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Uvnitř tohoto vydání najdete:

Slovo starosty

slovo starosty................................................... 2

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin, čas prázdnin je přede dveřmi. Každý z nás má určitou představu, jak letní
období prožít. Většina se těší na relaxaci u vody, v přírodě nebo
třeba doma na zahrádce. Je to také ale čas, kdy se chystáme leccos
vybudovat či poopravit.
Obec by měla během léta a podzimu provést úpravu chodníku, místní komunikace a dopravního režimu v ulici Dvořákova
a opravu části komunikace v ulici Kodetova. Opravena bude rovněž obvodová zeď ZŠ včetně vstupního prostoru. Již nyní probíhá
restaurování pomníku hrdinů padlých v I. světové válce.
Bezpečnost obyvatel naší obce je jednou z našich priorit, proto
během léta rozšíříme počet bezpečnostních kamer umístěných
v intravilánu obce.
Na základě pozitivního výsledku průzkumu ohledně domácích
kompostérů v rámci výzvy OPŽP požádáme o dotaci, aby v příštím
roce mohla být akce zrealizována.
V minulém vydání našich novin jsem přislíbil brzké zahájení
provozu nové autobusové linky č. 456 z Holubic přes Tursko do
Libčic nad Vltavou. Bohužel ne z naší viny se termín prodloužil.
Podle posledních jednání by měl být provoz zahájen od 21. srpna
2017. Přes vyslovení našeho nesouhlasu, budou přesto některé
spoje vedeny ze Slaného resp. z Kolče. Jak šťastné řešení to bude,
ukáže čas.
Přeji Vám hezké prázdniny a krásné prožití letních slunečních
dnů.
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Významné jubileum
Vážení spoluobčané,
vážení čtenáři,
lidský život pomalu
plyne. Den po dni,
týden po týdnu, rok
po roce. Každá jeho
minuta nám dává příležitost, jak jej naplno
prožít. A záleží jen na
nás, jak jej využijeme.
V tomto období
se dožívá významného životního jubilea
osobnost, která podstatnou část svého
života věnovala nám
všem. Starosta obce,
pan Václav Vlk. Rádi
bychom při této příležitosti poděkovali za dlouholetou obětavou práci, kterou se podílí
na rozvoji obce a do dalších let popřáli mnoho štěstí, pevné zdraví
a osobní spokojenosti, aby jeho životní optimismus a elán nás ještě
dlouho mohly provázet.
zastupitelé obce
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Alchymie
Tato dávná mysteria jsou protkána kořeny košatého stromu současné chemie.
Ruční výroba nádob a přístrojů nesla stopu značné originality, ač používala mnohé formy ne nepodobné těm dnešním, jež nacházíme
v komfortu současných laboratoří. Tvarosloví symbolů vtiskla alchymii již Mezopotámie a Egypt.
Kobra ovíjející stránky starodávné knihy představuje nekompromisního hlídače hlubokých tajemství. Obrovskou mocí vládne ten,
kdo pronikne do tohoto systému spoutaných, spících, neuvěřitelných sil, čekajících na svůj čas.
Slovo autora litografie akad. mal. Mirka Houště
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Stříbrná Evropa

Společenská rubrika

Vážení spoluobčané,
dnes máme znovu příležitost vyslovit uznání
„naší Terezce Tydlitátové“, která letos v květnu
na Mistrovství Evropy
v Karlových Varech ve
sportovním aerobiku
opět dosáhla významného ocenění a vybojovala medailovou
pozici – 2. místo, svoji
první medaili v kategorii dospělých žen. Tím
opět zúročila dlouholeté nesmírné úsilí, které
této disciplíně věnuje
a rozšířila řadu dosažených ocenění nejen
Tereza Tydlitátová s trenérem Mgr. Jakubem republikových, ale přeStralošem
devším mezinárodních
a světových. Rádi bychom jí touto cestou poděkovali za reprezentaci naší republiky
a naší obce a do dalších let popřáli mnoho dalších úspěchů v její
sportovní kariéře.

Blahopřejeme
našim jubilantům
paní Heleně Melkové, paní Jiřině Palečkové,
panu Ludvíku Holušovi, panu Milanu Peterkovi,
panu Václavu Příhodovi, panu Václavu Snopovi
a panu Václavu Vlkovi
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi
Aničku Jůzovou
přejeme, aby se jí na tomto
světě moc a moc líbilo.
Vzpomínáme
V tomto období nás opustila
paní Marta Šulcová, dlouholetá laskavá a obětavá
učitelka a ředitelka naší základní školy, osobnost
na kterou nám zůstanou milé vzpomínky.
Čest její památce

Zastupitelstvo obce

Informace obecního úřadu
Obecní knihovna bude během letních prázdnin uzavřena. Provoz
bude zahájen 6. září 2017 a dále každou středu opět od 16.00 do
18.00 hodin.
Provedený audit k finanční situaci obce Tursko ke dni 31. 12.
2016 o výsledku hospodaření za uplynulé období v souladu se
zákonem o účetnictví nevznesl připomínky.
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce a DSO ,,od
Okoře k Vltavě“ , který souhlasí s celoročním hospodařením bez
výhrad.

