro zamyšlení a vlastní názor. Dnes jsem však zvolil formu pozvánky.
Na Pražském Hradě byla právě znovuotevřena Zlatá Ulička.
Toto až trochu bizarní seskupení maličkých domků povolil postavit příslušníkům hradní posádky slovutný a trochu tajemný
sběratel umění všeho druhu, podporovatel alchymistů, císař Rudolf II.
Tento velmi zvláštní komplex však žil dále svým životem
a jeho místnůstky hostily neuvěřitelně širokou paletu lidí, postaviček i osobností. Ti všichni se tak trochu legračně scházeli
na jedné toaletě, jež se nacházela na dolním konci uličky. Celá
atmosféra popisovaného prostoru vytvoří pro návštěvníka chvilku uvolnění a rozveselení, neboť všude kolem, v okrsku Hradčan
jsou jen monumentální a důstojné budovy, chrámy, parky a zahrady.
To vše trochu uvidíte i ze Zlaté Uličky, z malých okének,
proražených do fortiﬁkačního systému směrem do Jeleního Příkopu, nebo z terasovitého výběžku za věží Daliborkou, která je
i se svou expozicí také plně k dispozici divákům. Než však vstoupíte do jejího okrsku, nezapomeňte po levé straně uličky vstoupit
do droboučkého prvorepublikového kina, které stále nabízí sadu
předválečných pohledů na Prahu, vše je zarámováno koloritem
původního bytu dávného autentického ﬁlmaře a fotografa.
V některých domečcích vás okouzlí prostředí alchymistických dílen, zlatníkův stůl s klíckou na kanárka a záhadnou
skleněnou koulí, která, naplněna vodou, mnohokrát zesilovala
a zjemňovala světlo svíčky, aby mistrovo oko mohlo spočinout
i na těch nejmenších ﬁligránech šperků. Uvidíte i zbraně, chlad-
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né i palné, můžete si vyzkoušet ochranný systém střílen i pokusit
se zasáhnout cíl z kuše, šípem vystřeleným vaší vlastní rukou.
Literární inspirace je pak vzbuzena bezprecedentně pražským autorem Franzem Kafkou, který zde asi tři roky bydlel a psal.
Ještě jednou doporučuji návštěvu této části Hradu po její
úspěšné rekonstrukci, která nekapitalizuje jen na turistickém
efektu, ale je vidět, že byla provedena s velkou pozorností Správy Pražského Hradu a všech dalších tvůrců, nejen esteticky, ale
i vtipně.
Miroslav Houšť

NFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
•

•

•

občanské sdružení Diakonie Broumov děkuje všem občanům, kteří se podíleli na zdárném průběhu humanitární
sbírky
členové kulturní komise položili u příležitosti 66. výročí
ukončení II. světové války věnce k pomníkům padlých bojovníků
v květnu letošního roku byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce čistírny odpadních vod, po kolaudaci a uvedení do zkušebního provozu budou splněny náročné parametry Evrop-
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ské unie, požadované pro zdárný chod tohoto zařízení
provedený audit hospodaření k ﬁnanční situaci obce Tursko
k 31. 12. 2010 o výsledku jejího hospodaření za uplynulé
období, v souladu se zákonem o účetnictví, nevznesl připomínky
zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2010,
souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad
z důvodu uložení kabeláže do země, byly v osadě Těšině postaveny nové stožáry veřejného osvětlení
Obecní policii Velké Přílepy, která na základě veřejnoprávní
smlouvy působí v obcích Úholičky a Tursko byla předána
nová služebna, která se nachází v obci Velké Přílepy, v ulici
Pražská 45
Václav Vlk – starosta

PODĚKOVÁNÍ
Zastupitelstvo obce Tursko děkuje paní Věře Slezákové, která
zcela nezištně svou ochotou a hlavně svými dobrotami přispěla
ke zdárnému Dni dětí.
Václav Vlk, starosta obce
PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám projevili
upřímnou soustrast a uctili tak památku paní Marie Snopové.
Rodina Snopova

Z ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
Kontrolní výbor se v uplynulém období sešel dvakrát na svých
pravidelných schůzích, a to na začátku měsíce dubna a června.
Oběma jednáním byli přítomni i starosta obce pan Václav Vlk
a místostarosta paní Jana Martínková.
V měsíci dubnu jsme dokončili návrh úpravy obecně závazné
vyhlášky o shromažďování, třídění, sběru a odstraňování odpadů vznikajících na území obce. Tato vyhláška bude předložena
ke schválení na červnovém veřejném zasedání obecního zastupitelstva.
Dále jsme řešili několik případů nepořádku na veřejných
prostranstvích v obci, a to hlavně okolo objektu Antik v ulici
K Těšine, kde jsme majiteli odeslali výzvu odstranění zjištěných
závad a dále vyvezený odpad na mezi v ulici K Lichému stromu,
který znemožňuje sekání a údržbu travnatých ploch a pro který
platí zákaz ukládání na tato místa.
Na červnové schůzi jsme započali s úpravou obecně závazné
vyhlášky, která se týká zlepšení čistoty, pořádku a vzhledu obce
a na tu předchozí vlastně hned navazuje, a na které je v podstatě
založena činnost našeho výboru.
Na základě těchto vyhlášek bychom k našim spoluobčanům
vznesli několik výzev, a to hlavně co se týká pořádku okolo sběrných kontejnerů na tříděný odpad, aby zde v maximální míře
využívali slisování a skládání PET a papírových kartónových
obalů z důvodu co největšího využití objemu odpadních nádob
a odpad neukládali mimo ně.

