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Uvnitř tohoto vydání najdete:

Slovo starosty

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

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin, ve chvíli kdy
se chystám Vás oslovit a sdělit Vám několik informací z našeho
obecního úřadu cítím, že zimní období je skutečně pryč. Je pravda, že v posledních letech se zima tak trochu posouvá. Prosinec se
většinou chová jako předjaří a naopak březen nás často překvapí
sněhem a mrazy. Tento týden už ale jaro začalo nesměle klepat na
dveře, takže se snad už opravdu můžeme těšit na jarní sluníčko,
jehož paprsky v nás nastartují nové síly, nové nápady a plány.
Již v prosinci loňského roku zastupitelstvo schválilo plán a rozpočet na letošní rok. Nyní přichází čas pro jeho realizaci.
V lednu byla dokončena oprava obvodové zdi školní zahrady.
Zbývá dokončit opravu pomníku padlých vojáků v 1.světové
válce a vybudovat chodník podél školní zahrady v ulici K Erzu
až k zastávce autobusu linky 456. Budeme pokračovat v dalších
opravách místních komunikací a chodníků. V únoru byla rozšířena a zlepšena kvalita bezpečnostních kamer.
Příznivou zprávou pro nás je získání dotace v rámci výzvy
Operačního programu životního prostředí na pořízení domácích
kompostérů a štěpkovače ve výši 780 000,– Kč.
Pokročila jednání ohledně kvality vysílání a rozšíření nabídky
programů kabelové televize. Předpoklad realizace je červenec
tohoto roku.
V oblasti kultury jsou pro Vás průběžně připravovány akce,
o kterých jste způsobem obvyklým informováni.
Významnou kulturní událostí je samozřejmě 100. výročí české
státnosti. Také kulturní komise společně s obecním zastupitelstvem připravuje důstojné oslavy tohoto významného výročí.
V průběhu letošních prázdnin jsou plánované dvě stavby, které
výrazným způsobem omezí hromadnou dopravu nejen v naší obci.
První stavbou bude rekonstrukce povrchů silnice II/240 v úseku
Tursko – Velké Přílepy.
Druhou úplnou uzavírkou této komunikace bude oprava můstku v Černém Volu. Krajský úřad Středočeského kraje, který obě
tyto akce zastřešuje, dosud neupřesnil termín realizace těchto
staveb. O náhradním způsobu provozu a upřesnění termínu budete včas informováni.
Závěrem Vám přeji hezké prožití velikonočních svátků a jarních měsíců.
Václav Vlk
starosta obce
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Společenská rubrika
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. 3. 2018
Uzávěrka příštího čísla: 1. 6. 2018 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

Blahopřejeme našim jubilantům
paní Miroslavě Hofmanové, paní Valérii Karasové,
paní Josefě Končítkové, paní Ludmile Krůzové,
paní Kateřině Loudové, paní Zoře Niklové,
paní Vieře Postníkové a paní Marii Stibůrkové,
panu Pavlu Grulichovi, panu Jiřímu Hodkovi,
panu Václavu Holečkovi, panu Miroslavu Houšťovi,
panu Milanu Markovi, panu Jiřímu Niklovi,
panu Gerhardovi Novotnému a panu Karlu Pospíšilovi
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
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NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi
Matouška Mazáče
a přejeme, aby se mu na tomto
světě moc a moc líbilo.
Vzpomínáme
V tomto období nás opustili
pan Grigorij Hájek, pan Jan Máša,
pan Miroslav Vodňanský.
Čest jejich památce

Poděkování
Stalo se již dobrou tradicí, že obecní zastupitelstvo pořádá různé kulturní akce. Bohužel naše obec nemá žádné odpovídající
prostory, kde by bylo možné pořádat setkání, besedy, koncerty
atd. Proto využíváme různých nabídek, kam tyto akce umístit.
Tímto děkujeme manželům Zlámalovým, kteří nám vždy
vyjdou ochotně vstříc. V jejich restauraci je útulno, teploučko,
čisťoučko, příjemná a milá obsluha.
Náš dík patří také paní ředitelce místní školy Renátě Vařechové, která nám za účelem přátelských setkání, propůjčuje
prostory ve škole a v případě, že beseda má i plánovaný hudební
doprovod, jsou k dispozici i klávesy.
Pokud jde o akce většího charakteru, tak výborné vztahy máme
s paní Sašou z Křížovnické bašty. Připraví dobré pohoštění, vyzdobí a dle možností restauraci ještě vytopí.
Všem ještě jednou moc děkujeme a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v následujícím období.