Žijí mezi námi
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
v tomto čísle našeho čtvrtletníku si dovolujeme představit osobnost nám všem dobře známou. Starostu obce, pana Václava Vlka.
Pochází ze sousední obce Velké Přílepy a k nám do Turska, se
přiženil téměř před čtyřiceti pěti lety.
Již od dětství se aktivně věnoval sportu, převážně fotbalu. Tělem
i duší je „Sparťan“, který stojí za svým klubem nejen když se daří,
ale i ve chvílích, kdy se vyskytnou problémy. I nyní svou „srdeční
záležitost“ – fotbal neopustil a v našem fotbalovém klubu zastává
funkci sekretáře.
Kromě sportu má však i jiné záliby. Miluje hudbu, divadlo
a knihy, a to nejen klasiku, ale i jiné žánry, rád cestuje a ve volných
chvílích se věnuje zahradničení.
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Do obecního zastupitelstva
byl zvolen na počátku devadesátých let a v následujícím
volebním období již stanul
v jeho čele. Život v naší obci
a spokojenost nás všech jsou
u něj vždy na prvním místě.
Ti, kteří se zde narodili nebo
zde žijí dlouhá léta, mohou
zhodnotit, co se zde za dobu
jeho působení ve funkci starosty změnilo. Ať je to dobudování technické infrastruktury nebo občanské vybavenosti. Výsledky jeho dlouholeté obětavé
práce pro naši obec mluví za vše a provází nás na každém kroku.
Uspořádání oslav devítistého a devítistého patnáctého výročí
vzniku naší obce, pojmenování místních částí a především přijetí
obecních symbolů jsou důkazem, že je tomu skutečně tak.
Velké úsilí věnoval pro zachování školství v dobách, kdy se
místní škola potýkala s velkým nedostatkem žáků. Školy byly, jsou
a budou nadále jeho prioritou. Dnes můžeme vidět, jak se tato
snaha zúročila. Veškeré plány v této oblasti měly jasný cíl. Aby
se naše děti i personál zde pracující, cítily příjemně a až jednou
budou tato zařízení opouštět, v nich zůstala milá vzpomínka na
zdejší „mateřinku i základku“.
Další oblastí, která je pro našeho starostu neméně důležitá, je
podpora veškerých aktivit a spolkových činností, umožňujících
společná setkávání. Blízkost hlavního města nám sice nabízí širokou škálu možností, kam za kulturou, kam za zábavou, proč
však nenabídnout programy či akce, při nichž se můžeme setkat
a pohovořit se známými či sousedy, které jindy, díky pracovním
povinnostem, jen zběžně potkáváme. A to nejen u nás v obci,
nýbrž i za našimi hranicemi. Před několika lety významně podpořil
původní záměr zdejší základní školy, na jehož základě vznikla
vzájemná spolupráce obce Tursko a pěti francouzských obcí Ampoville, Burcy, Fromont, Guercheville a Rumont. Později vzniklo
sdružení s názvem Franti – Czech, jehož členy jsou i někteří občané nedalekých Holubic a prostřednictvím kterého se lze do této
mezinárodní spolupráce zapojit.
Mimo funkci starosty je zároveň místopředsedou dobrovolného
svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“. Zde se významně podílí na řešení záměrů, které se týkají všech našich sousedních obcí. Ať již je
to oblast dopravní obslužnosti, kde se snaží zajistit bezproblémové
dopravní spojení s hlavním městem nebo do nedalekých Kralup,
ale především po dlouhá léta řeší palčivý problém dotýkající se
nás všech. Ohromné přetížení obce autodopravou. Stál u zrodu
prvního jednání na úrovni obcí a kraje, které mělo tuto neúnosnou
situaci řešit. Za všechny roky, které tomuto problému věnuje,
se ještě nikdy nestalo, že by nějaké jednání na jakékoli úrovni
vynechal. Obětavě shromažďuje informace a posudky a předkládá
návrhy, jak dopravní situaci po celé trase odlehčit.
Mohli bychom uvést celou řadu oblastí či problémů prolínajících se v jeho práci. Řeší je zodpovědně, vždy však s myšlenkou,
jak jeho rozhodnutí pozitivně ovlivní chod naší obce. Závěrem
lze říci, že v čele naší obce stojí člověk, jehož vzácné charakterové
vlastnosti jsou obrovským přínosem nám všem.
Zastupitelstvo obce
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Kulturní komise
Komise pracuje podle daného plánu a pravidelně se schází, aby
naplánovala kulturní akce v naší obci.
V dubnu se uskutečnilo v zasedací místnosti OÚ vítání občánků. Děti z místní MŠ přednesly básničky, které si připravily.
Rovněž se v dubnu uskutečnila beseda nazvaná „Úsměvy Ivo
Šmoldase“. Tento český básník, redaktor, kulturní publicista, scenárista, moderátor a překladatel, měl pro nás připravené různé
historky ze života a natáčení. Svými písněmi ho doprovázel Pepa
Štross se synem.
30. dubna se uskutečnilo „Pálení čarodějnic“, které proběhlo
opět u místního rybníka. Průběh nám zpestřily děti z MŠ, které
si připravily písničky a básničky, které se všem líbily.
Jako každoročně byly vyhlášeny nejlepší masky z řad dětí, které
dostaly loutky čarodějnic. Rovněž byly vyhlášeny nejlepší masky
z řad dospělých, které dostaly krásné dorty.
Po vyhlášení byl pro děti připraven program, při kterém plnily
úkoly, připravené na stanovištích kolem rybníka. Na konci bylo
každé dítě odměněno sladkostmi.
20. května se uskutečnil výlet pro děti a rodiče do zábavného
parku MIRAKULUM v Milovicích. Pro velký zájem byly opět
vypraveny dva autobusy. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.
V sobotu 3. června od 14 hodin proběhl na místním fotbalovém
hřišti dětský den. Pro děti byl připravený bohatý program se soutěžemi o ceny, hudební vystoupení, občerstvení a autogramiáda.
Pořadem provázel Václav Matěj Duchek. Účast dětí byla velká,
počasí se nám vyvedlo a všem se odpoledne moc líbilo.
Večer pak byla taneční zábava se skupinou TYP, kde zazněly
starší i nové písničky od různých kapel.
17. června proběhl na místním fotbalovém 1. ročník „Turského
hudebního odpoledne“.
Blíží se prázdniny a čas dovolených, tak bych chtěla všem popřát
klidné a slunečné prožití těchto dnů.
Ivana Lánská

Výběrové řízení na místo
strážníka Obecní policie Velké
Přílepy
Obec Velké přílepy vyhlašuje výběrové řízení na funkci strážník
obecní policie Velké Přílepy.
Zákonné podmínky:
státní občan České republiky,
věk min. 21 roků,
bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/2991Sb., ve
znění pozdějších předpisů,
fyzická, psychická a zdravotní způsobilost,
středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
Další požadované předpoklady:
komunikativní osobnost,
organizační schopnosti,
schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů,
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znalost práce na PC,
řidičský průkaz sk. B,
zbrojní průkaz sk. D výhodou,
Způsob a termín nástupu:
nástup okamžitý nebo dle dohody
Platové zařazení:
řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády ř. 564/2006
Sb., a nařízením vlády 222/2010 Sb., platová třída 7 (strážník
čekatel platová třída 5), další zaměstnanecké výhody (stravenky
a příplatek na rekreaci – dovolenou).
Lhůta pro podání písemné přihlášky:
průběžně
Náležitosti přihlášky:
Jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon,
e-mail, datum a podpis,
strukturovaný životopis,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely
tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. č. 101/2000sb.,
o ochraně osobních údajů,
Kontaktní údaje pro zasílání přihlášek:
Obec Velké Přílepy
Pražská 162
252 64 Velké Přílepy
Tel.: 220 930 535

Společná posezení
Březen, za kamna vlezem…, jak praví lidová pranostika. Ale i tak.
Probouzející se jarní příroda, první hřejivé paprsky nás neodolatelně vábí ven, načerpat po dlouhé zimě energii hřejivého slunce.
Zajít na procházku, zkontrolovat zahrádku, to je vskutku jedinečná
příležitost pozměnit program besed a zaměřit se na přírodu, její
krásy a získat některé informace, které třeba dosud neznáme. Toto
vše je téma jako stvořené pro botanika, kterého jsme pozvali, pana
RNDr Václava Větvičku.
Beseda se opět uskutečnila v prostorách Křížovnické bašty. Původem je Pražák, avšak později se rodina přestěhovala do
Mnichova Hradiště. Nicméně později se s maminkou vrátil zpět
do Prahy – Modřan. Tehdy
mu učarovala magická příroda
modřanské rokle, kam chodil
obdivovat motýly a navíc i jej
ovlivnil jeho učitel. Tyto dvě
zásadní skutečnosti se podílely
na výběru jeho budoucího povolání. Značnou část svého života zasvětil studiu růží a málokdo
ví, že přijal i kmotrovství rostlin.
Je spoluautorem mnoha publikací, se kterými jsme se mohli
i seznámit, popřípadě některou
z nich zakoupit a nechat auto-
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rem podepsat. Součástí besedy bylo zároveň i předčítání některých
textů z jeho publikací. Za jeho vědeckou práci mu byla udělena
medaile Vojtěcha Náprstka. V závěru besedy došlo i na dotazy
z řad diváků, takže se někteří z nás se dověděli, jak se vypořádat
se svými problémy při pěstování rostlin.
O necelý měsíc později jsme přivítali
mezi nás „skutečného mistra humoru“, PhDr. Ivo Šmoldase. Umělce na
tzv. „volné noze“ a glosátora všeho,
co my ostatní pojmenovat ani neumíme, natož ještě ke všemu vtipně.
Zabývá se převážně lingvistikou,
a to překlady z angličtiny a slovenštiny. Samozřejmě je veřejnosti znám
z různých televizních diskuzních pořadů. V posledních letech, jak sám
říká, „ objíždí republiku a žvaní, aby
bavil národ“. Což je skutečně pravda. Od prvního do posledního okamžiku jeho vystoupení jsme
se jedním dechem všichni velmi dobře bavili, ba co víc, od srdce
se zasmáli. Měli jsme možnost humorným způsobem se seznámit
s celou jeho životní cestou od raného věku až po současnost. Dovědět se jeho pocity a prožitky z období školní docházky, zajímavého
vztahu k hudbě, učení textu i tělocviku, přes náhled na sportování,
hlavně na cyklistiku a chalupaření.
Zažili jsme večer plný humoru, který nám zpestřilo i hudební
vystoupení otce a syna Štrossových. Ale i oni se připojili svou
troškou do mlýna plného originálního humoru, jemného akcentu
a skutečně dobrého pocitu z prožitého večera.
Jana Martínková
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
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Redakce

