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skončilo prázdninové období a uběhlo asi rychleji, než si většina
z nás přála.
Předpokládal jsem, že letošní léto oproti minulým, proběhne
poněkud klidněji. Tento předpoklad se rozplynul ve chvíli, kdy
jsme z Krajského úřadu Středočeského kraje obdrželi posudek
vlivu na životní prostředí (EIA), na stavbu přeložky komunikace
II/240. Zajímavé je jeho načasování v období prázdnin a dovolených a navíc, že se zde objevuje podvarianta trasy B1, která nebyla
nikdy projednávána, a která nerespektuje schválený Územní plán
obce.
Tato skutečnost zastupitele, ale ani většinu z Vás nenechala
klidnými. Naše odborně zpracované negativní stanovisko bylo
v určeném termínu podáno zadavateli EIA, Krajskému úřadu
Středočeského kraje. Chtěl bych Vám poděkovat za aktivní podporu a Vaše stanoviska.
Zastupitelstvo obce přes veškerá ujištění, že tato podvarianta
je nereálná, je připraveno učinit další kroky k odstranění tohoto
návrhu.
Příjemnou zprávou letošního léta je rozšíření příměstské dopravy v naší obci o linku 456, která ve všedních dnech v ranní
a odpolední špičce propojí naší obec s železniční stanicí Libčice
nad Vltavou. Tento spoj by měl být zajímavý pro cestující do centra
Prahy a měl by také odlehčit již přetížené lince 316.
Přeji Vám, aby pozitivní energie, kterou jste načerpali během
léta, Vám co nejdéle vydržela do nadcházejících podzimních dní.
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Píšeme a sestavujeme s mou ženou novou knihu, která má přiblížit moji uměleckou práci přibližně posledních deseti let. Ve
chvíli, kdy se dovídám o odeslání článku pro Turské noviny, mám
před sebou právě reprodukci vitráže s motivem rajské krajiny.
Všichni nosíme v sobě různé ideální obrazy a každý si ten svůj ráj
nějak představuje. Moje eldorádo je letní zahradou naplněnou
pávy, květinami, granátovými jablky, pomeranči, vinnými hrozny, ozdobným peřím pávů, ovšem také nezbytného hada, který
nás všechny neustále popouzí k tomu abychom odhalovali, co je
zahalené a prohlubovali tak lidskou nedočkavost vidět či mít něco
rychle a hned, ač jsme k tomu třeba vnitřně zdaleka ještě nedospěli.
Celková atmosféra mého paradisa představuje letní den v plné
sytosti jeho barev. My však máme v místě téměř již na dohled od
Sicílie už druhý den podzim. Tady běží čas jinak, chybí mu jakési
přechodné fáze a přechází z jednoho období do druhého jako by
někdo otáčel vypínačem nebo prohlížečem diapozitivů. Čas běží
stejně kontrastně jako světla a stíny po místní krajině. Právě vitráž
může působit podobně, neboť je fatálně závislá na světelném zdroji,
který ji prosvěcuje a dává jí tedy život.
Sklo, světlo, barvy, vše propojeno slitinou cínu a olova. U klasického pojetí této techniky nemá linie zdaleka jen dekorativní,
ale i konstrukční charakter, neboť slitina musí obejmout a uchopit daný kus skla a připojit ho k dalšímu celku. Horizontály, jež

z našich kronik.................................................. 8
tursko v legendách a světle historie........... 9
kdysi dávno, v jednom stavení...................... 11
polní cesta........................................................ 12
Turské noviny ı Vydává obec Tursko ı Vedoucí redakční
rady: Jana Martínková ı Za obsahovou správnost
zodpovídají autoři příspěvků ı Gramatická korektura:
pí. Jana Martínková ı Uzávěrka tohoto čísla: 1. 9. 2017
Uzávěrka příštího čísla: 1. 12. 2017 včetně ı Náklad 350 ks
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

Turské noviny – září 2017

strana 3
NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi
Viktorii Topolovou,
Adámka Golembiowski
a Lukáška Stejskala
přejeme, aby se jim na tomto světě moc a moc líbilo.
Vzpomínáme
V tomto období nás opustil
pan Miloslav Houška
Čest jeho památce

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
přetínají celý motiv, jsou tenkými železnými výztuhami, které
ještě znovu konstrukčně zpevňují vitráž, neboť olovo a cín jsou
značně měkkými a modelovatelnými kovy. Někdy užívám rád
různá opalizující skla se strukturami, jindy mi vyhovuje vitráž
klasicky domalovávaná, nebo dokreslovaná. Toto okno je podáno
ve stylu Tiffany, kdy se na sklo maluje a kreslí. Barvy se vypálí,
cínově-olověná kompozice pak slouží jako kresba podtrhující dekorativnost. Technika přímo přitahuje fantaskní motivy. Vitráž
zdobí zevnitř i zvenčí, působí ve spojení se světlem intenzivně
a sugestivně.
Mirek Houšť

Poděkování
Vážení spoluobčané,
rád bych touto cestou vyslovil poděkování panu Bronislavu
Mazáčovi za poskytnutí sponzorského daru – venkovního stanu
a panu Michalu Vernerovi za jeho dopravu. Obec tento dar
využije při pořádání kulturních akcí.
Václav Vlk – starosta

Společenská rubrika
Blahopřejeme našim jubilantům
paní Jaroslavě Němcové,
paní Evě Vnoučkové,
panu Josefu Pilařovi
a panu Jaroslavu Vajdlovi
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

Starosta obce Tursko podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb, o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
oznamuje:
1.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční:
• v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14, 00 hodin.
2.
Místem konání voleb: Obecní úřad Tursko, Čestmírovo náměstí
59, 252 65 Tursko
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
5.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá
za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
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Podzimní úklid
Nadměrný odpad
Umístění kontejnerů pro nadměrný odpad a jejich datum upřesníme během měsíce října. Upozorňujeme, že do těchto nádob
NELZE ukládat pneumatiky, lednice, staré televizní přijímače.
Také odpad ze zahrad do těchto kontejnerů nepatří.
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Nebezpečné odpady
Obecní úřad Tursko a FCC Regios, pořádají mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec Tursko
Datum: sobota 23. 9. 2017 od 7:45 hod do 9:15 hod.
Sběrna bude přistavena:
7:45 – 8:15 hod. u dětského hřiště (u kontejnerů na separaci)
8:20 – 8:50 hod. před obchodem p. Brejchy
8:55 – 9:15 hod. v osadě Těšina
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady:
• zářivky a výbojky
• autobaterie a monočlánky
• vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
• použité fritovací oleje
• barvy a laky, včetně obalů
• kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
• nádobky od sprejů
• staré a nepotřebné léky
• lednice
• TV, PC
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Infokanál Tursko