Další výzva se týká ohledně dodržování pracovního klidu
o nedělích a svátcích – v co největší míře omezovat v tuto dobu
užívání domácí malé techniky, např. motorových pil, křovinořezů a sekaček, a tím přispívat k pohodě a relaxaci ostatních spoluobčanů v tyto dny.
Na závěr našeho příspěvku bychom našim spoluobčanům
chtěli popřát příjemné prožití letních dovolených a všem dětem
krásné a bezstarostné prázdniny.
Za kontrolní výbor – Stanislav Hyka

KULTURNÍ KOMISE
Kulturní komise mimo pravidelného gratulování našim jubilantům uspořádala společně s fotbalisty na místním hřišti již tradiční Dětský den. Ten byl zahájen tělocvičným představením
malých svěřenkyň trenérky aerobiku, slečny Tydlitátové. Malé
dívky předvedly perfektně nacvičenou sestavu. Po tomto zahájení se děti mohly účastnit celkem osmi různých her. Děti shazovaly kuželky, házely kroužky, trefovaly míčky klauna, jezdily
na koloběžkách, házely na koš, skákaly v pytlích, hrály kroket
a ty odvážnější a větší si mohly vyzkoušet i střelbu ze vzduchovky.
Za účast v soutěžích na jednotlivých stanovištích získalo každé
dítko vybranou cenu v podobě bublifuku, vodní pistolky, omalovánek, trumpetek a mnoha dalších. Součástí bylo i občerstvení
pro děti zdarma. Vedle již obvyklých buřtíku a limonády mohly
děti ochutnat i sladké palačinky a ovoce namáčené v čokoládové
fontáně, případně si vyválet a vytvarovat vlastní cukrářský výrobek pomocí profesionálních nástrojů.
Dobrovolným vstupným mohli rodiče dětí přispět malým
fotbalistům Turska. Velmi mile nás překvapila účast malých
soutěžících, protože celkem se do her registrovalo přes osmdesát
dětí. Chtěl bych tímto poděkovat Obecnímu úřadu za ﬁnanční
podporu akce, fotbalistům za pomoc s organizací, paní Slezákové, která bez nároku na odměnu pohostila děti sladkými dobrotami, a v neposlední řadě i všem členům kulturní komise, kteří
akci organizovali. Děkuji Vám všem a doufám, že se nám společně podaří příští rok zorganizovat neméně úspěšný Dětský den.
Kulturní komise dále připravila na 14. května 2011 výlet pro
děti. Jako cíl jsme vybrali Tvrz Hummer, která se nachází v Horních Počernicích, a tudíž odpadá dlouhé cestování. Koncem léta
chystáme také výlet pro seniory. Na základě ohlasů z minulých
výletů jsme zvolili návštěvu zámku Hluboká nad Vltavou. Termín výletu bude v dostatečném předstihu oznámen.
Za kulturní komisi Martin Jung

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme našim jubilantům:
paní Miloslavě Ďurďovičové, paní Drahoslavě Novotné, paní
Janě Rampírové, paní Haně Vodňanské, paní Jaroslavě Vokůrkové, panu ing. Josefu Horejšovi a panu Josefu Struneckému
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
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Vzpomínáme
V tomto období nás opustili:
pan Vladimír Carda, paní Marie Snopová a pan Josef Dvořák
Čest jejich památce