Již řadu let fungujeme jako sportovní klub pro děti již od 3 let
a letošním rokem pobíráme více než 70 členů.
Již řadu let fungujeme jako sportovní klub pro děti již od 3 let a letošním rokem pobíráme více než 70 členů.
V dětech podporujeme kladný vztah ke sportování a sport je
V dětech podporujeme kladný vztah ke sportování a sport je brán jako nezbytná součást jejich volného času.
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z Turska.
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Vedeme děti jak rekreační „zábavnou“ formou (volnočasové kroužky), tak i závodní formou (sportovní
aerobik,
komerční aerobik a fitnesssoučást
týmy – včetně
účasti na
soutěžích
jednotlivců
Naši závodníci
Nezanedbatelnou
klubu
tvoří
ženy
a dětii týmů).
z Turska.
patří již k těm nejlepším v ČR a náš klub se umístil letos na 11.místě mezi více než 50 kluby.
O letních
prázdninách
pořádáme
příměstské tábory
pro všechny kluky
i holky ve (volnočasové
věku 4-13 let.
Vedeme
děti
jak také
rekreační
„zábavnou“
formou
Veškeré informace o našem působení naleznete na našich webových stránkách – www.lenkatydli.cz.
kroužky), tak i závodní formou (sportovní aerobik, komerční
aerobik a fitness týmy – včetně účasti na soutěžích jednotlivců
Sport & Aerobic Club LT končí další úspěšnou sezónu!
i týmů). Naši závodníci patří již k těm nejlepším v ČR a náš klub
Je tu červen a aerobiková sezóna je u konce.
seletošním
umístil
letos
na 11.místě
mezi
než 50
V
roce jsme
se zúčastnili
desítek závodů
– jak více
pro jednotlivce,
tak kluby.
i týmy.
Mezi největší úspěchy 2017 patří:
- Mistryně ČR BAT - Kristýnka Šarmová
- Mistři ČR BAT (Fitness Cher) – Knorová, Ďuricová, Kamelová, Uhrínová, Mikušová
- Mistři ČR BAT (Vojenský výcvik) – Tydlitátová, Rajchmanová L., Březovjáková R., Lhotská
M., Krátká P., Obstová, Lédlová, Roubalová V.
- Mistři ČR BAT (Boney M) – Prokešová, Fojtíková, Vildová V., Vildová K.,Žižková,
Jarošová, Vernerová, Sklenářová, Chorváthová, Angelová A., Hátlová, Janeková
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O letních prázdninách pořádáme také příměstské tábory pro
všechny kluky i holky ve věku 4-13 let.
Veškeré informace o našem působení naleznete na našich webových stránkách – www.lenkatydli.cz.
Sport & Aerobic Club LT končí další úspěšnou sezónu!
Je tu červen a aerobiková sezóna je u konce.
V letošním roce jsme se zúčastnili desítek závodů – jak pro
jednotlivce, tak i týmy.
Mezi největší úspěchy 2017 patří:
– Mistryně ČR BAT – Kristýnka Šarmová
– Mistři ČR BAT (Fitness Cher) – Knorová, Ďuricová, Kamelová,
Uhrínová, Mikušová
– 
Mistři ČR BAT (Vojenský výcvik) – Tydlitátová, Rajchmanová
L., Březovjáková R., Lhotská M., Krátká P., Obstová, Lédlová,
Roubalová V.
– Mistři ČR BAT (Boney M) – Prokešová, Fojtíková, Vildová V.,
Vildová K.,Žižková, Jarošová, Vernerová, Sklenářová, Chorváthová, Angelová A., Hátlová, Janeková
– vícemistři ČR BAT (Fitness R´n´R) – Březovjáková S., Rajchmanová N., Roubalová E., Krátká M., Angelová K., Povolná
– 2. vícemistři ČR BAT – Tacošová, Šarmová, Nováková B., Nováková K., Ďuricová, Zábranská, Hátlová, Onderová, Lálíková,
Angelová K.
– 
finalisti TOP5 ČR Mistry s Mistry (SA dvojice) – Rajchmanová, Povolná
– finalisti ČR Mistry s Mistry (Párty v rákosí) – Lhotská T., Králová, Fuksová, Zelendová, Červenaková, Maříková, Rajchmanová
D., Krátká V., Solárová
Také bychom
rádi zmínili desítky dalších medailových umístění na každém
ze zúčastněných
závodů. Nyní se
naše závodnice
budou věnovat
volnu a relaxaci.
Na konci srpna opět vstoupí do nové sezóny, která startuje týdenním soustředěním ve Sport Hotelu Zruč.
„Příští rok nás čeká velmi mnoho práce – vstupujeme už do
nejvyšší soutěže Fisaf.cz a budeme bojovat o ta nejcennější umístění
v ČR a doufejme, že se nám časem povede i Mistrovství Evropy
a světa, které jsou naším snem. Všechny děti zaslouží velkou po-
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chvalu, letošním rokem
udělaly velký
krok vpřed –
na soutěžích
se řadí k nejlepším v ČR
a pro ostatní
kluby jsme
velkou konkurencí.“
(říká trenérka Lenka Tydlitátová)
Tímto bychom i rádi oslovili všechny, kteří také chtějí, aby jejich
dítko dělalo něco, co má smysl, nebo se prostě jen správně hýbalo.
Již od června opět přijímáme nové zájemce do nezávodního
kroužku aerobiku pro děti od 4 let i do všech závodních týmů
(začátečníci i pokročilí). O Vaše děti se starají kvalifikované lektorky a úspěšné závodnice.
Stejně tak pořádáme o letních prázdninách příměstské kempy
pro všechny kluky a holky. Součástí je velmi pestrý program –
sportování, výtvarné dílničky, výlety, soutěže. V případě zájmu
nás neváhejte kontaktovat. Veškeré informace naleznete na našich
webových stránkách.
Za klub S&ACLT
trenérka Lenka Tydlitátová
www.lenkatydli.cz

Turské noviny – červen 2017
Co nového ve školce
Vážení čtenáři,
také Vám přijde, že každým rokem ubíhá čas
rychleji a rychleji? Opět je tu závěr dalšího
školního roku a s ním vytoužená doba letních
prázdnin. Je to ale také doba loučení s budoucími prvňáčky, kteří, jak doufáme, budou na dobu strávenou ve
školce rádi vzpomínat.
Velikonoční dobu si děti opravdu užily. Zajeli jsme si na historizující novostavbu hradu Červený Újezd nedaleko Unhoště,
kde byl pro děti
připraven velikonoční program.
Seznámily se se
zvyky těchto svátků, s kroji různých
krajů a pracovními
postupy a předměty našich předků.
Výlet se až na nezvykle chladné počasí velmi vyvedl.
Ve školce jsme pak pokračovali v duchu jarních svátků výrobou
velikonočních dárečků. V polovině dubna jsme v MŠ přivítali divadlo Ludmily Frištenské s představením O Kašpárkovi a čarodějce
Aurelce. V závěru měsíce jsme uspořádali čarodějnický rej v MŠ
s programem Popletená škola čar a kouzel. Děti si užily zábavné
dopoledne v maskách, plné her, písniček, tance a soutěží. V rámci
„čarodějnic“ také děti vystupovaly u turského rybníku s pásmem
pohybových písniček. Několik básniček si připravili předškoláci
i k příležitosti Vítání občánků v Tursku.
Začátkem května proběhl v MŠ Tursko zápis. Příští rok přivítáme nově 13 dětí z 22 podaných přihlášek. Ke dni matek vyrobily
děti dárečky pro maminky a „angličtináři“ si pod vedením pí.
Vachalcové připravili besídku pro rodiče. Také přijela paní fotografka, aby dětem pořídila skupinové foto. V závěru měsíce čekala
děti ještě Bublinová show v rámci týdne oslav Mezinárodního dne
dětí, při které si děti opravdu zařádily a vyzkoušely si tvořit velké
mýdlové bubliny.
V oslavách MDD jsme pokračovali i v červnu. Vydali jsme
se na cestu za pokladem, na které děti plnily nejrůznější úkoly
a soutěžily. O několik dní později si děti poslechly přednášku na
téma „Bezpečně na kole“. Pro odcházející předškoláky se v polovině měsíce uskuteční Noc v MŠ, dobrodružný večer a přespávání ve školce. „Plaváčky“ čeká závěrečná lekce výcviku ve Slaném
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a obdržení „mokrého vysvědčení“. Děti udělaly v této dovednosti
opravdu velký pokrok. Do konce školního roku čekají děti ještě
dvě důležité akce. První z nich je celodenní výlet na zámek Berchtold s programem pro MŠ. A na závěr Zahradní slavnost v MŠ
se zábavným programem „Hawai“, v rámci níž budou šerpováni
budoucí prvňáčci.
Přejeme všem pěkné prázdniny, budoucím prvňáčkům úspěšný
start na ZŠ a my v MŠ se těšíme společně s dětmi na nové zážitky
v příštím školním roce.
Kolektiv MŠ Tursko