Pozvánka

Vážení spoluobčané,

Výlov rybníka
Rožmberk

redakce opět upozorňuje na možnost získávání důležitých obecních
informací prostřednictvím SMS obecního Infokanálu. Tato služba má své opodstatnění v případech, kdy jste mimo domov
a informace se k Vám nedostane z důvodu toho, že leták leží ve
Vaší schránce.
Jak jsme již dříve uvedli, služba je zcela bezplatná a stačí jen
v úředních hodinách zavolat na telefonní číslo 315 786 023 a službu si objednat. Pak už je důležité jen to, že v případě změny
Vašeho telefonního čísla, úřadu tuto skutečnost oznámíte, aby
byla v systému opravena.
Při této příležitosti upozorňujeme, že změnu Vašeho kontaktního spojení je nutné úřadu oznámit i přesto, že službu Infokanál
Tursko objednanou nemáte. Mohlo by totiž dojít k situaci, že
se úřad s Vámi potřebuje spojit, což by v případě, že jste změnu
nenahlásili, bylo nemožné.
Redakce

Dožínkové setkání
Také letos se na začátku září uskutečnily na zámku v Úholičkách dožínkové slavnosti za účasti majitelů místních rodinných
farem.
Zástupcům okolních jedenácti obcí byly předány vysvěcené
dožínkové věnce.
Starostovi naší obce panu Václavu Vlkovi předal dožínkový
věnec majitel rodinné farmy Dolany Miloslav Brožek.

V pátek 13. října 2017 se opět uskuteční zájezd na tradiční výlov rybníka Rožmberk. V případě Vašeho
zájmu se lze přihlásit a získat bližší informace na obecním úřadu
na telefonním čísle 315 786 023.
redakce

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
DO KONCE ROKU 2017
11. 10.
13. 10.
1. 11.
11. 11.
1. 12.
2. 12.
8. 12.
15. 12.

Přednáška – Stanislav Motl
Výlov /rybník Rožmberk/
Mgr. Matuška „Vyprávění o Iránu“
Martinské posvícení
Mikulášská nadílka pro děti
Rozsvícení vánočního stromu
Tradiční posezení seniorů
Koncert – MARIKA SINGERS

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA,
O VŠECH AKCÍ BUDETE JEŠTĚ VČAS INFORMOVÁNI

Statistika
Kategoriepočet
Dospělí 618
Dospělí muži 288
Dospělí ženy 330
Děti (15 – 18 let) 28
Děti (15 – 18 let) chlapci 10
Děti (15 – 18 let) dívky 18
Děti ( do 15 let) 149
Děti ( do 15 let) chlapci 65
Děti ( do 15 let) dívky 84
Děti ( 6-7 let) 23
Děti ( do 3 let) 25
Celkem obyvatel 795
Průměrný věk obyvatel 39,9

Naše knihovna
Obecní knihovna je po prázdninách opět otevřena každou středu
od 16.00 do 18.00 hodin. Seznam
nových knih z kladenského výměnného fondu naleznete na webových
stránkách obce.
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Nelehká práce strážníka
Vážení spoluobčané, začínám tímto neobvyklým nadpisem a pro některé jedince i posměšným. Jsem
si dobře vědom, že někteří jedinci
v naší společnosti neuznávají práci strážníků městských a obecních
policií. Dokonce se snaží svojí činností strážníkům jejich výkon povolání ztížit. Je nutné podotknout,
že někteří strážníci si s takovou
zápornou stránkou poradí a někteří si zvolí jiné povolání. V poslední době odešlo od městských
a obecních policií spousta strážníků a tyto policie jsou personálně
oslabeny. Bohužel se jedná o celorepublikový problém a s tímto jevem se potýká i Policie
ČR. Mladí lidé nemají chuť a odvahu sloužit spoluobčanům
a bohužel někdy za plat, který neodpovídá stávajícímu riziku.
Jak je patrné z posledních let, je práce obecních policií stále více
důležitá a výkon strážníků je náročnější. Strážníci se dostávají do
situací, u kterých je nutná připravenost, jak z právního hlediska,
tak fyzického a psychického. Opravdu je nutné vyzdvihnout psychickou odolnost, protože strážník se během služby může dostat
do všech možných situací a musí si umět poradit tak, aby neohrozil
sebe, nebo někoho jiného na zdraví či životě.
Jak jsem se v minulosti několikrát přesvědčil, tak každý člověk
je k něčemu předurčený a vyniká v nějakém oboru či má určitý
směr zaměření. Někteří jedinci se k obecním policiím přihlásí
a následně po dvou letech zjistí, že je tato práce nad jejich síly.
Bohužel investice vložené obcí do jejich školení a vystrojení se
pohybují v řádech několika desítek tisíc korun. Proto je velmi
důležité případné zájemce připravit pohovorem na to co mohou
od této práce očekávat a velmi pečlivě vybírat. Bohužel ani toto
není zcela zaručený způsob, vlastně se dá říci, že nelze žádného
uchazeče plně odhadnout.
Nechme již pitvání duše strážníka a řekneme si, co takový strážník zažil za poslední dobu. Musím konstatovat, že se v poslední
době se strážníkům Obecní policie Velké Přílepy ve spolupráci
s SKPV Praha-západ podařilo dopadnout organizovanou skupinu pachatelů, která páchala trestnou činnost na katastrech obcí,
které má OP ve své správě. Chtěl bych tímto policistům poděkovat za jejich obětavost a profesionální přístup. I přes úspěšné
provedení úkolu a významné pochvaly strážníků ze strany policie
SKPV Praha západ se strážníci jiného uznání nedočkali. Bohužel
je přinejmenším smutné, že si určití lidé neuvědomují, co tomu
museli strážníci obětovat a stále obětují. Je velmi jednoduché se
zaměřit pouze na jeden problém. Bohužel to u strážníků nelze
a musejí se zaměřit komplexně na celou oblast, kterou spravují.
Bohužel každá obec má svá specifická úskalí, která musejí strážníci
zvládat. Jednou je to doprava, jindy lidé bez domova, výtržnosti
a narušování veřejného pořádku. Další náročné chvilky připravilo
strážníkům a obyvatelům samo počasí. Vzhledem k silnému dešti,
který přinášel obrovské množství vody, se mysl strážníků začala ubírat neblahou předtuchou. Tato předtucha se naplnila dne
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29.06.2017 v 09.50 hodin, kdy zjistili strážníci obecní policie, že
se začíná lokálně zaplavovat centrum obce v prostoru restaurace a sokolovny. Přes skutečnost, že zatrubněný potok se nachází
cca. tři metry pod zemí. Bohužel došlo k ucpání zatrubněné části
a následný tlak vody si našel cestu na povrch. Situace byla kritická a hrozilo zaplavení restaurace i sokolovny. Strážníci okamžitě
začali jednat. Podařilo se jim odstranit parkující vozidla a následně požádat o pomoc HZS Kladno. Přes kalamitu, která toho
dne postihla Středočeský kraj a Prahu západ obzvlášť, nepočítali
strážníci s okamžitou pomocí, ale s určitou prodlevou v příjezdu
hasičských jednotek. Musím konstatovat, že první jednotka ,která
dorazila na místo byla HZS Roztoky a to do 10 minut. Kluci moc
děkujeme. Dále následovaly jednotky SDH Roztoky, SDH Libčice
nad Vltavou a SDH Kozinec. Všem bych chtěl moc poděkovat za
odvedenou práci. Také bych chtěl poděkovat vedoucímu z TSO
obce, který se strážníky zajišťoval dovoz a pokládání prostředků
k ochraně obecního majetku. Další poděkování patří obci Úholičky za půjčení většího množství pytlů na písek. Jsem rad, že se
podařilo uchránit majetek obce. Děkuji všem za vydatnou pomoc.
Stejně tak jsem si okamžitě vybavil povodně Praha 2002,Chrastava
2010 a Úholičky 2013.V hlavě jsem začal porovnávat průběh
těchto událostí a došel jsem k názoru, že jsou v mnoha ohledech
totožné.
Proto velmi podporuji spolupráci obcí, které jsou ve sdružení
“Od Okoře k Vltavě“ a myslím si, že do budoucna se bude tato
spolupráce jenom rozvíjet.
Štěstí přeje připraveným a to platí jak v bezpečnosti, tak v ostatních činnostech veřejného života.
vr. prap Karel Král, vel. OP