PROGRAM EVROPA PRO OBČANY
Vážení spoluobčané,
dne 18. 5 . 2011 byla podepsána Dohoda o partnerství mezi
obcí Tursko, ČR a Výborem pro partnerství Gatinais – Čechy,
Francie. Na stránkách naší obce byl zřízen odkaz www.tursko.cz/
novinky–z–francie, kde se můžete dočíst co je nového u našich
přátel ve Francii.
První setkání našich občanů a občanů Fromont, Rumont,
Burcy, Amponville a Guercheville se bude konat koncem října
2011. Francouzští přátelé přijedou v počtu cca 50 lidí. Ubytování je plánováno v rodinách, kdokoli by tedy měl zájem se
o naše přátele postarat, bude vítán!! Zároveň bude ubytování
automaticky bráno jako vstupenka na společenský večer a vzhledem k tomu, že se návštěva našich občanů předběžně plánuje
na jaro 2012, také jako jízdenka na přátelskou reciproční návštěvu ve Francii.
Francouzští přátelé mají v plánu poznat nejen Tursko, ale
i další spřátelenou obec Holubice–Kozinec. Plánujeme pro ně
prohlídku obcí, společný výlet a také společenský večer, kde bude
slavnostně podepsána smlouva všemi starosty, našimi i francouzskými.
Naši francouzští přátelé se také chystají navštívit Prahu, kde
mnozí z nich ještě nebyli. Tuto návštěvu chystají buď jako individuální akci, ale někteří určitě uvítají doprovod kohokoli z nás.
Přesný program a další podrobnosti uvedeme v příštím vydání Turských novin, zatím je setkání ve stavu plánování. Kdokoliv
by měl nějaký nápad, návrh či zájem ubytovat naše přátele, dejte
prosím vědět na e–mail: olgavap@post.cz.
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se máme na co těšit – leden začal lyžařským výcvikem na horách,
poté nastaly různé soutěže např. zdravotní, atletické, matematická olympiáda, různé exkurze, návštěvy divadel, kin, památek,
výlety, vernisáž atd. Děti mají možnost komunikovat se školou
ve Francii přes počítač pomocí Skype / samozřejmě se domlouvají anglicky /. Dále mohou navštěvovat různé kroužky ať zájmové,
tak jazykové. Poslední měsíc, tedy červen, je zakončen školou
v přírodě.
Je mi jasné, že veškeré přípravy s těmito mimoškolními aktivitami stojí spousty času, a tak bych všem kantorům chtěla touto
cestou poděkovat a říct, že si vážím jejich práce a přeji mnoho
pracovních úspěchů i ocenění v novém školním roce, i když třeba
,, jen v umístění dětí na různých akcích „, které určitě potěší. Jen
tak dál. Díky takovýmto učitelům děti, ale i my rodiče můžeme
být spokojeni.
Krásné pohodové prázdniny Vám všem a těším se v novém
školním roce nashledanou.
Válková Ivana

ZPRÁVY ZE ZŠ
PARTNERSKÁ ŠKOLA V BAVORSKU
Naše škola navázala kontakt s bavorskou školou v Unnersdorfu
a Hochstadtu. Obě školy jsou také pro mladší školní děti a zmíněné obce se nacházejí nedaleko Bamberga v Horních Frankách
při řece (tam jen říčce) Main. S řediteli škol jsme se seznámili
na jedné z akcí organizace česko–německé spolupráce Tandem
a naše návštěva 19.–21.5. ve zmíněných obcích byl již druhý
kontakt. Naším společným cílem je uspořádat v příštím školním
roce společnou školu v přírodě v bavorském Weissenstadtu v pohoří Fichtelberg, který je kousek za našimi hranicemi. Během
setkání jsme poznali učitele a žáky těchto škol a přijetí bylo velmi
přátelské.
p. řeď. Vít Šolle

Těšíme se na vaše podněty :–)
Olga Vápeníková
Koordinátor Programu Evropa pro občany

PODĚKOVÁNÍ KANTORŮM ZŠ TURSKO–HOLUBICE
Tak tu máme přelom letošního roku a s ním pomalu začátek
prázdnin, kde děti a kantoři se těší právem na odpočinek a nám
rodičům začíná malinko vrtat, co s našimi dítky o prázdninách.
A tak nejeden den o prázdninách si vzpomeneme na školu, školku a uvědomíme si jak ,, pohodlné ,, je každé ráno dát naše děti
do školek, škol a vědět, že jsou pod zkušeným dohledem pedagogů, až do té doby, než si je zase odpoledne / podvečer / vyzvedneme.
Proto bych moc ráda poděkovala všem našim učitelům ZŠ
Tursko – Holubice v čele s panem ředitelem V. Šollem za jejich
krásný přístup k dětem a rodičům. Za akce ve školním roce, kterých bylo, dovolím si říct opět plno a snad nikdo nemůže namítnout, že v naší škole se toho moc neděje. Opravdu každý měsíc

ZDRAVOTNÍ SOUTĚŽ HELPÍK
Ve čtvrtek 5. května se naše škola zúčastnila středočeského kola
zdravotní soutěže. Podle výsledku školního kola byly vybrány dvě
hlídky. Ze třetího ročníku Anička Hroníková a Kristýnka Svojtková, z pátého ročníku Nikola Juklíčková a Petra Šináglová.
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rovněž ve skoku do dálky obsadila 2. místo a v hodu kriketovým
míčkem obsadila 4. místo. Výborné umístění získala též žákyně
2. třídy, Martina Hladíková. Všem závodníkům a závodnicím
blahopřejeme k úspěšné reprezentaci školy.
pí. uč. Lenka Voříšková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TURSKO
A HOLUBICE
přijme učitele pro I. stupeň od 1. září 2011
Bližší informace na telefonním čísle

724 840 861
Soutěž probíhala v Praze – Obora Hvězda, kde bylo připraveno pět stanovišť se zraněnými k ošetření. Hlídky startovaly v šestiminutovém intervalu, takže bylo dost času zúčastnit
se doprovodného programu. Zhlédli jsme ukázku výcviku psů,
práci policejní hlídky na koních, prohlédli jsme si vozidla hasičů a záchranářů. V neposlední řadě byla ještě možnost provést
resuscitaci pod odborným dohledem zdravotníků. Na stanovišti
Policie ČR děti vyplňovaly několik obrázkových testů a křížovek
s dopravní tematikou, včetně poznávání značek. Za každý vyplněný kvíz obdržely upomínkové předměty. A tak nejen pestrý
program, ale i hezké počasí nám připravily příjemně prožitý den.
pí. uč. Jana Martínková

Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

MÍSTNÍ ZVYKY A TRADICE

MCDONALD´S CUP 2011
V úterý 10.5. jsme s nejlepšími fotbalisty 1.–3. třídy vyrazili
do Rudné u Prahy, kde se konalo okresní kolo fotbalové soutěže
škol. Naši školu nereprezentovali jenom kluci, ale též výborné
fotbalistky !!! S přípravou, tréninkem a doprovodem nám velmi pomohli manželé Lánských. Díky nim jsme statečně bojovali
a dobře si zahráli. Umístili jsme se na IV. místě.

V úterý, 17.5. nás navštívili žáci základní školy z Prahy 6, Norbertova, spolu se svojí třídní učitelkou, paní Timkovou. Naši
školu si vybrali mimo jiné také proto, že zde někteří “studovali “
od 1. do 5. třídy. Připravili našim dětem hru v přírodě, obsahující témata zaměřená na vlastivědu a přírodopis. Naše děti byly
rozděleny do trojic a procházely postupně všechna stanoviště,
kde na ně čekaly otázky. Na závěr byly výsledky vyhodnoceny
a odměnou každému byl diplom. Všichni zúčastnění byli spokojeni a slíbili jsme si, že budeme ve spolupráci i nadále pokračovat.

p. řeď. Vít Šolle

pí. uč.Zlata Jungová

ŠKOLNÍ KOLO ATLETICKÉHO TROJBOJE
Tradičně ke konci školního roku proběhlo v Tursku školní kolo
atletického trojboje. Zúčastnili se všichni žáci naší školy. Žáci
rozděleni do kategorií podle věku soutěžili v disciplínách sprint
na 50 m, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. V každé disciplíně byli tři nejlepší žáci oceněni diplomy a ti budou reprezentovat naši školu na okresním kole v Průhonicích. Jsou to Petra
Šináglová, Zuzana Kačeríková, Zuzana Lánská, Martina Hladíková, Filip Tarant, Adam Valtr, Tomáš Partík a Šimon Krejčí.
Okresní kolo atletického trojboje proběhlo v Průhonicích 7. 6.
Radost nám udělalo čtyřčlenné družstvo mladších žáků a žákyň
(1.–3.p.r), které se mezi 18 družstvy umístilo na 5. místě. Vynikajícího umístění ve všech třech disciplinách dosáhla žákyně
3. třídy Zuzana Lánská, která v běhu na 50 m se mezi 44 závodnicemi ze škol okresu Praha – západ umístila na 2. místě,
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KRAJEM NAŠICH PŘEDKŮ
ANEB OBJEVUJEME PÁMÁTNÉ STAVBY STŘEDNÍCH ČECH
Základní škola vyhlašuje u příležitosti rekonstrukce zvonu holubické rotundy soutěž pro rodiče s dětmi. Navštivte všechny
zde vyjmenované rotundy, alespoň jeden rodič s alespoň jedním
dítětem, a zašlete nám svoji fotku s rotundou jako důkaz Vaší návštěvy. A to na e–mailovovou adresu školu zs.tursko@seznam.cz.
Uveďte na sebe kontakt. To vše nejpozději v den svátku Svatého
Václava 28. 9. 2011. Máme pro Vás připravenu hodnotnou odměnu v podobě rodinné společenské hry. Těšíme se na Vaši účast.
Budeme putovat po nejkrásnějších a nejdůležitějších místech
naší historie od mytického bájného Vyšehradu, sídla kněžny Libuše k první ranně křesťanské stavbě historicky prvního doloženého knížete Bořivoje – Levý Hradec s kostelem sv. Klimenta
do nedaleké Budče ke kostelu s kruhovým půdorysem sv. Petra,
jako místo základů latinské liturgie a vzdělání knížete sv. Václava, přes románskou rotundu sv. Máří Magdaleny v kraji Přední
Kopaniny, k holubické rotundě sv. Panny Marie z doby správy
Holubic benediktinkami a naše putování skončí na úpatí Středohoří rotundou sv. Jiří na hoře Říp.