Zprávy ze ZŠ
Školní rok 2016-2017
Pomalu končí další školní rok a tak mi dovolte
malé ohlédnutí.
Tento rok naši školu navštěvovalo celkem
152 dětí, z toho 100 v Holubicích a 52 v Tursku.
Děti mohly chodit do kroužku anglického jazyka, keramiky,
čtenářských dovedností, deskových her, hry na kytaru a flétnu,
stolního tenisu, umělecké výtvarné výchovy, sportovního či zdravovědného.
Probíhalo také doučování a nápravy specifických poruch učení.
Učitelé dětem připravili např. podzimní sportovní den, předvánoční tvoření, oslavili svátek sv. Martina.
Žáci se vypravili do zámeckého parku ve Veltrusech, na Pražský
hrad, do Divadla kouzel Pavla Kožíška. Učili se jezdit na kolečkových bruslích, poslechli pásmo vánočních písní a lidových zvyků
vztahujících se k adventnímu a vánočnímu času. Na jaře se vypravili na Říp a pěší výlet do okolí. Absolvovali zdravotní školení a soutěž Helpík, kde předvedli svoje zdravotnické dovednosti a znalosti.
Žáci 2. B absolvovali projektový den spojený s natočením školního dokumentu, ve kterém sami sebe prezentovali.

Den dětí se letos nesl v duchu knihy Harry Potter a kámen mudrců. Po srazu na nástupišti v 9/34 se všichni přepravili expresem
do školy čar a kouzel v Bradavicích. Zde je uvítala ředitelka Albína
Brumbálová a předala pokyny. Žáci putovali po stopách kamene
mudrců, který směnili za sladké odměny. Za doručení zvacích
dopisů všem dětem, děkujeme zaměstnancům pošty v Tursku.
Do konce školního roku už zbývá jen pár dní, proto přeji všem
dětem, rodičům a hlavně zaměstnancům školy příjemně strávený
prázdninový čas.
Mgr. Renata Vařechová
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Fotbalové jaro
V době, kdy píšu tento článek, chybí do konce
soutěže odehrát jedno domácí utkání proti Drahelčicím.Jarní sezóna začala utkáním v Červeném Újezdě, kde jsme po velmi dobrém výkonu
vyhráli 5:3. Poté jsme na domácím hřišti přivítali mužstvo Středokluk a jelikož jsme na podzim na jejich hřišti vyhráli, nepřipouštěli
jsme si nic jiného než naše vítězství. Utkání bylo velmi vyrovnané, šance se střídaly na obou stranách, ale bohužel jsme nakonec
prohráli 2:1. Následoval zápas v Černošicích a i ten byl velmi
vyrovnaný, ale díky jednomu obdrženému gólu jsme opět prohráli.
I když náš herní projev nebyl vůbec špatný, tak fotbal je o tom,
kdo vyhraje, a to se nám v těchto dvou utkáních nepovedlo.
Před dalším utkáním proti odvěkému soupeři z Tuchoměřic
jsme si řekli, že dobrý výkon je třeba podpořit střelbou a důrazem
v koncovce. Jak výsledek napovídá, výhra 3:1, je důkazem toho,
že góly dávat umíme.
Po této výhře jsme odjížděli do Dobříče s vědomím, že bychom
měli vyhrát, protože náš soupeř se nacházel v dolní části tabulky.
A to se také stalo. Výhra 7:3 ukazovala na to, že zbytek sezóny by
nemusel být špatný.
V této části soutěže se ale ukázalo, že máme velmi úzký kádr
a díky několika zraněním jsme měli problémy se sestavou. Utkání na domácím hřišti proti Roztokům skončilo bez branek, ale
kdybychom v začátku utkání využili některou z našich vyložených
šancí, jsem přesvědčen o tom, že utkání by skončilo naším bezproblémovým vítězstvím.
Následující utkání ve Zbuzanech jsme prohráli 2:0, ale mužstvo
Zbuzan je na jaře v takové formě, že vyhrát na jejich trávníku by se
rovnalo fotbalovému zázraku. Musím říci, že k němu nebylo daleko, protože první regulérní gól jsme dali my, ale díky vymyšlenému
ofsajdu nám nebyl uznán. Pak přeci jen vstřelili domácí gól, díky
kterému nakonec vyhráli, protože jejich druhý gól padl až v nastavení, kdy už jsme hráli vzadu na velké riziko. Sami hráči soupeře
uznali, že jsme byli nejlepší mužstvo, které u nich na jaře hrálo.
Další utkání jsme hráli opět na hřišti soupeře v Kazíně. Hrát
v Kazíně je opravdu zážitek. Jejich hřiště a celý areál je opravdu krásný. Výkon a výsledek předčil naše očekávání, a tak výhra 6:0 byla
naprosto zasloužená, i když domácí byli v té době na druhém místě.
Následující domácí utkání proti Hostivicím jsme opět herně
i výsledkově zvládli velmi dobře a vyhráli 5:2.
No a nyní už nás čeká jen v úvodu zmiňované utkání proti
Drahelčicím. Po podzimní ostudné naší porážce 6:1 na jejich hřišti, jim máme co oplácet. Pokud v tomto utkání podáme takový
výkon jako v předešlých dvou utkáních, tak bychom měli sezónu
ukončit vítězně.
Teď něco nefotbalového. 3. června byl na hřišti uspořádán Dětský den s jehož organizací někteří fotbalisté aktivně pomáhali, za
což jim jako dík, byly rozzářené dětské tváře.
Po skončení Dětského dne jsme uspořádali ve večerních hodinách taneční zábavu, kde výborně hrála k tanci a poslechu skupina
Typ. Zábava podle reakcí návštěvníků, kterých bylo 349 platících
a díky krásnému počasí, se nám opravdu povedla.
Za to, že jsme mohli zábavu uspořádat je třeba poděkovat
obecnímu úřadu a hlavně jeho technickým pracovníkům panu
Martínkovi, Hykovi a Hájkovi. Dále panu Vůjtěchovi za krásně
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upravenou plochu hřiště a všem těm, kteří se na pořádání zábavy
nezištně podíleli. Byli to nejenom samotní fotbalisté, ale v některých případech i celé jejich rodiny. Poděkování patří též Oldřichu
Zlámalovi, za jeho sponzorský dar ve formě občerstvení.
Závěrem, Vám jménem všech fotbalistů, chci popřát krásné
léto, hodně slunných bezproblémových dnů a my fotbalisté se
těšíme, že nás na podzim v nové sezóně přijdete opět podpořit.
Pavel Kačírek