Informace obecního úřadu
– Občané, kteří dosud nezaplatili poplatky za psa, popelnice,
stočné a hroby, nechť tak učiní v kanceláři obecního úřadu,
nejpozději do konce března 2018.
– Také v letošním roce bude probíhat každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin po dobu dvou minut zkouška sirény.
– V případě poruchy pouličního osvětlení Vás žádáme o nahlášení poruchy na obecním úřadě, abychom ji mohli včas odstranit.
Způsob úhrady poplatků
– platba za odvoz komunálního odpadu se provádí jednorázově
a její splatnost končí dnem 30. června 2018.
– platba za kabelovou televizi bude rozdělena do dvou termínů
– na období leden – červen je splatnost do 31. ledna 2018, na
období červenec-prosinec je stanovena splatnost do 31. července 2018, pro plátce SIPO způsob platby zůstává nezměněn.
– poplatek za psy – nezměněn (za 1. psa 150,– Kč, za každého
dalšího 250,– Kč), splatnost končí dnem 31. března 2018.
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– neuhrazený poplatek za pronájem hrobového místa /viz.
tabulka u vchodu do hřbitova/ je splatný ke dni 31. března
2018.
– platba za stočné roku 2017 je splatná k 31. 3. 2018. Cena za
1 m3 je 33,– Kč.

Naše knihovna
V podzimních a zimních měsících
zaznamenala naše knihovna větší
návštěvnost oproti minulým obdobím.
Možná je to tím, že dlouhé zimní večery usednout v teple domova
s knihou v ruce přímo svádí.
Naše knihovna stále aktivně spolupracuje s Krajským knihovnickým centrem Kladno a v rámci výměnného fondu, který se
uskuteční většinou 3x v roce, máme pro naše čtenáře aktuální
nabídku knih všech žánrů.

Poslední výměna proběhla letos v lednu, celkem 170 titulů,
jejich seznam naleznete na webových stránkách obce.
Přeji všem krásně prožité jaro a pokud budete mít zájem navštívit naši knihovnu, budu se na Vás těšit.
Miroslava Vlková

Portál Veřejné správy –
životní situace
odkaz https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/
Na tomto webu pro občany je průvodce životními situacemi.
Naleznete tam důležité odkazy na jednotlivé situace ve všedním
životě každého z nás.
Každý záznam obsahuje odkaz na danou stránku zveřejněného
subjektu, případně další informace/odkazy na zákony, články,
elektronické formuláře atd./.
Redakce
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Nakládání s odpady
– Ukládání bioodpadu a železa je umožněno zdarma v období
duben-listopad do kontejnerů v prostorách čistírny odpadních
vod, a to každé pondělí v době od 16:00 do 18:00 hodin.
– Ukládání olejů z domácnosti (nesmí být z vyjetých automobilů) v dodaných PET lahvích-olej bude odebírán od 9. 4.
2018 každé pondělí od 16:00 do 18:00 hodin v prostorách
čistírny odpadních vod.

– Pro železný odpad menších rozměrů je přistaven kontejner
před obchodem pana Brejchy.
– Na ukládání bioodpadu lze za úplatu 1 080,– Kč za sezónu objednat již dříve osvědčený 14 denní svoz v hnědých
nádobách (objem 240l), ve stejném časovém rozmezí od dubna
do listopadu, a to každý sudý pátek. První svoz se uskuteční
6. 4. 2018.
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– Kontejnery pro nadměrný odpad budou umístěny od
20. 04. do 23. 04. 2018 v ulicích Kodetova, Jiráskova, Neklanova a sídliště Interma a od 27. 04 do 30. 04. 2018 v ulicích
V Zátiší, Nad Studánkou, Ve Struhách, před obchodem
p. Brejchy a v osadě Těšina.
– Žádáme majitelé svých psů, aby při venčení svých miláčků
řádně využívali koše na psí exkrementy a brali tak ohledy
na ostatní spoluobčany a čistotu v obci.
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Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané,