LEVÝ HRADEC
Římskokatolický kostel sv. Klementa na Levém Hradci je nejstarší křesťanský kostel v Čechách, založený prvním historicky
doloženým českým knížetem Bořivojem roku 884.
Rotunda původně zasvěcená pouze sv. Petru, byla postavena
z příkazu knížete Spytihněva I. někdy po roce 895.
Rotunda v Holubicích byla ve středověku zasvěcena pravděpodobně sv. Kateřině. Fresky přímo v kostele patrně zanikly při
jeho opravě roku 1865. Zachovaly se jen zbytky postav světců
ve špaletách gotických oken. Mimo těchto při vstupu do podvěží, můžeme vidět fresky církevních otců (sv. Augustin, Ambrož,
Jeroným a Řehoř).
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Kostel sv. Máří Magdaleny je románská rotunda, stojící uprostřed městské části Přední Kopanina . Okolo kostela se prostírá
malý, za zdí ohrazený hřbitov. Neomítnutá stavba je provedena
z drobných opukových kvádříků.
Poprvé se v písemných pramenech rotunda připomíná
k roku 1126, kdy nechal kníže Soběslav I. na paměť vítězství
v bitvě u Chlumce stávající kostelík opravit a rozšířit o západní
kruhovou věž.
Rotunda sv. Longina v ulici Na Rybníčku na Novém Městě
v Praze 2 je jedna z několika dochovaných pražských románských
rotund. Byla postavena na začátku 12. století a nejprve byla zasvěcena sv. Štěpánovi.
Rotunda sv. Martina je nejstarší zachovaná stavba nacházející se
v oblasti Vyšehradu a současně i nejstarší zachovaná rotunda na území hlavního města Prahy. Byla postavena za krále Vratislava II.
Na rohu ulic Konviktské a Karoliny Světlé stojí nejstarší pražská románská rotunda sv. Kříže Menšího. Stavba, vybudovaná
v románském slohu na počátku 12. století jako farní kostelík.
Zpracovala Mgr. Lenka Voříšková a Daniela Vokounová

TURSKÝ RYBNÍK – RYBÁŘI
Tak jako každý rok i letos nám první polovina roku nějak rychle
utekla a my jsme stihli odvést spoustu práce akcí a zábavy.
V březnu jsme začali s brigádou okolo rybníka kde jsme upravovali cestičky, na které se dával všude nový štěrk a bylo po celém
břehu rybníka provedeno vyhrabávání staré trávy.
V dubnu bylo provedeno zarybnění rybníka a to, že jsme
koupili 3q kaprů a 1q amurů a zároveň se nesmělo po zarybnění
10 dnů chytat. Další větší akce nás čekala koncem dubna, kdy
jsme se začali připravovat na pálení čarodějnic, takže jsme se dali
o víkendech na brigády, kde se provádělo sečení trávy, úprava
a úklid kolem celého rybníka, navezení dřeva, nákup občerstvení, které všechny děti dostaly zdarma a výroba čarodějnice, která na hranici nesměla samozřejmě chybět, to vše ve spolupráci
s OÚ Tursko. I když to vypadalo, že nakonec z toho nic nebude,
díky dešti a nikdo nepřijde tak opak byl pravdou v podvečer se
nám vyjasnilo déšť ustal a spousta z Vás se přišla podívat a dobře
se bavila, a to nejen děti, ale i dospělí, zábava vydržela až do noci,
protože se nikomu z nás ani nechtělo domů.
Poslední větší akcí v dubnu byl sobotní sběr starého železa,
kde jsme měli zapůjčený traktor od fy. AGRIVEP a díky Vám,
kde jste nám nechávali staré železo před svými domy, jsme sebrali
opravdu plný valník, za který jsme obdrželi ve sběrně 8 000 Kč.
Takže duben byl pro nás, opravdu dá se říct, měsíc akcí.
Květen je pro nás tradičně měsíc ZÁVODNÍ, kde se všichni
těšíme na přípravu již tradičních rybářských závodů, o kterých
diskutujeme jak, co a kdy dlouho předem.
Tak tomu bylo i letos, kdy začátkem května jsme začali organizovat přípravu závodů to znamená opět byla brigáda a úklid
okolo rybník, znovu jsme provedli zarybnění rybníka před závody, a to 3q kaprů z jižních Čech, nakoupili jsme ceny pro vítěze,
kde za 1. místo byla LCD televize, za 2. místo radiopřehrávač,
za 3. místo hodinky a za 4. místo soudek piva. Zúčastnilo se
70 rybářů místních i z okolí a samozřejmě nesměla chybět bohatá
tombola, která byla do posledního lístku vyprodaná a ceny odne-
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seny. Také občerstvení bylo výborné díky panu Čerňákovi, který
připravil výborný guláš, ten fakt neměl chybu, jitrnice, jelítka,
černou polévku, řízečky a jiné dobroty, což svědčí o tom, že jste
všechno snědli s velkou chutí. Po ukončení závodů ještě spousta
z Vás seděla a dobře se bavila, což nás potěšilo a děkujeme za Vaši
účast, kde jsme odhadli, že Vás přišlo v počtu 150 až 200 lidí.
Samozřejmě po závodech proběhl větší úklid, aby vše bylo
zase v původním stavu a mohli jsme zase začít chodit na ryby.
Tímto bychom chtěli poděkovat OÚ Tursko za spolupráci,
příspěvek a odvezení kontejnerů. Firmě Agrivep Tursko za půjčení veškeré techniky na brigády a vybavení lavic a stolů . A všem
dobrovolníkům, kteří nám pomáhali.
Za spolek rybářů Tursko
Karel Pospíšil