Rybářský spolek
Studánka
Krásný den, vážení spoluobčané,
pomalu nám začíná léto a pro nás to znamená, že máme po zásadních akcích. Naší první akcí byla Filipojakubská noc. Toto každoroční večerní rejdění, nejen pro čaroděje a čarodějky pořádáme
za přispění obce a letos i s nemalým podílem Pavlíny Pospíšilové
a Lucie Vernerové. Ale od začátku. Naše akce začala v 17 hodin
u rybníka, kde jsme dopoledne postavily vatru. Program zahájila
mateřská školka s vystoupením, po tomto vystoupení začaly děti
postupně obcházet stanoviště, které Pavlína s Luckou vymyslely.
Kolem rybníka bylo připraveno 7 stanovišť a u každého muselo
dítě splnit úkol, za který dostalo razítko a za sedm razítek ho na
konci čekala malá odměna. Potom co všechny děti obešly všechna stanoviště, bylo vyhlášení nejlepší masky a to v kategorii dětí
a v kategorii řekněme „zkušenějších“, čarodějek. Jak je vidět na
fotkách tak masky byly velice povedené. Po vyhlášení došlo na
zapálení vatry a na náš již tradiční ohňostroj.
Druhou akcí, kterou jsme pořádali, jsou již tradiční Rybářské
závody. Letos jsme na závodce měli nádhernou účast 68 lovících
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rybářů, čímž byla zcela naplněna kapacita rybníka a poprvé byla
lovná místa vyprodána už 20 minut od prezentace. Během závodu se nic zásadního nedělo, snad jen to, že během dne se chytlo
35 ks kapra. Pohoštění nám letos připravil pan Čerňák a opět
bylo vynikající, o čemž svědčí fakt, že se kompletně celá zabijačka
prodala. Co dodat, snad jen výsledky a poděkování nejen členům
našeho sdružení, ale i osobám které nám pomáhají a podílejí se
na našich akcích. Proto Vám patří dík nejen za rybáře, ale i za
hosty.
Výsledky závodu – měřeno dle celkové ulovené délky kaprů uvedeného účastníka: 1. místo Šmídl 202 cm kapra
2. místo Roušal 165 cm kapra
3. místo Kozel
155 cm kapra
4. místo Čermák 152 cm kapra
S přáním klidně prožitého léta M. Verner a Sdružení rybářů
Studánka Tursko
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všichni doufali, že tomu bude i nadále. A také ano. Sobotní ráno
nás přivítalo blankytně modrou oblohou, zalitou sluncem. Takže
ještě poslední přípravy a již se přiblížila druhá odpolední a s ní
zahájení oslav panem Duchkem.

Dětský den
Opět se přiblížil nejkrásnější
měsíc roku – červen vonící po
jahodách, a společně s ním,
jak jinak, i náš tradiční Dětský den.
Letos se uskutečnil první
červnovou sobotu odpoledne
na místním fotbalovém hřišti.
Vrátíme-li se zpět do let minulých, zjišťujeme, že téměř všechny naše venkovní akce se díky
krásnému počasí vydařily. A i když někdy obavy byly, příroda nás
příjemně překvapila a znenadání zajistila sluníčko. Všichni jsme
si přáli, aby tomu tak bylo i letos.
Tak, jako loni i předloni, se na programu kromě členů kulturní
komise a fotbalistů podíleli pan Václav Matěj Duchek s Rádiem
Kiss 98 a členové a členky dobrovolného spolku hasičů Holubice
– Kozinec.
S přípravami započali pracovníci naší obce již ve čtvrtek, aby
na sobotu bylo již vše připraveno. Nezbývalo než si přát pouze
příznivé počasí. Během celého týdne bylo slunečno, takže jsme

Pro děti byly připraveny soutěže na šesti stanovištích, hudební
program, včetně autogramiády herce pana Jana Přeučila, který
nás překvapil dlouhým jazykolamem. Nemůžeme se však divit,
na vysoké škole, kde působí jako pedagog, vyučuje všemi obávaný obor – rétorika. Nejvíce se dětem líbila chůze na chůdách,
protože některé z nich ještě takto nikdy nechodily. Náročné bylo
prolézt tunelem nebo se trefit míčkem či kroužkem na určený cíl.
Ovšem skákání panáka nebo skládání puzzle, to byla pro všechny
hračka. Avšak v obležení se ocitli hasiči. Jejich technika byla velkým lákadlem nejen pro chlapce, jak bychom si mysleli, ale i pro
holčičky. Ty rovněž si chtěly všechno vyzkoušet. Především však
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byla velkým osvěžením, protože naše přání hezkého počasí se vyplnilo a sluníčko skutečně pěkně připalovalo. Na konci programu
byly vylosovány tři děti, které obdržely hodnotné ceny. Dva úžasné
dorty z cukrárny „Mlsárnička“, a plyšový tygřík. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na přípravách programu podíleli:
členům fotbalového klubu, Dobrovolného spolku hasičů Holubice
– Kozinec, členům kulturní komise, pracovníkům obecního úřadu
a zároveň manželům Podprockým, paní Věře Slezákové a panu
Robertu Mattiello, kteří věnovali hodnotné ceny, ale především
Vám, kteří jste se akce zúčastnili.
Krásné prázdniny a příjemně prožitou dovolenou Vám všem
přeje
Jana Martínková
http://tursko.rajce.idnes.cz/Detsky_den_Tursko_3.6.2017/
uživatelské jméno: děti
Heslo: 2017

Turské hudební
odpoledne
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
první polovina roku je již za námi a my jsme ji zakončili naší poslední akcí „Turským hudebním odpolednem“, který se uskutečnil
v sobotu 17. června na místním fotbalovém hřišti, za přispění
firmy Agrivep a.s. a Ing. Jan Švejkovský – Jena.
Naše pozvání přijalo několik hudebních skupin. Hudební odpoledne zahájila svým vystoupením skupina Kelteens, „náctiletí“
– Kačka, Jakub a jejich tatínek Vlastík Vrabcovi z nedalekých Holubic, kteří na kytaru a flétny interpretovali staroanglické a irské
písně, pocházející z tónů starých Keltů.

O druhé odpolední pokračoval program vystoupením skupiny
Helekal family neboli naším známým a oblíbeným Jirkou Helekalem a jeho dcerou. Jirka, který neztratil nic ze svého mladického
šarmu, nám připravil písničkový mix, jak pop – music, tak big
beat, při nichž jsme si zatančili – malí i dospěláci, ale i lidové
písničky, které jsme si s ním od srdce zazpívali.
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Skutečně velkým zážitkem bylo vystoupení vokálního hudebního tělesa Marika Singers pod vedením dirigentky Márie
Divišové, interpretující širokou škálu hudebních žánrů od klasické přes lidovou a muzikálovou, ale též i popovou a rockovou
klasiku.
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Druhou polovinu našeho programu zahájil svým vystoupením Saxofonový orchestr Základní umělecké školy Libčice
nad Vltavou pod vedením pana Jiřího Zelenky, který je složen ze sedmi saxofonů a rytmické sekce a poté následovala interpretace skupiny Charlie band Vladimíra Klimenta a dvou
sólistek – Zuzany Ďurdinové a Lady Soukupové, jejichž dobře známé písničky některé z nás přivedly na taneční parket.
A tím jsme se dostali až k samému finále – vystoupení hudební
skupiny Bonus z nedalekého Mělnicka a taneční zábavě, které naše
společné setkání okolo půlnoci zakončily.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Vám, kteří jste se našeho společného setkání zúčastnili a budeme se těšit na shledanou opět za rok.
Fotografie z akce naleznete na našich stránkách www.tursko.cz
– fotogalerie.
redakce

Mirákulum podruhé
Květen je měsíc, na který kulturní komise vždy plánuje tradiční
výlet pro děti a rodiče. Ani letos tomu nebylo jinak. Tentokrát se
výlet uskutečnil až třetí květnovou sobotu. I jeho cíl byl trochu
jiný. Podle ohlasů jsme opět zvolili zážitkovou akci – zábavní park
Mirákulum v nedalekých Milovicích.
Stejně tak jako loni a předloni, byly pro velký zájem zajištěny
dva autobusy. Z důvodu velké nemocnosti však někteří museli
svou účast zrušit, ale i tak nás jelo sedmdesát tři. Celý týden jsme
všichni bedlivě sledovali předpovědi počasí. Nebyly nic moc příznivé. Hezké počasí nás totiž zastihlo bohužel o celý týden dříve.
Také „rosničky“ neustále prorokovaly citelné ochlazení a déšť.
Všichni jsme tajně doufali, že nebudou mít pravdu.
Vyjeli jsme krátce po osmé a již po půl desáté jsme byli na
místě. Oproti minulé návštěvě jsme zjistili, že zde přibyly nové
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herní prvky, ať již prolézačky nebo tunely, tak i horolezecká stěna
a lanová stezka. Ta se nachází v lesním městě. Je tvořena dvanácti
dřevěnými věžemi až dvanáct metrů vysokými a propojenými
lanovými mosty. Velice oblíbená byla i nově vybudovaná tubingová dráha. Koho již omrzely prolézačky, mohl se vydat do lesa za
zvířátky nebo se projet vláčkem do dvacet minut vzdálené bojové
expozice. Odvážnější, především chlapci, navštívili tankodrom
a zkusili si jízdu bojovým vozidlem.
Tuto sobotu zde mělo pořad pro děti Rádio Pigy, které si pro
děti připravilo na odpoledne program plný písniček, kouzlení,
tančení, žonglování a dalších soutěží. Takže také vítaná změna.
A děti se skutečně dobře bavily.
Při procházce parkem byla všude vidět připravená místa k dalšímu rozšíření atrakcí. I když bylo o poznání chladněji, na déšť
vůbec nedošlo, takže se dá říci, že se výlet vydařil a všichni byli
spokojeni. O čtvrté odpoledne se scházíme opět u autobusů a po
pár minutách vyrážíme zpět k domovu.
Rádi bychom poděkovali Vám všem, kteří jste přijali naše pozvání a výletu se zúčastnili. Na shledanou zase za rok.
Jana Martínková