účast		

61,79 %

J. Drahoš

143

37,63 %

M. Zeman

91

23,95 %

M. Horáček

41

10,79 %

P. Fischer

37

9,74 %

M.Hilšer

28

7,37 %

M.Topolánek

21

5,53 %

J. Hynek

16

4,21 %

P. Hannig

2

0,53 %

V. Kulhánek
1
0,26 %
v lednu sevuskutečnila
2 kola Voleb
ČR, kdeČR,
i v naší
byly diskuse
koho volit a proč.
lednu se uskutečnila
2 kolaprezidenta
Voleb prezidenta
kde iobci
v naší
obci byly diskuse
koho
volit
a proč.
nás toho
všechsvého kandidáta dle svého
Názory a pohledy
nás všech
jsou
různé,
a Názory
tak jsmea pohledy
každý volil
jsou
různé,
a
tak
jsme
každý
volil
toho
svého
kandidáta
dle
svého
úsudku a uvážení a musím se pousmát , kde většina z vás co volila u urny podotkla stejnou větu ,,tak
a uvážení
a musím
pousmát, viz.
kde grafu
většinapro
z vás
co volila
snad nám úsudku
to vyjde“
. A vyšlo
to dlese výsledků
většinu
z Vás sVýsledky
prvenstvím pana
Jiřího
voleb
prezidenta ČR – 2. kolo,
u urny podotkla stejnou větu „tak snad nám to vyjde“. A vyšlo
Drahoše. Volbu prezidenta republiky – 2. kolo v naší obci opět vyhrál pan konaných
Jiří Drahoš před
panem
ve
dnech
to dle výsledků viz. grafu pro většinu z Vás s prvenstvím pana
Milošem Zemanem
s náskokem
téměř 21%republiky
.
26. 1. a 27. 1. 2018
Jiřího Drahoše.
Volbu prezidenta
– 2. kolo v naší obci
obec Tursko
opět vyhrál pan Jiří Drahoš před panem Milošem Zemanem
Volit Vás přišla víc jak polovina a pro nás co jsme u Volební komise se vždy shodneme na tom , že je
s náskokem téměř 21 % .
to událost, u které
většinu
z Vás
můžeme
vidět
a promluvit
si pár
slov. Hlavně si uvědomíme jak ten
Volit Vás
přišla
víc jak
polovina
a pro
nás co jsme
u Volební
Celkem voličů
611
čas strašněkomise
letí . Válková
Ivana
se vždy shodneme
na tom, že je to událost, u které většinu
z Vás můžeme vidět a promluvit si pár slov. Hlavně si uvědomíme
přišlo voličů (vydáno obálek)
392
jak ten čas strašně
letí.
Výsledky
voleb prezidenta ČR - 1. kolo, odevzdáno obálek
392

konaných ve dnech 12.1. a 13.1.2018 - obec Tursko
platný

390

neplatný

2

Výsledky voleb
prezidenta ČR - 1. kolo,
Celkem voličů
přišlo voličů (vydáno obálek)
konaných ve
dnech
odevzdáno obálek
12. 1. a 13. 1. platný
2018
neplatný
obec Tursko
účast

J.Drahoš

Celkem voličů M.Zeman
M.Horáček
přišlo voličů (vydáno
obálek)
P.Fischer
odevzdáno obálek
M.Hilšer
M.Topolánek
platný
J.Hynek
neplatný
P.Hannig

143

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

21
5,53%
16
4,21%
účast
2
0,53%
Ing. 1Miloš Zeman
0,26%

155

39,74 %

235

60,26 %

64,16%
155
235

Válková Ivana

39,74%
60,26%

23,95%

60,26%

10,79%

prof. Ing. Jiří
Drahoš, DrSc.,
dr. h. c.

9,74%

P.Fischer

7,37%

M.Hilšer

0,00%

611
392
392
390
2

Ing. Miloš Zeman

37,63%

M.Horáček

V.Kulhánek

konaných ve dnech 26.1. a 27.1.2018 - obec Turs

37,63%

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.