Kulturní komise
Prázdniny skončily, čas dovolených pro většinu také a kulturní
komise se opět sejde během září, aby naplánovala akce, které proběhnou v 2. polovině letošního roku.
V sobotu 23.9.2017 se uskuteční výlet pro seniory na zámek
Kuks a do Třebechovického betlému.
Doufám, že se výlet bude líbit a počasí nám bude přát.
Na další akce, které se do konce roku uskuteční, budete včas
upozorněni a pozváni.
Ivana Lánská

Co nového ve školce
Vážení čtenáři,
skončily další letní prázdniny, je tu opět září
a s ním nový školní rok 2017/2018. Ale vraťme se ještě k závěru uplynulého školního
roku.V polovině června se pro předškoláky
uskutečnila Noc v mateřské škole. Večer po
školce jsme se sešli na zahrádce a opekli jsme
si špekáčky. Pak jsme se vydali s baterkami
na „stezku odvahy“ k lesíku. Všichni se drželi statečně, nikdo
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Přejeme dětem i rodičům příjemné vykročení do nového školního roku a všem čtenářům krásné prožití následujícího podzimního
období.
Kolektiv MŠ

INZERCE
Hledáme zájemce o pomocnou práci ve školní kuchyni MŠ
Tursko na částečný úvazek.
Nástup pravděpodobně říjen-listopad. Zájemci prosím volejte
na tel. 777 763 729.
Popřípadě napište na e-mail: ms.tursko@centrum.cz
Děkuji Dalíková Jarmila, řed. MŠ

neplakal. Po návratu do školky si děti poslechly pohádku a pak
už jsme zalezli do spacáků. Ráno jsme navázali na běžný denní
program školky a předškoláci vyprávěli mladším dětem o zážitcích z předchozího večera. Také jsme se vydali na celodenní výlet na zámek Berchtold. V zámeckém parku děti objevily „Dětský ráj“ s pohádkovou zemí a expozicí miniatur českých hradů
a zámků.
Za několik dní čekalo děti další překvapení v podobě Zahradní
slavnosti v MŠ se zábavným programem „Hawai“, v rámci kterého jsme se rozloučili s nynějšími prvňáčky. Děti byly slavnostně
ošerpovány a užily si spoustu soutěží, tance, písniček a legrace.
Akce se velmi vydařily, dětem se moc líbily a dokonce i počasí
nám přálo. Moc bychom touto cestou chtěli poděkovat rodičům za jejich občerstvení na zahradní slavnosti. Nabídka byla
velmi rozmanitá a nejen děti si pochutnávaly na sladkých i slaných výrobcích. Máme moc šikovné maminky a babičky.Také
v letošním roce se mohou děti těšit na zajímavé akce. Hned
v září začneme pohádkou z repertoáru divadla Mirma v podání
divadelního a televizního herce Miroslava Dvořáka. V interaktivním představení s názvem „Kolem světa za velrybou Mášou“
budou děti s hlavní hrdinkou pohádky poznávat zvířata všech
světadílů.
V září mají rodiče opět možnost přihlásit své děti na výuku
anglického jazyka pod vedením paní Drahomíry Vachalcové.

Zprávy ze ZŠ
Školní rok 2017/2018 začal v pondělí 4. 9.
2017. Společně s panem starostou Václavem
Vlkem jsme ve škole v Holubicích přivítali
40 nových žáčků v 1. třídě. Ke slavnostnímu
přivítání jsme se sešli před školou, kde nám i letos přálo hezké
počasí a na naše nové prvňáčky se usmívalo sluníčko. Jako uvítací dárek obdrželi všichni noví žáčci čepičku s logem naší školy.
Doufám, že letošní modrá barva jim přinese štěstí do jejich nové
životní etapy. Letos otevíráme pouze 2 první třídy. Takže počet
tříd se nám letos nezvedl, máme jich tedy celkem 8.
Ve škole v Holubicích jsou žáci 1. a 2. ročníku a ve škole
v Tursku žáci 3., 4. a 5. ročníku. Počet oddělení družiny se
oproti loňskému roku také nezměnil – 2 oddělení v Holubicích
a 3 oddělení v Tursku.
Počet žáků v tomto školním roce je 169. Do úplné kapacity
školy máme ještě dostatečné rezervy.
V letošním roce nás čekají obvyklé aktivity: sportovní den,
oslava svátku sv. Martina v Tursku, zpívání u vánočních stromků
v Tursku i v Holubicích, návštěvy divadel, koncertů, různé poznávací výlety, velikonoční dílny a i výuka plavání v plavecké škole
v Kralupech nad Vltavou.
V loňském roce jsme v měsíci červnu měli u nás ve škole na
řádné kontrole Českou školní inspekci. Výsledek jejich šetření si
můžete najít na stránkách ČŠI. Děkuji všem učitelům, že svou prací i na konci školního roku, přispěli k dobrému hodnocení školy.
Do nového školního roku přeji všem zúčastněným, žákům,
rodičům, učitelům a i ostatním zaměstnancům školy hodně štěstí
a pracovních úspěchů.
Mgr. Renata Vařechová – ředitelka