NOVINKY ZE ŠKOLKY
Máme zde červen a s ním i konec školního
roku. Celý rok rychle uběhl. Možná je to
i tím, že každý den, který je naplněn radostí
ze hry a poznáváním něčeho nového, uteče
mnohem rychleji.
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V dubnu proběhl zápis do školky. K zápisu se dostavilo
12 dětí, které dovrší k 31.8. tří let. Přijato bylo 10 dětí, bydlících
v Tursku.
S MŠ Dolany jsme navštívili divadlo Lampion v Kladně
představení Čertík Fidibus. Představení divadla Lampion jsou
velice pěkná, ale bohužel, cena za autobus je poměrně vysoká,
a tak si dovolíme vyjet do kamenného divadla pouze jednou
za rok. Cenově výhodná jsou pro nás představení ve Velkých Přílepech, na která nás spolu s okolními školkami zve MŠ Velké
Přílepy. V dubnu jsme přijali pozvání na pohádku O drakovi.
Děti byly herci zapojovány do děje, a to se vždy setkává s velkým
nadšením.
V květnu jme připravili besídku pro maminky, kde děti maminkám přednesly veselé básničky. Pod vedením paní učitelky
Vachalcové ukázaly, co nového se naučily v hodinách angličtiny
a sportovci z aerobiku, spolu se svou cvičitelkou Lenkou Tydlitátovou, předvedli svou sestavu. Všechny děti byly moc šikovné.
Velice pěkné a zajímavé dopoledne jsme se školáky prožili s Obecní policií Velké Přílepy/vr. prap. K. Králem, prap. M.
Venturou a pprap. T. Broklem/, se záchranáři z Roztok – panem
Z. Bláhou a J.Vackem a dobrovolnými hasiči z Libčic n.Vltavou.
Děti sledovaly práci všech integrovaných složek v připravených
modelových situacích, byly poučeny, jak se chovat v případě
úrazů, kde hledat pomoc v případě potřeby. Měly možnost si
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prohlédnout vybavení vozů a motocyklu policistů a záchranářů.
Děkuji tímto všem zúčastněným za předvedenou akci.
V červnu jsme si společně se školáky uspořádali oslavu
ke Dni dětí se spoustou soutěží a dárků, a protože nám přálo
počasí, uvítaly děti osvěžení stříkacími pistolemi na vodu, které
dostaly.
Přijel nás vyfotografovat pan fotograf, abychom měli památku
na kamarády v letošním školním roce.
Dále jsme viděli hudební pořad Jiřího Halekala, kde si děti
s chutí i zatancovaly. Rovněž výlet do ZOO na Zájezdě a na Čabárnu se velmi vydařil
Ráda bych tímto poděkovala panu Růžičkovi, který vedle námětu na tento výlet nám zajistil zdarma autobus a na výlet nás
odvezl.
V posledním týdnu se slavnostně rozloučíme s našimi předškoláky. Přejeme jim hodně úspěchů a štěstí při vstupu do první
třídy, rodičům hodně trpělivosti a času a všem ostatním krásné
prožití léta, plné pohody a slunečných dnů.
Ing. Eva Ditrichová – ředitelka mateřské školy