M.Zeman

P.Hannig

Výsledky voleb prezidenta ČR -64,16
2. kolo,
účast		
%

Celkem
91 voličů
23,95%
přišlo voličů (vydáno obálek)
41
10,79%
odevzdáno obálek
37
9,74%
platný
28
7,37%
neplatný

J.Drahoš

J.Hynek

61,79%

615
380
380
380
0

V.Kulhánek

M.Topolánek

615
380
380
380
0

5,53%
39,74%

4,21%
Ing. Miloš Zeman

0,53%
0,26%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Turské noviny – březen 2018
Kulturní komise
Na začátku února se kulturní komise sešla na své první schůzce
v tomto roce. Plánovali jsme akce, které se letošní rok uskuteční.
Jako první větší akce byl dětský karneval, který se uskutečnil
17. března v Křížovnické baště. Pro velký úspěch byl opět v režii
Křížobendu. Soutěžilo se onejlepší masku a nejlepšího tanečníka.
Pro vítěze byly připraveny krásné ceny. Také proběhly soutěže,
kde se také rozdávaly různé odměny.
V dubnu se uskuteční „Vítání občánků“ v zasedací místnosti
OÚ.
Dále se 19. května uskuteční výlet pro děti a rodiče. Tentokrát
to bude do ZOO v Plzni. V rámci výletu do ZOO bude návštěva
DINOPARKU. Zde si děti mohou prohlédnout pravěká zvířata
a užít si den v zábavném parku .

O tomto výletě budete včas informováni letáčkem do schránky.
Poté bude následovat v červnu den dětí.
Mezitím jsou naplánovány besedy a setkání se zajímavými
lidmi.
Ve čtvrtek 22. února se konala první letošní beseda a to s panem Tomášem Hejným v Restauraci U Zlámalů. Bylo to na
téma „Byl Kosmas Plagiator, aneb Předlohy českého kronikáře
a jeho pověsti.“
Během besedy, která byla spojena s projekcí zajímavých obrázků a fotografií, nám zahrála na klávesy sestra pana Hejného.
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Povídání na toto téma bylo zajímavé a poučné.
Dále jsou naplánovány další besedy, na které Vás srdečně zveme
a o jejich uskutečnění budete včas informováni.
Ivana Lánská

Karnevalové odpoledne
Na třetí březnovou sobotu připravila kulturní komise tradiční
karneval, který se opět konal v prostorách Křížovnické bašty.
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Přestože se v kalendáři blížilo jaro, venku tomu tak nebylo.
Mrzlo a občas padal sníh. Před 16 hodinou začaly přicházet první
masky. U vchodu každé z dětí dostalo malý dáreček.
Pomalu se zaplňovaly místa u stolů a masky se nemohly dočkat,
až bude karneval zahájený.
Tentokrát jsme opět vsadili na jistotu a celý karneval proběhl v režii skupiny „KŘÍŽOBEND“, moderátorky Jany Jirákové
a členů kulturní komise. Pro děti byl připravený program plný
soutěží a známých písniček.
Tradičně se uskutečnily soutěže o nejlepší masku a nejlepšího
tanečníka, které vybírala porota, složená ze členů kapely „KŘÍ-
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ŽOBEND“. V taneční soutěži byly tentokrát odměněny dvojice
tanečníků. Ve starší kategorii – Aneta Papežová a Johana Zápotocká, v mladší kategorii – Kristýnka Vlková a Karolínka Zlámalová.
Jelikož se tanečníci opravdu moc snažili, tak se porota rozhodla
odměnit sladkostmi další tanečníky.
Byly to – Veronika Vlková, Johana Vernerová, Jolanka Klinklová, Rozárie Temniaková, Eliška Leffnerová a Kristýnka Zlámalová.
Vyhodnotit nejlepší masku byl velký oříšek pro naší porotu,
protože masky byly opravdu moc pěkné.
Program byl skutečně náročný a tak děti musely nabírat energii
z připraveného občerstvení od paní Saši, která dětem připravila
zákusky, popkorn a muffiny.
Nakonec nastala chvíle pravdy a byly vyhlášeny nejlepší masky.
Byl to malý a velký klaun – Eliška Leffnerová a Johana Vernerová, dále dvě zdravotní sestřičky – Alenka a Dominika Chalupských
a jeptiška – Rozárie Temniaková.
Všechny byly odměněny velkými plyšáky.
Večer se přiblížil a šlo se do finále. Kapela zahrála směs rychlých
písniček, při kterých začaly děti na sebe házet papírové konfety
a karneval se stal minulostí.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
karnevalu: moderátorce Janě, perfektně připravené kapele „KŘÍŽOBEND“, členům kulturní komise a majitelům Křížovnické
bašty. Doufám, že se karneval všem moc líbil a už teď se těšíme
na ten příští, na který Vás srdečně zveme.
Ivana Lánská
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Co nového ve školce
Milí čtenáři,
už Vás také omrzela zima a vyhlížíte jaro
jako my v mateřské škole? Těšíme se na
první hřejivé jarní paprsky a především
na svátky jara. Na to skutečné teplé jaro
si musíme ještě chvilku počkat, a tak si ho
připomínáme alespoň výrobou velikonoční
výzdoby.
Vraťme se ale ještě k začátku letošního roku. Stejně tak jako
v minulém roce, i letos v lednu proběhlo v mateřské škole preventivní screeningové vyšetření zraku dětí společností Prima
Vizus. Také k nám přijelo liberecké loutkové divadlo Na cestě
s tradičním pohádkovým představením O Smolíčkovi, které mělo
u dětí veliký úspěch.