Rybářský spolek
Studánka
Dobrý den, vážení spoluobčané,
věřím, že letošní léto u Vás proběhlo bez vážnějších komplikací, a že jste si ho užili. Pro nás rybáře, je léto časem odpočinku
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a radosti z pobytu u vody. Proto není nic zásadního, o čem Vás
můžeme informovat. Snad jen to, že byla opravena střecha nad
přístavbou, která byla za léta poškozena od slunce a od krup.
Byla nahrazena novou lehkou plechovou krytinou a zároveň byla
provedena údržba střechy na naší baště, kam jsme nechali přidělat
okapy a oplechování krbu, který díky vodě a sněhu se začal pomalu
rozpadat. Letos nás čeká ještě stavba domku na nářadí, který bude
stát na hranici čističky odpadních vod.
Na podzim nás čeká ještě taková malá spolková schůze, termín a místo našim členům upřesníme. Na této schůzi se bude
především jednat o možnosti přijetí nových členů, kteří nejsou
našimi spoluobčany z Turska. Tito členové, pokud toto projde,
budou přijati z jediného důvodu, stárneme. V současnosti máme
na jednoho aktivního člena dva důchodce, kteří jsou již zproštěni
brigádní činnosti. Jistě uznáte, že při počtu 60 osob a 10 osob,
kteří mají pouze částečnou brigádní povinnost, se nedá zvládnout veškerá nutná brigádní činnost. Proto se výbor rozhodl, že
požádá spolek o možnost přijetí 10 hostů, kteří budou mít stejné
povinnosti, jako ostatní členové. Letos máme ještě jednu milou
povinnost, a tou bude dosazení několika dravců do našeho rybníka. Bude se jednat o štiku a candáta. Tyto ryby budou dosazeny
v průběhu září a října.
Jinak nás letos ještě čeká agenda spojená s možností opravy
břehu rybníka. Tato oprava bude vznikat za přispění obce, díky
které byla započata jednání o získání dotace. Věříme, že tento
projekt bude úspěšně dokončen, ať pro naše nebo pro vaše pohodlí
a bezpečí okolo našeho rybníka.
Za rybářský spolek Studánka – Michal Verner

Z našich kronik
Vzpomínka obětem války
Žádná válka světa nevyžádala si tolika obětí na životech jako válka
světová. Počítá se obětí na miliony. Nehynuli jen vojíni v poli
bitevním, ale zmírali i lidé i děti v zázemí nakažlivými nemocemi,
otravnými plyny válečnými, hladem neb neštěstími z války plynoucími. Tisíce vojínů a nevojínů odsouzeno k smrti oběšením,
neb zastřelením, často pro přestupek nepatrný ba zhusta i zcela
nevinně. Nejhůře dařilo se národům slovanským, hlavně Srbům,
Chorvatům, a Rusům, jichž často celé vesnice byly Rakušany
a Němci povražděny, ani dětí nešetřeno.
Brutality bylo dosti. Odsouzenci museli si sami šibenice stavěti
neb před zastřelením hrob si vykopati, pak k němu se postaviti
a čekati na osudný výstřel. Plno českých vojínů zmíralo v poli
i tímto barbarským způsobem. Jak vojenské rakouské úřady neměly soucitu s odsouzencem k smrti a ještě jeho duševní muka
stupňovaly, dosvědčuje případ nešťastného vojína Kudrny z blízké
Vodolky. V den svého odstřelení vezen byl na motolské vojenské
cvičiště a celou cestu patřiti musel na svoji rakev. A před popravou
slyšeti musel hlas kvílícího zvonku – umíráčku…..
Nepřehledné jsou ztráty českých životů. Z jejich strastí, utrpení
a krve vykvetla nám SVOBODA.
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Vpisuje jména zahynulých vojínů z naší obce, žádám milého čtenáře i všechny občany Turska, by v paměti a úctě chovali
vzpomínky na ty, kdož za obec naši byli OSUDEM určeni, by
přinesli v oběť své životy pro blaho budoucích, pro rozkvět národa
a vlasti.
RUDOLF BLAHOTA, vojín, železniční dělník, otec 8 dětí,
stár 37 roků – padl v lítém boji u Haliče – pohřben na válečném
hřbitově v Haliči
JAROSLAV FATKA, vojín, rolnický syn, povoláním uzenář,
svobodný, stár 32 roků. Byl hned po návratu z dovolené nešťastnou náhodou zastřelen od kamaráda, který neopatrně zacházel
se zbraní. Stalo se tak 5. května 1917 ve městě Sibini v Uhrách.
Tělesné pozůstatky byly převezeny do Turska 19. 12. 1917 a zde
v rodinné hrobce uloženy.
JOSEF HLOUŠEK, vojín, svobodný, krejčí, stár 19 roků. Byl
zajat a v Rumunsku v zajetí zemřel. Bližších zpráv nemohli se
příbuzní dozvěděti.