MALÍ FOTBALISTÉ
Škola pomalu končí a nám skončilo i jarní kolo fotbalové soutěže
pro rok 2010 – 2011.
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Umístili jsme se sice na konci tabulky, ale některé zápasy jsme
hráli opravdu moc dobře, jen nám chybělo to fotbalové štěstíčko
– dát gól.
Tréninky stále pokračovaly, protože nás ještě čekalo vyvrcholení sezóny a to turnaj starších přípravek, který se konal v neděli
26. června 2011 v Hostivicích.
Zakončení sezóny se opět uskutečnilo zápasem maminky
proti dětem 12. června od 14.00 hodin na místním fotbalovém
hřišti. Nejdříve jsme mysleli, že se zápas vůbec neuskuteční,
protože celou noc a celé dopoledne pršelo, ale nakonec se nám
sluníčko ukázalo a my jsme mohli sehrát dlouho očekávané utkání. Dětí se sešlo dost a řady maminek posílili starší hoši, jelikož
maminek bylo méně. Maminky obhájily loňské vítězství a zápas
vyhrály 4:3. Po zápase děti dostaly občerstvení, balíčky, sladkosti
a zmrzlinu.
Maminky napekly něco dobrého na zub a všichni jsme si
společně pochutnali. Počasí se nám nakonec vyvedlo, a tak byli
všichni spokojení.
Do nové fotbalové sezóny pro rok 2011 – 2012 bychom
chtěli utvořit dvě skupiny.
Starší přípravku a starší žáky. Chtěli bychom, aby se zapojilo
do hry více dětí a bylo více využito naše hřiště.
Chtěla bych poděkovat OÚ Tursko za ﬁnanční podporu, našim trenérům za trpělivost, s kterou se věnovali svým svěřencům
a dětem popřát úspěšnou další sezónu.
Ivana Lánská
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REPORTÁŽ PSANÁ NA ŽÍNĚNCE
Doháním skupinku děvčat, která jdou na aerobic PROFI do školy
v Tursku, kde několikrát v týdnu nacvičují a protahují svoje tělíčka
s trenérkou Lenkou Tydlitátovou, pro kterou mám dnes připravené
otázky na tělo. Po vyběhnutí několika schodů ve škole sotva popadám dech, ale nemůžu dát na sobě nic znát, přeci jenom tohle bych
měla ještě zmáknout..vcházím do dveří jedné z učeben, kterou nám
škola propůjčila pro tyto účely. Z rohu na mě vykukuje usměvavá
blondýnka Lenka a z druhého rohu na mě hulákají holky: „ahoj
teto..“opravuji je se slovy: „holky, já tady dnes nejsem za tetu, ale jako
reportérka a jdu si vás vyfotit“se smíchem dodávám.
Lenka rozděluje úkoly tipu – 100x skok přes švihadlo, 30x dámský klik…a já si spokojeně s dojmem, že se to netýká mě, usedám
na žíněnku společně s jejich trenérkou a zapínám diktafon..
Lenko, co tě na aerobiku nejvíce baví a těší a je naopak
něco, co by jsi změnila nebo vůbec vymazala?
Není to jenom aerobik, ale sport mě baví všeobecně, dává
mi to pocit radosti a zároveň uvolňuje endorﬁny /Endorﬁn bývá
také nazýván jako hormon štěstí, protože se uvolňuje do mozku a způsobuje dobrou náladu/, aerobik dělám také i proto, že
mě baví práce s dětmi, dřít na sobě a mít neustále co zlepšovat,
je to příjemný pocit být za tvrdou práci odměněna a stát např.
na stupni vítězů a vědět, že jsem něco dokázala nebo vidět své
svěřence šťastné s medailemi na krku J. Bohužel jako v každém
sportu, i v tomto je rivalita mezi týmy, trenérkami a závodnicemi.
Jak zvládáš trénování a školu? Máš nějaký recept jak být
úspěšná ve škole, tak i při sportování?
Zvládnout se to dá, myslím že je nejdůležitější dávat při hodinách pozor a pochytit co nejvíce v době vyučování. Ze školy jdu
rovnou na trénink, pak mám cca 1 hod volno, pak další trénink,
pak trénuji aerobik tady ve škole na Tursku, dále v Praze a vzdáleně i v Kutné Hoře, kde pilujeme techniku, nyní tvořím závodní
choreograﬁe po celé ČR .
Myslíš, že je aerobik ﬁnančně náročný sport?
Tak každý sport, který se dělá na vysoké úrovni je i ﬁnančně
„náročný“, je to samozřejmě i o podpoře hlavně ze strany rodičů
a mých nejbližších. Snažím se přivydělat i tím, že připravuji choreograﬁe pro ostatní závodní týmy, pomáhám trénovat v jiných
týmech, předcvičuji na komerčních hodinách ve ﬁtnes centrech
apod.
Napadá mě otázka sponzorských příspěvků..? Co můžete nabídnout potencionálním dárcům, kteří se rozhodnou
s Vámi spolupracovat?
Můžeme nabídnout vystoupení, reklamu na dres, vystavení
loga ﬁrmy při soutěžích, uveřejnění na webových stránkách.Vždy
je to o osobním jednání a domluvě.
Očkem sledujeme, jestli holky nelelkují a plní zadaný úkol, tj.
zahřátí tělíček se švihadly. Když se nyní budeme bavit konkrétně
o těchto holčičkách–mladých slečnách...
Jaký je tvůj pohled po několika měsících cvičení pro děti
v naší obci?
Tyhle berušky, jsou moc šikovné a pilné. Snaží se a mají chuť
a elán do cvičení. Trochu mě mrzí, že nás není v kolektivu více.
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V létě jedeme na 4 dny na sportovní soustředění, kde doděláme choreograﬁi, čeká nás měření na teamový dres, ve kterém
by měly holky na podzim vystupovat na svém prvním závodu
na stepech (sportovní bedýnky). A hlavně jsme se Vám v měsíci
červnu ukázaly v Tursku na Dětském dnu.
…cítím upocené pohledy malých sportovkyň, které mezitím docvičily, a tak pokládám jejich trenérce poslední otázku na tělo.