60. výročí ZO ČSCH Libčice n. Vlt.
Dne v 18.3.2017 oslavila ZO ČSCH Libčice n. Vlt. 60. výročí
vzniku organizace. Slavnostní setkání současných a bývalých členů, také přátel z okolních ZO a zástupců MěÚ Libčice, se konalo v prostorách restaurace Plovárny Libčice. Po jednání výroční
schůze, kde byly předány ceny za tradiční soutěž Memoriál J.
Regnemera, proběhla vzpomínková akce doplněná promítáním
historických fotografií, doprovázená komentářem a diskusními
příspěvky zúčastněných.
Historické mezníky chovatelské organizace:
Chovatelská organizace vznikla v r. 1957 v obci Dolany, jak uvádí
kronika obce Dolany:
„Svaz byl založen v roce 1957 za předsednictví s. Fajfra Josefa.
Úkolem jest propagace čistokrevných chovů, propagace sběru
kůží, vychovávat mládež k lásce k přírodě a chránit zpěvné
ptactvo. Celkem má 17 členů a 5 dorostenců.“
Historie chovatelství v Libčicích n. Vlt. sahá až do třicátých
let, kde jsou zmiňováni chovatelé Fr. Procházka, R. Vojtěchov-

ský, oba z Chýnova, M. Malý, Alberovský, Kocourek, Antonín
Stoupa z Libčic získal na svůj chov holubů Moravských pštrosů
při celostátní výstavě v Praze v r. 1932 1.cenu.
K existenci spolků až do padesátých let se nedochovala písemná dokumentace a čerpáme pouze z ústního podání pamětníků.
V r. 1942 byl založen Spolek drobného zvířectva v Libčicích, ve
kterém byli chovatelé z Libčic, ale i blízkého okolí. Jeho předsedou
byl p. Šícha z Libčic, jeho dalšími členy potom A. Stoupa, K.
Tlustý, A. Kleisner, O. Hánl a další.
V r. 1957 byl založen v Dolanech spolek chovatelů, který dal
základ dnešní chovatelské organizaci v Libčicích n. Vlt. Zakládajícími členy byli v Dolanech př. Kocourek, Pém, Cygal, Burda, Dušek, Fajfr, Kučera, Pech, Toms, Vágner a další, později přihlášení.
V r. 1960 se uskutečnila v restauraci Turkestán Dolany výstava
exotického ptactva za účasti Československé televize, která se
vydařila a byla hojně navštívena. Celá organizace v té době byla
jednou z nejlepších na okrese Praha-západ.
Ve druhé polovině šedesátých let po zániku původních spolků přichází první vlna libčických chovatelů – př. Tlustý, Stoupa,
Regnemer, Kleissner, Frolík a další. V r. 1968 je uspořádána
první výstava v Libčicích, a to v prostorách zahradnictví u př.
Tlustého.
Mezníkem organizace byl potom r. 1971, kdy za předsednictví
J. Berky z Dolan je pronajatý areál bývalého kuželníku v Libčicích a tím chovatelé získávají stálé působiště. To má za následek
nárůst členské základny a vyšší úroveň srpnových posvícenských
výstav.
V polovině sedmdesátých let dochází ke generační obměně
výboru a předsedou se stává J. Regnemer, členy výboru pak další
libčičtí chovatelé, kteří tvoří již podstatnou část členské základny.
V r. 1980, po odstoupení předsedy J. Regnemera je zvolen do
čela J. Hánl a v této době přichází do organizace další početná
skupina chovatelů. ZO má v této době téměř 60 členů a je započato
(1982) se stavbou nové výstavní haly, která i za finanční pomoci
MZČR a ČSCH byla úspěšně dokončena v r. 1987.
Rok 1986 je dalším mezníkem činnosti organizace, neboť
úsilím J. Hánla je areál převeden do majetku ZO Dolany. V roce
30. výročí organizace bylo 32 dlouholetým členům uděleno čestné
členství jako uznání práce pro chovatelství.
V r. 1988, po odstoupení Předsedy J. Hánla je do čela opět
zvolen J. Regnemer. V této době je zkolaudována celá přestavba
Kuželníku a pokračuje i dobrá spolupráce s MěNV Libčice.
Po roce 1989 dochází ke snížení členské základny a organizace
řeší již pod vedením nového předsedy J. Dostála pronájem části
areálu na restauraci a tím si ZO zajišťuje příjem potřebný pro
provoz areálu a opravy.
V r. 1995, po úmrtí zakládajícího člena, posuzovatele a šlechtitele plemene králíků Český luštič Václava Péma, bylo přikročeno
k změně názvu na ZO Libčice n. Vlt. V témže roce je při ZO
Libčice založen i Klub chovatelů holubů Rejdičů a Racků, který
pracuje na celostátní úrovni doposud a ovlivnil i chovatelské dění
v Libčicích.
V r. 1998 se sává novým předsedou V. Kliment, organizace je
ekonomicky stabilizována a výstavní činnost je také na dobré úrovni. Pořádají se až 3 výstavy do roka, pravidelné měsíční trhy zvířat.
Pěknou vizitkou členů je i účast na Evropské výstavě konané v Praze, kde naši členové př. Dostál a př. Kuběnský obdrželi čestné ceny.
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V r. 2008 je zvolen do čela ZO př. Stanislav Hyka, který ve
své funkci setrvává doposud. V tomto desetiletí má ZO v průměru 20 aktivních členů, kteří se podílejí na pořádání výstav,
trhů a ostatních aktivitách. Z jedné poloviny jsou členové z Libčic
a ostatní z blízkého okolí – z Turska, Holubic, Kralup, Svrkyně,
Roztok, Statenic, ale i z Prahy. Výbor organizace zajišťuje členům
odbornou podporu, registraci, veterinární prevenci a možnosti
chovatelského vyžití
Tolik shrnutí hlavních mezníků historie chovatelství v Libčicích, která byla prezentována na výše zmíněném setkání. A na
závěr našeho vzpomínání zveme všechny příznivce k návštěvě tradiční srpnové posvícenské výstavy Na Kuželníku.
Ing Vladimír Kliment, jednatel