TOMÁŠ HRABĚ, vojín, otec několika malých dětí, zemědělský
dělník. Na bojišti srbském byl Italy zajat, zavezen na ostrovy Asinari – Fornelli, kdež po vypuknutí nakažlivých chorob zemřel se
všemi zajatci. Na ostrovech těch bylo tisíce zajatců a po vypuknutí
epidemie žádná loď nesměla se k ostrovům přiblížiti. Tito nebožáci
zmírali nejen tyfem a cholerou, ale i hlady.
BOHUMIL HRABĚ, vojín, železniční zřízenec, ženatý, stár
29 roků. Zahynul se svým bratrem dříve uvedeným v roce 1916.
BOHUMIL PECHAR, vojín, povoláním bednář, svobodný,
stár 37 let. Zabit byl granátem, rovnou do břicha na bojišti italském v červenci 1918 a pochován na poli bitevním.
JIŘÍ MATUCHA, vojín, rolnický syn, svobodný, stár 20 roků.
Podlehl útrapám válečným, zemřel v nemocnici ve Lvově u Haliče
dne 26. 9. 1915. Tělesné jeho pozůstatky byly po sedmi měsících
převezeny do rodného Turska a zde 16. 5. 14916 do rodinné
hrobky uloženy. 			
VÁCLAV PETRÁK, vojín, kovář, svobodný, 37 let starý. Zemřel v poli na zápal plic 2. 9. 1915 v Karpatech. Pozůstatky jeho
byly převezeny z bojiště na náš místní hřbitov a tady 11. 5. 1916
pohřbeny.
JAN SCHÖNFELDER, vojín, svobodný, kovář, stár 21 let.
Padl v boji úderem šrapnelu do hlavy dne 7. 11. 1915 v Rusku
a tam na poli pohřben.
FRANTIŠEK VLČEK, vojín, svobodný čeledín, 19 roků stár.
Zemřel v nemocnici v Tiranu v Albánii. Podlehl úplavici. Pohřbem
byl na válečném hřbitově v Tiranu.
JOSEF VOCÍLKA, vojín, kolář, svobodný, stár 25 let. Byl
v roce 1914 zajat v bojích v Srbsku, zavazen na ostrovy Assinary
– Fornelli, kdež nakažlivou chorobou, nejspíš morem, zahynul
tam v zajetí r. 1916.
KAREL VODOLÁN, vojín, kočí, ženatý, stár 30 roků. V bojích
v Srbsku byl zajat a v zajetí, neznámo kde, v roce 1915 podlehl
útrapám války. Tak zmíralo mnoho vojínů. Příbuzným nebylo ani
sděleno, kde zemřeli.
VÁCLAV ZAVADIL, vojín, dělník, svobodný, stár 21 let. Padl
v bojích na frontě ruské v roku 1916 nebo 1917.
FRANTIŠEK ZAVADIL, vojín, svobodný, krejčí zahynul ve
stáří 20 roků na bitevním poli v Itálii, dle všeho roku 1917.
JOSEF ŽEŽULÁŘ, vojín, ženatý čeledín , stár 33 roků. Zemřel
v polním lazaretě v Srbsku.
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FRANTIŠEK STŘÍBRNÝ, vojín, ženatý čeledín, stár 32 roků.
Padl počátkem srpna r. 1914 v začátečních bojích v Srbsku. Byl
první obětí války z Turska.
JOSEF PETERKA, vojín svobodný, dělník z Turska. Odveden
jako 20 letý. Bojoval na frontě ruské, kde byl koněm kopnut do
prsou a těžce raněn. Zemřel pak na zápal plic 7. 3. 1915 ve vojenské nemocnici v Kuzminu v Uhrách a tam pohřben.
VÁCLAV MICHOVSKÝ, syn hospodářského dělníka. Narozen
roku 1896, svobodný, odveden roku 1915. Bojoval v slunné Itálii
na řece Soči a tam dne 15. 5. 1917 vycedil mladou krev, zabit
při boji, granátem. Pochován byl na břehu řeky v poli bitevním.
JAROSLAV KŘEMEN, sedlářský mistr, ženatý, otec jednoho
dítka, zahynul na bojišti, data nezjištěna
JOSEF RAJŠNER, syn čeledína ze statku. Byl obcí vyslán na
vojenskou přípřež hned po vypuknutí války. Bylo mu tehdy 19 let.
Za rok pak byl odveden. Prodělal mnohé boje, byl raněn a těžce
stonal. Dočkal se osvobození vlasti, ale následkem válečných útrap
zemřel 3. 3. 1923 v sousedním Debrně, kde byl krátce ženat.
Pochován na hřbitově v Minicích.
KAREL KŘEMEN, narozený 1891, vojín, svobodný, povoláním kočárový sedlář. Následkem špatné vojenské stravy onemocněl
těžkou žaludeční chorobou a byl operován ve vojenské nemocnice
v Karlíně. Od té doby byl stále těžce nemocen. Po převratu žil
v Tursku, stále churav. Počátkem roku 1921 odebral se na léčení
do vojenské nemocnice v Praze a tam vysílením, ježto jeho žaludek
mu ničeho nepřijal, zemřel. Pochován byl na vojenském oddělení
na Olšanech.
ANTONÍN HOMOLKA, narozen 1892, svobodný syn šafáře.
Padl kdesi na srbském bojišti a jen suchá zpráva došla příbuzným,
že zemřel. Bližší těžko bylo vyšetřit.
Těmto našim obětem války světové byl postaven pomník vedle
školní zahrady a jména padlých , – na paměť budoucích, – tam
vtesána. O pomníku vepsána dále samostatná kapitola.
doslovný přepis – redakce