Chtěla bys touto cestou někomu poděkovat?
No určitě bych poděkovala svým rodičům, svojí trenérce Terce, která mě trénuje, podporuje ,fandí mi a zároveň je to i moje
kamarádka. Ráda bych také poděkovala zastupitelům obce Tursko
a panu starostovi za nákup sportovního vybavení (stepy, posilovací
gumy, činky, švihadla, podložky), které používáme při každé hodině aerobiku a také panu řediteli ZŠ, který nám zde propůjčuje
místnost na naše hopsání, jak pro děti, tak pro dospělé…
Já děkuji za upřímné odpovědi a přeji hodně sportovních úspěchů nejen tobě, ale i teamu aerobiku z Turska a ostatním, kteří
využívají této možnosti a protahují svoje tělíčka. A hlavně příjemné
prožití letních prázdnin.
Monika Snopová
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ÚNĚTICKÝ PIVOVAR
ZNOVUZROZENÍ PIVOVARU V ÚNĚTICÍCH
Podle starých kronik se dobré pivo v Úněticích vařilo již v 16.
století – první ověřená zmínka o výrobě zlatého moku pochází
z roku 1557. Vlastí pivovar pak započal „svou bohulibou činnost“ v roce 1710, jak o tom svědčí letopočet vytesaný v pilíři
sladovního humna v objektu pivovaru.
Na přelomu 19. a 20. století byl Únětický pivovar významným podnikem a svou produkcí /až 21 000 hl ročně/ se dokonce
řadil mezi největší v okolí Prahy. Únětické pivo se vařilo světlé
i černé a bylo expedováno jak v sudech, tak v jednotlivých lahvích a mělo svou kvalitu a osobitou chuť. Točilo se samozřejmě
v únětických hostincích, ale i ve známé restauraci U Holubů.
Vlastníkem pivovaru byla téměř celou dobu Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, která jej po většinu času pronajímala.
Po znárodnění v roce 1949 musel pivovar svou činnost ukončit. Technologická část byla rozebrána a odvezena neznámo kam,
sklepní prostory ještě nějaký čas sloužily jako vedlejší sklady
Smíchovského pivovaru. V roce 1951 byla ale kapitola úspěšné
historie únětického pivovaru uzavřena. Dlouhou dobu se zdálo,
že navždy.
V roce 2010 se však parta pivovarníků a nadšenců v čele se
Štěpánem Tkadlecem rozhodla historickou budovu pivovaru
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koupit a vrátit tak do Únětic vaření kvalitního piva. Díky jejich
nadšení a za podpory přátel obnoveného Únětického pivovaru
se věci brzy daly do pohybu a už v červnu v Úněticích uvaříme
první várku piva.
Podle slov ředitele pivovaru pana Tkadlece se můžeme těšit
na klasickou, poctivou desítku, ﬁltrovanou i neﬁltrovanou dvanáctku a také na nabídku Únětického speciálu.
PIVOVAR OTEVŘEL SVÉ BRÁNY
Sklep pokřtil první sud Únětické dvanáctky. V Úněticích u Prahy se o víkendu otevřely brány místního pivovaru, kde se po
60 letech znovu uvařilo pivo. Víkendové akce přilákaly do Únětic několik stovek návštěvníků.
V sobotu se v 11 hodin slavnostně narazil první sud Únětického piva, odpolední a večerní program zahrnoval divadelní
i hudební vystoupení. V neděli se před večerním vystoupením
divadla Sklep pokřtil také první sud dvanáctky. Herec David
Vávra dokonce složil na oslavu únětického piva báseň – s jeho
laskavým svolením tento poetický „majstrštyk“ v příštích dnech
zveřejníme na našem webu.
„Akce se vydařily, kromě pár přeháněk nám dokonce přálo
i počasí. Máme velkou radost ze zájmu veřejnosti, přišlo opravdu hodně lidí. Všem děkujeme za projevenou přízeň a doufáme,
že kvalitu Únětického piva si budou cenit i nadále“, řekl ředitel
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pivovaru Štěpán Tkadlec. Návštěvníci, kteří se do pivovaru o víkendu vypravili, si mohli prohlédnout původní sladovní humna
se základním kamenem budovy z roku 1710 – právě do těchto prostor bude umístěn pivovarský výčep. S velkým ohlasem
se setkaly i prohlídky pivovaru. Exkurze do provozní části jsou
ale kvůli bezpečnostním opatřením možné jen omezeně, proto
se na všechny zájemce o víkendu nedostalo. Prohlídky pivovaru
jsou ale samozřejmě možné i nadále, nejlépe po předchozím objednání. Více informací najdete na webu www.unetickypivovar.cz.
Únětické pivo uvařené po více než 60 letech se zákazníkům
představilo ve dvou podobách – jako 10° a 12°. „Je opravdu výborné, má říz a hořký „ocas“ – a to mi chutná“, vyjádřil se jeden
ze sobotních návštěvníků. Pivo je k dostání přímo v pivovaru,

ochutnat ho můžete už i v několika hostincích v okolí Únětic.
Protože pivovar chce být i cílem kultury chtivých návštěvníků, bude ve svých prostorách pořádat hudební a divadelní vystoupení. Tuto středu 15. 6. se v pivovarské stodole uskuteční
koncert skupiny Wyprahlo, v sobotu 18. 6. pak zahrají výborní
muzikanti spojení pod názvem CCTV ALLSTARS (kytarista
a zpěvák Eddy Allen, baskytarista Fredrik Janáček známý ze skupiny –123 minut, bubeník Omar Rojas nebo trumpetista Štěpán Janoušek). V rámci akce Únětický slunovrat konané 25. 6.
proběhne v pivovaru vernisáž výstavy o kultuře únětické, kterou
pivovar a obec Únětice pořádají ve spolupráci se Středočeským
muzeem v Roztokách u Prahy.
Jitka Menclová, Únětický pivovar
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