Z našich kronik
DEN 28. ŘÍJNA 1918
Tento den od dávna zasvěcený svatým Šimonovi a Judovi, stal se
toho roku dnem posvátnějším, nejvýznamnějším pro náš národ.
Dnem tímto dána nám samostatnost, volnost, svoboda, po níž
přes 300 let duše česká prahla a za utlačující vlády Habsburského
rodu toužila.
Těžko kronikáři vylíčiti a vypsati dojmy, jež prožili jsme onoho jen krásnějšího v životě dne. Už od hodin ranních panoval
neklid, následkem novinových zpráv minulého dne. Nikdo se
nemohl dočkati nových zvěstí. Bylo pondělí, den, kdy časopisy se
netiskly a nemohl tedy listonoš Tuček nikoho v zvědavosti ukojiti.
V hodinách předpoledních už došly do Turska radostné vzkazy
z Libčic a současně z Kralup a potvrzeny několika lidmi přibyvšími z Prahy, že je konec války, že máme samostatnost, svobodu
a svůj vlastní československý stát. Srdce mocně zabušila radostí,
hruď dmula se blahem. Štěstí a radostné slzy tryskaly z očí snad
nám všem, když ve hřejivém štěstí a nadšení běhali jsme po obci
od zástupu k zástupu a zvídali bližší podrobnosti od těch, co více
věděli. Lkali jsme blahem a děkovali osudu, že vysvitlo národu
slunko blaha, jasu, že volni jsme. Radovali jsme se z konce války
a těšili se na příchod našich drahých z pole bitevního. Opožděné
obědy velmi chutnaly a odpoledne bylo značně rušné. A po páté
hodině objevil se na obecním úřadě první prapor. Náš český, červenobílý, jenž vesele vlál při paprscích zapadajícího slunce. Lidé
s dětskou radostí běhali pozdraviti tento symbol našeho osvobození
a zvlhlé zraky přesvědčovaly o blahu v duších. Nadešla prvá noc,
kdy po čtyřech létech spokojeně uléhali všichni občané nového
státu Československého. V úterý ráno už více praporů červenobílých objevilo se po obci a spousta lidu spěchalo do Libčic na
dráhu, by zajeli si do Prahy a byli tam svědky slavných velkých
dnů. Vlaky ku Praze byly přeplněny, jedoucí stáli i na stupátkách.
Pražské ulice byly přeplněny jásajícím lidem, hudby po ulicích
ryčně vyhrávaly, průvody s prapory hemžily se městem, všude
se řečnilo a zpívaly se vlastenecké písně. Lid jásal a v blahém
opojení štěstím prožíval prvé dny svobody. Zástupy lidu, staří
i mladí, pobíhaly od krámu ke krámu a nadšenci zakrývali kde
jaké „c. k. „ neb „dvorní dodavatel“ neb jakýkoliv nevhodný
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německý nápis našli. I všechny „orlíčky“ rakouské byly snímány
ať kovové, dřevěné nebo štukové a slavně házeny do kanálů neb
„Vltavěnky“. Ryze německé firmy byly sejmuty. Vojáci snímali
„jablíčka“ s monogramy císařskými s čepic a zahazovali je. Vltava
dostala toho dne 29. října do svých vlnek hodně sošek a upomínek představujících Franze Josefa I. a Karla Posledního. Moře
českých a slovanských praporů vlálo nad hlavami rozradostnělého lidu. Bylo veselo a hlučno přes celou noc. Tak dělo se po tři
dny.
I v Tursku na trafice u Polívků jsme zabílovali „orlíčka“ i „c.
k“. tabák s „ c. k“. kolky. I německý nápis označující místní poštovnu zmizel. Když pak toho dne, tj. 29. října, listonoš Tuček
přinesl slavnostně vypravenou „Národní politiku“ a „Venkov“,
nečetli si jednotlivci pro sebe, ale pro celé rodiny neb skupiny
zvědavců.
Vyhlášení naší samostatnosti oslavilo Tursko dne 3. listopadu v sále u Tydlitů, kde „Sokol“ uspořádal narychlo oslavu. Sál
byl přeplněn, ani postranní pokoje nestačily pojmout účastníky.
„O minulosti a slavné budoucnosti našeho národa“ promluvil
zdejší učitel Josef Vidman, a o našem osvobození s. Anna Husáková z čp. 13. Provoláním slávy našemu mladému státu a našim
slavným vůdcům i českým legií – a zapěním národních hymen
byla tato zdařilá slavnost ukončena.
Nutno ještě se zmíniti o rušném dnu 30. října. V den prohlášení
českého státu byl v Praze nepatrný počet českého vojska. Téměř
celá posádka se skládala z pluků maďaronských a německých. Vojenské velitelství, které se 28. října podřídilo Národnímu výboru,
po dvou dnech, tedy 30. října se pokusilo o převrat, který se
však nezdařil a minul bez prolití krve. Cizí pluky odešly z Prahy
i z ostatních měst českých a domů se vracely pak české pluky jak
z posádkových měst říše, tak i z bojiště. Byly vítány s velikým
jásotem. Vojíni starších ročníků byli propuštěny domů, z mladších byly utvořeny nové československé pluky, které čekal těžký
úkol – obsadit německé území v Čechách, na Moravě i Slezsku
a později za pomoci vrátivších se legionářů – i Slovensko, neboť Němci a Maďaři nechtěli uznati stát československý a bouřili se.
Na znamení radosti, že odboj v Praze se nezdařil a uhájena
byla práva naše, uspořádal „Sokol“ po obci „svatováclavskou národní sbírku“, jenž vynesla 830.- k. rakouských a byla rozdělena
národním účelům.
V době od 1. do 16. listopadu byly nařízeny československými
úřady v těch vesnicích, které jsou na hlavních silnicích do Prahy,
občanské hlídky. Byly totiž obavy, aby cizinci nám nepřátelští neb
bývalá naše „šlechta“ neodváželi nám z Prahy sbírky a cenné věci
za hranice. Auta i jiná vozidla měla býti zastavována a prohlížena.
I podezřelí chodci měli se vyslechnouti. U nás v Tursku obstarali
tuto hlídku členové „Sokola“. Vždy dva po šesti hodinách měli
službu. Hlídalo se ve dne v noci. Proti škole byly zřízeny závory
a u nich byl vztyčen prapor. V noci bylo na závoře světlo. V přízemku školy byla „strážnice“. Hlídky plněny velmi svědomitě, ale
nikde nemusely zakročiti proti nezákonnosti.
Že první v republice slavené posvícení martinské v Tursku bylo
veselé a hodně slavné, snadno milý čtenář uvěří.
V radostných dnech po převratu byl v Tursku založen také
ženský odbor při zdejší tělocvičné jednotě „Sokol“ a přihlásilo
se 26 členek.
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Pálení obrazů a sošek císařů.
Dne 7. listopadu, v předvečer výročí bělohorské bitvy, uspořádal
učitelský sbor s mládeží a jednotou „Sokol“ večerní slavnost „pálení císařů“ t. j. pálení jejich obrazů a soch. Průvod vyšel od školy
o sedmé hodině večerní. Vpředu neseny byly dva červenobílé prapory, za nimi obecní strážník vezl na trakaři šest otepí řepkoviny,
pak v průvodu kráčelo asi 200 dětí školních z Turska a Kozince,
svátečně oděných. Každé dítě neslo obrázek císaře, buď Františka
Josefa nebo Karla a list s hymnou císařskou, kteréžto věci byly
vytrhány z učebnic školních. Mnoho dětí neslo též velké nástěnné
obrazy císařů, které byly z učeben a školního kabinetu, pak z obecního úřadu, z fary a mnohých rodin sebrány. Za mládeží školní
kráčela tělocvičná jednota „Sokol“, v jejímž středu čtyři členové
nesli velikou, přes metr vysokou sádrovou sochu císaře Františka
Josefa I, kteráž do převratu stála nad schodištěm ve škole. Pak šli
zástupci obce s místním starostou obce, učitelstvo, zástupci sboru
hasičského a asi 300 občanů. Za zpěvu vlasteneckých a pochodových písní došel průvod k háji kozineckému a stanul na poli, tam,
kde od silnice odbočuje pěšina přes pole ku Kozinci jdoucí. Tam
průvod náš byl pozdravem zástupem občanů kozineckých se svým
starostou v čele. Po krásném proslovu turského obecního starosty
Josefa Šebka a současného starosty „Sokola“, zapálil známý nám již
Václav Somer hranici slámy a obrazy i hymny vrhány do plamenů