Tursko v legendách
a světle historie
(část první)
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
v tomto čísle opět navazujeme na příspěvky našeho dopisovatele
Tomáše Hejny, se kterými jsme Vás seznámili v minulém roce,
a které nás provázely naší dávnou historií. Na pokračování opět
uvedeme několik nejznámějších legend a pověstí. Autor prostudoval celkem 12 různých verzí a porovnal je s rozbory a závěry
známých historiků, archeologickými nálezy a materiály Sborníků
Středočeského regionálního muzea. Doufáme, že uvedené informace nám návaznosti na současné poznatky pomohou lépe se
orientovat v historické realitě naší oblasti. Zároveň Vás seznámíme
s publikacemi, v nichž je naše obec zmiňována a které brzy vyjdou v nakladatelství Olympia, jež se na výzkumu historie a jeho
propagaci velkou měrou podílelo.
redakce

Úvodem
Předmluva aneb O jedné letní procházce
Je to přibližně rok, co jsem byl osloven jednou mojí známou z Turska, abych jako činný autor napsal nějaký příspěvek do Turských
listů. Proč ne, říkal jsem si a hned jako první mne samozřejmě
napadlo zabývat se bájnou bitvou našich předků, která se měla
právě v okolí této obce udát v době, nám vlastně ani neznámé.
Jenomže co bych to byl za autora, kdybych toto místo, jen pár
kilometrů pěšmo od mého bydliště, pořádně osobně neprošel
a neprozkoumal?
Nebyl právě nejlepší den na dlouhé pochody. Venku bylo třicet stupňů ve stínu a kromě mohyl a Chýnovského háje je celá
oblast okolo Turska jedno velké pole, osvícené od rána do večera
sluncem. A to tehdy hřálo skutečně silně a neodbytně. Nicméně
když už chcete něco zjistit a ověřit, nezbývá vám, než zatnout
zuby.
Z Přílep jsem zvolil ne právě šťastnou cestu po hlavní silnici na
Tursko, kde jsem se nejprve vypravil na lesem zakrytý vrch Ers,
kde jsem chtěl ověřit existenci mohyly, případně mohylového
háje. Samozřejmě, že jako archeolog amatér, kterým dokonce ani
nejsem, jsem skutečnou mohylu sám neodhalil, a tak jsem se orientoval podle popisů, které jsem našel ve spisech Krolmuse a dalších
archeologů a také pracovníků Středočeského muzea z Roztok. Je
skutečně možné, že stejně jako v nedalekém Chýnovském háji bylo
i zde v minulosti mohylové pohřebiště. Ostatně nálezy z okolí obce,
jak bude uvedeno dál, naznačují existenci rozsáhlého pohřebiště na
celém zdejším území a to užívané hned několik století. Nicméně
nedostatek skutečných nálezů přímo na území kopce naznačuje, že
buď byly zdejší mohyly rozkradeny a natolik poničeny, že po nich
nezůstalo nic než několik vyvýšenin, nebo zde mohl být například
obřadní vrchol. Každopádně víc nálezů se našlo hlavně pod tímto
kopcem a nikoli přímo na něm (viz kapitola Další archeologické
poznatky z okolí).
Přímo přes obec jsem se poté vydal ke Krliši. Tento malý kopeček v záplavě obilí mne vždy přitahoval, ale na jeho návštěvu jsem
si jednoduše počkal až do doby, kdy jsem ji potřeboval. Potvrdilo
se mi to, co jsem četl. Našel jsem zde kříž na kamenné mohyle
a také násyp půdy opřený o pevnou skálu, na jedné straně zřetelně
narušenou těžbou na zdejší zídky a domy. Tehdy jsem zalitoval, že
nejsem archeologem, protože podívat se do hlubin této mohyly,
o níž svědčí i četné nálezy dobře zaznamenané již v 19. století, mne
skutečně lákalo. Ale nedalo se nic dělat – musí to zkusit někdo
fundovanější než já.
Poslední mohylu jsem vzhledem k její lokalitě poněkud vynechal, stejně jako Chýnovský háj, který jsem navštívil o několik
týdnů později – ovšem se stejným úspěchem jako archeologové
po Krolmusovi, kteří zde nalezli už jen několik zřetelných mohyl.
Já jich našel pravděpodobně ještě méně a vzhledem k tomu, že
se sem jistě dostala řada odpadů z okolních obcí, které postupně
zarostly, už dnes nejsou pod nánosy trávy a listí vidět, docela jistě
bych dnes v některých malých terénních vyvýšeninách našel spíš
starou skládku než mohylu.
Víc než mohyly mě ale vzhledem k tématu zajímalo pravděpodobné bojiště, na němž se měli bojovníci Přemyslovců utkat
s bojovníky Lučanů. Ze současných i historických pramenů jsem
věděl, že bitva se neodehrála ani tak v okolí Turska samotného,
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jako spíše někde mezi ním, Libčicemi a Úholičkami, s tím, že
Lučané měli nástupní prostor kdesi u osady zvané Těšina, zatímco
Přemyslovci se seskupili přibližně v místech dnešní silnice z Libčic
do Úholiček. Vydal jsem se tedy do Těšiny, prošel lesem za osadou
až na jeho konec a z posedu se rozhlédl, co přibližně mohli Lučané
tehdy vidět. Nástupní prostor Přemyslovců odtud nebyl vidět,
protože terén je zvlněný a obzor zakrývá pohled k místu, kam se
dá situovat tábor Přemyslovců. I když zdejší oblast je zemědělsky
značně využívaná, lze se domnívat, že přibližně takto to vypadalo
i v době údajné bitvy, snad jen s malými rozdíly.
Sám jsem si potom uvědomil, že je to vlastně zcela logické.
Přemyslovci měli své hlavní sídlo na Levém Hradci, ostrohu nad
Vltavou, ležícím právě tím směrem, kterým jsem se díval od
Těšiny. Jejich oddíly tedy musely zaujmout pozici právě z tohoto
směru a jako oddíly „domácí“ si uměly vybrat i lepší pozici, tedy
takovou, v níž byly kryty z několika směrů strmými skalami nad
Vltavou a údolím a zároveň, v níž byli o něco výš než Lučané,
neboť Těšina je v porovnání s místem Na zabitém spíš v kotlině.
Uměl jsem si představit, že zde, v tomto místě, skutečně k nějaké
bitvě dojít mohlo. Ovšem tak jako jiní a daleko pověřenější
badatelé to nemohu prokázat, byť jsem si i já dovolil později ještě
jednu menší „archeologickou“ akci s mými přáteli, s nimiž jsem
se pokoušel pomocí porovnání historických a současných map
a také detektoru, s údaji zjištěnými z Geologického ústavu, přeci
jen nalézt něco, co by bylo konečným důkazem, že zde došlo
k tak významné bitvě, o jaké se píše.
Každopádně ona procházka ve mně zanechala hluboký dojem
a vrátil jsem se sem poté ještě několikrát. Podle toho, co jsem
měl možnost dále nastudovat jak v legendách a pověstech, tak
v archeologických materiálech, jsem se sám pokoušel přesvědčit
o některých skutečnostech. A nejen jako člověk milující historii,
ale i zdejší okolí, vám vřele doporučuji se na toto místo vypravit,
ať už v tuto bitvu věříte, či nikoliv.
Autor
Tursko a jeho historie – Malý průvodce obcí
Je to jenom kousek za Prahou, a přeci když se zeptáte většiny
jejích obyvatel na jméno této obce, nebudou vědět, kde leží a co
je na ní tak důležitého. Přitom nejen tato obec, ale celé okolí
a celý kraj v tomto směru je historickým jádrem naší země víc
než Praha samotná. A zdejší obce jsou pravděpodobně na místech
nejstaršího přemyslovského osídlení celých Čech, ba dokonce
možná v místech nejstaršího slovanského osídlení vůbec. Vezměme
si jen několik míst v okolí spojených s Přemyslovci tak těsně, že
je nelze nijak opomenout ani v obyčejných učebnicích dějepisu.
Jen tři nebo čtyři kilometry od Turska jsou Holubice se svojí překrásnou rotundou, o něco dál je Budeč, kdysi pravděpodobně
nejrozsáhlejší přemyslovské hradiště do založení a rozšíření toho
pražského, a nesmíme zapomínat především na Levý Hradec,
dlouhodobě hlavní sídlo Přemyslovského státu v dobách, o nichž
již máme prameny. A o dřívějším osídlení v této oblasti svědčí také
Únětická kultura nebo třeba nálezy z doby Keltů. Mezi tím vším
leží Tursko, možná poněkud nepatrná obec za hranicemi Prahy,
která ale skrývá nejednu zajímavost.
Sama historie Turska je spojena hned s několika legendami,
které souvisí především se jménem této obce.

Když se řekne Češi a Lučané
Jako autor bývám často napadán za užití slova Češi. Používám ho
totiž, a uznávám, že často dosti nepřesně, pro označení jakýchkoli
našich předků na našem území od příchodu prvních Slovanů. Je to
v hlubším kontextu chyba, nicméně omluvitelná v tom smyslu, že
kdybych měl vždy vyjmenovávat všechny kmeny Slovanů žijící na
našem území, nepsal bych nic jiného a moje články a knihy by se
staly nečitelným shlukem jmen. V tomto případě se však musím
držet reality, a proto je důležité říci si, kdo byli Češi a kdo Lučané.
Vynechme nyní rozsáhlý popis archeologických nálezů, které
odkazují počátky osídlení u nás až hluboko do starověku a také
pravěku. Soustřeďme se na Slovany, kteří odtud vytlačili Germány a v některých místech pravděpodobně Kelty, o jejichž soužití
s novým osídlením nemáme stoprocentní důkazy. Pověsti, které
my známe především z jiráskovského literárního pojetí, hovoří
o příchodu jistého Praotce Čecha na horu Říp, který se zde zastavil,
rozhlédl po okolní krajině a rozhodl se zde zakořenit. Jenomže
historické skutečnosti a pověsti jsou naprosto jiné.
Ve skutečnosti Slované, a byla to jistě již v začátku celá řada
kmenů a skupin příbuzných jazykem a kulturou, příchozích k nám
z dalekého východu, pravděpodobně až z Indie, přišli v několika
vlnách a nejednalo se ani o jeden jediný národ, ani o Čechy jako
takové. Už jen proto, že území, na němž dnes žijeme, se nazývalo
Bohemia (či jinak podle jazykových mutací), tedy země Bójů,
což byli Keltové. Teprve odtud se potom odvíjel název pro dnešní
Čechy jako stát a jeho obyvatele. A právě sjednocování Slovanů je
pravděpodobně úzce spjato i s Lučany.
Historici odvozují názvy jednotlivých slovanských kmenů prakticky podle latinských zmínek v nejrůznějších německých a jiných
kronikách. Sami Slované neměli na počátku své písemnictví nijak
příliš rozvinuté na takovou úroveň, aby se rozsáhlejší prameny
zachovaly, a to i proto, že k tomu nebylo mnoho důvodů. Proto
se o názvech kmenů na dnešním území dozvídáme především
z pramenů germánských a také židovských, případně z dalších
částí Evropy jako je Itálie. Ostatně jak bývalo zvykem i u v mnoha jiných kulturách, například u indiánských kmenů v Severní
Americe, většina z nich si neříká žádným skutečným názvem či
jménem, ale třeba odvozeninou od slova člověk. Není tedy důvod
domnívat se, že by si starověké kmeny Slovanů říkaly oficiálními
jmény. Měly prostě nějaký výraz, který je všechny zahrnoval do
jednoho kmene a později území.
Dnes máme jen přibližnou představu o jednotlivých kmenech,
které se u nás vyskytovaly. Přesto existují hypotetické mapy založené na archeologických nálezech a již zmíněných pasážích v kronikách a legendách jiných národů nebo legendách tuzemských,
ale z pozdějšího období. Víme tak, že na našem území existovali
kromě tzv. Čechů také Charváté a Charvátci, Zličané a další. I Lučané, na rozdíl od samotné bitvy, jsou potvrzeným kmenem, který
měl své území v oblasti dnešního Žatecka. Dozvídáme se o tom
například od Widukinda nebo z Židovské kroniky. Oba prameny hovoří o tom, že Boleslav II. při svém sjednocování kmenů
pod jednu vládu porazil jakéhosi podkrále či podnáčelníka na
cestě mezi Saskem a Čechy, což by odpovídalo polohou právě
Žatecku.
Pokud pochybujeme o bitvě u Turska jako o historickém faktu,
a držme se toho, že ano, potom Lučané s největší pravděpodobností
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jako kmen skutečně existovali, a pokud ne přímo pod tímto
názvem, tak pod nějakým jiným. O tom pod jakým se ale zřejmě
nikdy nedozvíme. Každopádně o osídlení tohoto území existuje
řada archeologických důkazů, a to včetně zajímavého nálezu, který
podporuje legendu uvedenou v Kosmově kronice.
Kronikář Kosmas (či Kosma?) uvedl, že hned po té, co Tyr
zvítězil nad svým protivníkem králem Vlastislavem v bitvě u Turska, vyplenil pro svého vladyku zemi Lučanů, vypálil zdejší osady
a také hlavní sídlo tohoto kmene, které se prý jmenovalo po panovníkovi z doby této války Vlastislav. Widuking ale ani židovské
materiály se přímo o Vlastislavovi nebo o sídlišti stejného jména
nezmiňují, nicméně zmiňují v tomto směru jakéhosi slovanského
podpanovníka, který byl vazalem Sasů a byl Přemyslovci poražen.
Ovšem podle nich to nebylo v nějaké vzdálené době legendárních
Přemyslovců, ale v době na přelomu vlády Boleslava I. a Boleslava
II., kteří sjednotili kmeny do jednoho skutečného státu. To je víc
než pravděpodobné, a tím pádem je třeba přiznat, že se Přemyslovci museli vypořádat i s obyvateli Žatecka, které potom patřilo
již definitivně a patří až dodnes k českým zemím. Je potom pravděpodobné, že k připojení došlo porážkou v bitvě a poražením
již zmiňovaného podpanovníka a jeho družiny a také zničením
všech hlavních opěrných bodů tohoto kmene včetně hlavního
hradiště.
Když už jsme u toho, musíme se nutně zmínit o archeologických nálezech, které byly odhaleny podle popisů Kosmy v jeho
knize.
Tomáš Hejna
Knihy nakladatelství Olympia, v nichž se objeví Tursko a jeho
okolí
Jak to vlastně bylo?
Tomáš Hejna, Filip Junek, Václav Junek, Helena Lorenzová, Petr
Vokáč, Magdalena Zachardová
září 2017
Bojiště středních Čech
Jindřich Brož

březen 2018

Turská bitva – Mýty a pravdy
Tomáš Hejna

květen 2018

Toulky Přemyslovskými Čechy – Vltavské levobřeží
Tomáš Hejna
květen 2018
Výpravy za českou historií
Helena Lorenzová 

září 2018

Kdysi dávno, v jednom stavení…
Vážení čtenáři,
možná i u Vás čas od času v rodině či mezi přáteli, dojde na vášnivou debatu, s oblíbeným tématem – reklama. Fenomén, který
ovlivňuje či neovlivňuje nás a zároveň naše rozhodování. Kdysi
dávno v jedné televizní debatě, týkající se možné úpravy hlasitosti
reklam, jsme se dověděli, že její působení se projeví vždy, ať chceme či nikoli. I subjektivně nekvalitní a razantní reklama nás prý
upoutá a osloví.