vysoko šlehajících. Zatím co jiskřivý oheň ozařoval kraj a plamenné
jazyky sžíraly památky našeho zotročení, zapěl zástup „Kde domov
můj“ a „Hej Slované“. K dětem pak promluvil bývalý učitel Koníček a doslov měl starosta Kozince – Václav Holeček, který pak holí
svou roztloukl poprsí císaře rakouského. O veselí nebyla nouze.
Po provolání slávy a zdaru našemu státu odcházel průvod za
veselého spěchu domů. Zapěním české hymny na návsi před statkem Prchalovým byla slavnost skončena.
Vylíčením těchto slavných dnů zdálo by se čtenáři, že dnem
převratným nastal u nás blahobyt, že bylo po bídě a starosti. V prvních dnech zapomněli jsme v radostech, co nás tísní, co strádání
a nedostatku bude nutno přestáti. České naše obce a celá země
česká byly v posledních měsících rakouskými úřady tak vyčerpány,
že po převratu nastaly v zásobování ty nejsvízelnější potíže a starosti. Stupňoval se hlad a bída, nezmizely dlouhé fronty hladových
před výdejnami potravin ani neustaly výpravy po obcích za skývou
chleba, troškou brambor neb mléka. Vesničanům nepřestaly zase
soupisy, rekvizice a dodávky státu. Rozdíl však byl patrný a sice
v trpělivosti, ochotě a náladě, v jaké se dodávky děly. Venkov
dával rád co mohl a město i úřady přijímaly s plným uznáním
a trpělivostí. Obě strany věděly, že po krušných začátcích bude
den ode dne lépe. Zlo čtyřleté války nedalo se kvapem odstranit.
Zmenšená starost o drahé vojíny v poli neb na cestě k domovu,
činila lid klidnějším, spokojenějším.
Tursko ochotně z malého počtu hovězího dobytka dalo v listopadu a prosinci po 23 kusech na rekvizici, rádo odvedlo 890q obilí,
200q brambor, odvádělo mléko, lúj, ba ani na novou dodávku
čtyř kop vajec nezapomnělo.
Zásobovací ústředny také snažily se obcím vyjíti vstříc, a tak
Tursko přijalo mimo měsíční příděly mouku, chleba a cukr, také
uhlí, petrolej, svíčky, mýdlo, sádlo, ano i balík bavlny, vlny a příze.
O uhlí, následkem dřívější stávky hornické a v důsledku vývozu
jeho do Německa za poslední éry císařské, byl takový nedostatek,
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že školy byly na čas uzavřeny, zvláště ve městech a v úřadech se
úřadovalo od půl deváté za účelem úspory paliva a světla.
S mlékem naskytly se také potíže nebývalé. Tříletou rekvizicí
krav a vybitím dojnic nedostávalo se již mléka. Ani nemocným
nemohlo býti podáváno. Mléko stouplo v ceně. Zdejší hospodáři
se ujednali, že nikdo nebude mléko dráže prodávati. Kdo přeplácel,
byl stíhán. Leč těžko bylo stoupání cen zameziti, když v Čechách
všude ceny stoupaly.
Úřady musely zakročiti proti mnohým lichvářům, kteří mléko
a potraviny skupovaly za účelem výdělečným. V nádražích zřízeny
byly hlídky, jež různé zásoby zabavovaly a provinilce pokutovaly.
Že tím zařízením trpěli i lidé nevinní, jest samozřejmé. Nikdo nemohl snadno svému příbuznému neb známému v městě přilepšiti.
Opatření toto trvalo do příštího jara.
V listopadu měli jsme soupis koní, hovězího dobytka a obilí.
Během listopadu konána sbírka potravin pro „Okresní výbor“.
Bylo pro nemocnice a chudobince okresu.
Koncem listopadu prováděl zdejší „Sokol“ upisování mezi občany
na Národní půjčku. Upsán byl krásný obnos 101 000.- korun. Přehlédneme – li uvedené sbírky, seznáme, jak obec naše s láskou pochopovala potřeby státu a pomáhala, co mohla, pamětliva povinností.
V prosinci byla zima nestálá, samé deště a bláta nás sužovaly.
Mrazů téměř nebylo a jen jednou více zasněžilo.
Mnoho vojínů přicházelo do milých domovů, mnozí po létech
přišli.
Příděly mouky a chleba na lístky zůstaly z počátku jako v měsících letních, a to sice pro osobu na týden dáváno: lehce pracující
osobě a dětem 200g mouky, těžce pracujícím 300g.Chleba na
týden bylo 1 260 g. Cukru na osobu a měsíc 1 kg.
Dne 15. prosince dle soupisu obyvatelů Turska bylo v obci 630
lidí, počet ten dosáhl té výše, že více vojínů dlelo doma.
V této době vznikl zase zájem o domácí četbu knih. Za války
četlo se méně knih, ježto lid svírán byl jinými starostmi. Pádný
také důvod poklesu četby knižní byl ten, že občané měli jinaké
četby, a to časopisy přinášející zprávy z bojišť a za druhé – nebylo
dostatek svítiva.
Veřejná obecní knihovna, dosud umístěná ve škole, byla přestěhována do obecní úřadovny a darována obci. V té době čítala
asi 900 svazků. Knihovna tato vznikla v roce 1905 sloučením
knihoven spolkových a to „Národní jednoty Pošumavské“ a sboru
hasičského. Plno jednotlivců během let darovalo knihy, a v době
přenesení knihovny do obecního domu také zdejší „Sokol“ knihy
své obci daroval. Takovou knihovnou mohla se vykázati málo
která obec sousední.
V prosinci přednášel na sále v hostinci u Tydlitů poslanec Bradáč od Jičína „O úkolech našeho státu“. Posluchači, jichž byl
plničký sál, vyslechli se zájmem jeho téma.
21. prosince odjíždělo z Turska na 60 – 80 osob do Prahy, aby
staly se svědkem impozantního přivítání našeho prvního presidenta – Tomáše Garriqua Masaryka, který po zahraniční práci na
našem osvobození, po čtyřech létech vracel se z ciziny do svobodné
vlasti. O velikých zásluhách našeho osvoboditele i o jeho utrpeních
za doby válečné dočte se čtenář v mnohých knihách jednajících
o našem osvobození neb době světové války. Náš prezident T.
G. Masaryk narodil se 7. března 1850 v moravském Hodoníně.
Vánoční svátky, první to vánoce prožívané v osvobozené vlasti,
byly veselé a slavné. Na štědrovečerním stole bylo sice velmi málo
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ryb – neboť jich byl nedostatek, ježto za Rakouska i nedorostlé
ryby byly vyloveny a teď byly drahé, ale tato újma nekalila mysl
nikomu. Pod ozářenými stromy těšily se děti, i dospělí se radovali,
neb nebylo třeba hroziti se běd bitevních a obávati se o život otců
– vojáků, bratrů neb synů. Bylo už hodně našich vojínů doma na
trvalo nebo aspoň na vánoční dovolené. Byly to svátky radostné.
Návštěvníci chrámu zapěli si vždy po obřadech s nadšením „Kde
domov můj“, kterážto píseň za rakouské vlády v kostele místa neměla a za války ani na ulici neb veřejné místnosti zanotovati se nesměla. Pro zapění této hymny bylo dosti lidu, tehdy uvězněno. Ale
i jiní nevinné písně zakázány byly např. „Hej Slované“, „Nad Tatrou sa blýská“, „Těžko mě matička vychovala“, „Boleslav překrásné
město“ a celá řada znárodněných a sokolských písní. A běda tomu,
kdo by byl zapěl nějakou srbskou, ruskou neb slovinskou píseň.
„Sokol“ zahrál o vánocích pěknou veselohru a po ní mohli si
milovníci tance při zvučné hudbě zatančiti. Pro děti uspořádal
„Sokol“ loutková veselá představení.
Že Silvestr byl – třebas i při pivě sporém a velmi řídkém – také
rázu jarého – milý čtenář uvěří.
Přec však byla v Tursku řada rodin, kde žal a smutek panoval
o štědrovečerním stolování. Byly to ony rodiny, jejichž členy zasáhla nelítostná smrt na poli bitevním. Smutně vzpomínáno drahých
otců, synů neb bratrů.
Věnujeme i my, milý čtenáři, kapitolu další těm, kteří z našeho
tichého Turska odešli do vřavé bitvy a více se nevrátili. Obětovali
životy a nedočkali se obrození milovaného národa a drahé vlasti.
doslovný přepis – redakce
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