Matně jsem si tak vzpomněla na jednu starou anglickou detektivku s názvem „Vražda potřebuje reklamu“ a její skutečně vtipné
reklamní slogany. Přemýšlela jsem, proč se zde reklamní tvůrci
neinspirují. Možná proto, že její jemný styl by v dnešní době nebyl
tak působivý. Možná i proto snahy o omezení hlasitosti, které nás
měly uprostřed sledovaných programů chránit před infarktovými
situacemi, vyšuměly.
A tak se stále pohybujeme ve světě reklam na to či ono. Zjišťujeme, že je právě čas na re – půjčku. Zajdeme tam, kde jsme při nákupu skutečně člověkem a dbáme na to, abychom zakoupili zázračný
produkt, který nám zajistí, aby bílá skutečně bílá byla. Pakliže
pocházíme ze skupiny zatvrzelých pochybovačů, nezbývá nám nic
jiného, než zašedlé tílko vyprat skutečně třiatřicetkrát a nezapomenout si dělat čárky, aby počet praní byl skutečně dodržen. Po tomto
úmorném pokusu sáhneme konečně po onom zázračném bělícím
produktu. A ejhle. Žádná změna. Dojde tak na zakoupení tílka
nového a v duchu reklamního upozornění i dalšího přípravku, který
nám pravidelným používáním zajistí, aby po třetím velkém prádle
nedostalo barvu temné šedi. Hlavně při tom nezapomenout na další
z řady zázračných produktů, po němž naše garderoba bude vypadat,
jako bychom ji zakoupili skutečně včera. Zářivá a bez žmolků. Co
na tom, že již dávno vyšla z módy. Rodinný rozpočet je přece jen
důležitější. Jen nevím, co na to módní návrháři a majitelé značkových butiků. Nemyslím si, že by to pro ně byla nějaká katastrofa.
Sdělovací prostředky jsou jistě připraveny nám okamžitě sdělit, kde
zakoupit vše, co je právě in … a bez čehož opravdu být nemůžeme.
V případě, že všechny výše uvedené snahy selžou, netřeba zoufat. Nadešel čas, zakoupiti pračku novou. Pozor však na její výběr.
Prozkoumáme všechny dostupné parametry, jež rodinný rozpočet
obohatí o ušetřené penízky za spotřebu energií a nakonec v rámci
dobrých sousedských vztahů zakoupíme právě tu, která při praní
uprostřed hlubokého lesa ani srnku nevyruší od bohulibé činnosti
naplnit si hladové bříško.
A tak zjišťujeme, že reklama je veskrze všelék. Pokud se jí budeme řídit, bude vše nej… Uspoří finanční prostředky za energie,
i když se posléze nestačíme ani divit. Zajistí plné zdraví a postavičku přímo na módní přehlídku pomocí různých doplňků stravy
od A do Z. Naše imunita, paměť a trávení bez potíží za to stojí.
Ovšem fenomén křišťálové koule, ten skutečně nemá chybu.
Představte si, že za „pakatel“ telefonního hovoru se dozvíte čísla,
jejichž vsazením získáte pohádkové bohatství na celý život, najdete úžasného partnera, hlavně že je bohatý a urostlý. I když nic
proti tomuto reklamnímu šotu, bankomat s královskou dcerou
a žabákem má skutečně šťávu.
Nedávno mě uchvátily další dvě úžasné nabídky. Zakoupiti
kdesi cosi a získat tak roční nákup zdarma, či začít konečně poctivě
splácet své půjčky a světe div se, bude mi odpuštěno až dvanáct
splátek. No řekněte sami, není to úžasné?
Nicméně moje ekonomické povědomí na stupnici měřitelnosti
se nachází někde hluboko pod bodem mrazu, a tak marně přemýšlím, jak se při splnění všech nabízených možností, nepoložit.
Ale již dost kritiky reklamních sloganů. Budou nás patrně provázet co svět bude světem stát. A tak dál budu čekat, patrně marně,
na trefné a úsměvné šoty a přitom doufat, že finanční gramotnost
našich dětí, na které reklamy masivně cílí, jim zajistí možnost
správně se rozhodnout.
Jana Martínková
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Polní cesta
Polní cesta – něco tak obyčejného a samozřejmého ve venkovském
prostředí. Něco tak přirozeného na procházku, na pohled. Ale
podívejte se na mapu Turska a spočítejte, kolik jich tu v okolí
vlastně máme. Po kolika takových cestách můžeme jít či běžet
tam a zpět (na pahorek Krliš) nebo tam a ještě dál a jinou cestou
zpátky (do Erzu, okolo Lichého stromu). Na počítání Vám budou
bezpečně stačit prsty jedné ruky.
Pravidla silničního provozu polní cestu definují jako účelovou a směrově nerozdělenou komunikaci, která slouží zejména
zemědělské dopravě a může plnit i jinou dopravní funkci, jako
cyklistická stezka nebo stezka pro pěší. Nazývají se tak nejen cesty
mezi poli, ale i jinde ve volné krajině. Polní cesty slouží ke zpřístupnění staveb či pozemků, ke zpřístupnění krajiny a k propojení
důležitých bodů v ní. Polní cesty a vegetace kolem nich dotvářejí ráz krajiny a zvyšují její biodiverzitu (čili rozmanitost života
v přírodě). Polní cesty mohou mít význam v protierozní ochraně
půdy a vodohospodářství. Síť polních cest vznikala již od středověku, kdy jich existovalo mnohem více, protože každý hospodář
potřeboval mít přístup na své pole. Polní cesty se využívaly také
při cestách na návštěvy, za zábavou, do kostela nebo do města
na trh. Z části bývalých polních cest se postupem času vyvinuly
zpevněné meziobecní silnice, část cest zůstala zachována dodnes
a určitá část cest také zcela zanikla. Dnes častá obnova polních
cest na venkově je důležitá především pro zachování a obnovení
přístupu lidí do okolní krajiny, zemědělskou činnost a samozřejmě
také pro relaxaci, cyklistiku a naše cesty jsou i jezdeckými stezkami.
Polní cesty plní funkci komunikační, krajinotvornou, ekologickou a také estetickou. A pro mne ještě vzpomínkovou. Třeba
jak zimu co zimu, když nasněží, generace turských dětí táhnou
tou naší polní cestou sáňky a boby nahoru do Erzu, aby využily
malý (přesto v okolí jediný) výškový rozdíl a svezly se dolů. Je
s podivem, s jakou samozřejmostí jsem naše polní cesty brala před
rizikem, že bychom o ně mohli přijít.

Více fotek najdete tady: https://tursko.rajce.idnes.cz/Cesta/
Uživatelské jméno: polni
Heslo: cesta
S využitím www.ibesip.cz Jolana Příhodová