zralost, a co by mělo dítě zvládnout před nástupem do první třídy
základní školy, která byla primárně určena pro rodiče budoucích
prvňáčků.
V březnu jsme pořádali v mateřské škole karneval. Letos za
dětmi dorazila paní Inka Rybářová, známá zpěvačka, textařka a skladatelka zaměřující se především na dětské publikum,
a svými písničkami všechny masky roztančila. Její písničky patří
k těm nejoblíbenějším i u našich dětí v MŠ. Hned za týden se
ve školce konalo představení: „Jak Anča s Barčou čekaly na jaro
aneb od masopustu k pomlázce“, které nám přišlo zahrát Divadlo
ze skříně. Pohádka byla poučná i plná legrace, písniček a masek.
Ke konci tohoto měsíce nás čeká ještě dopolední výlet do Nelahozevsi, který bude zaměřen na svátky jara.
Dne 26. 4. od 15:00 do 16:00 hodin proběhne v mateřské
škole Den otevřených dveří, v rámci kterého si rodiče mohou
vyzvednout přihlášku do MŠ.

Hned prvního února k nám přijeli zdravotníci z Fakultní
nemocnice v Motole. Připravili si pro děti přednášku s názvem
Tajemství našeho těla. Pro velký úspěch v loňském roce jsme
i letos pozvali do školky mobilní planetárium. V polovině února
jsme si vyjeli do divadla do Kralup nad Vltavou na představení
o oblíbené dvojici Káťa a Škubánek, kterou všichni známe z oblíbeného Večerníčka České televize. Dětem se představení velmi
líbilo, hlavně ta část, kdy si zazpívaly spolu s herci. V samotném
závěru měsíce se v mateřské škole konala beseda na téma školní

Zápis do MŠ pak proběhne dne 10. 5. v časech 8:30 – 11:00
hodin a 12:30 – 15:30 hodin.
Přejeme všem krásné prožití následujícího ročního období
a doufáme, že jaro na sebe nenechá dlouho čekat.
Kolektiv MŠ Tursko

Kriteria k přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání
stanovená pro řádný zápis pro
školní rok 2018/2019
Ředitelka Mateřské školy Tursko, okr. Praha-západ stanovila
následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b a § 34
zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 překročí počet volných
míst a kapacitu maximálního počtu dětí stanovenou v mateřské
škole.

Turské noviny – březen 2018
Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
(včetně vyjádření pediatra o zdravotním stavu a očkování
dítěte -l netýká se povinně vzdělávaných dětí)
Do mateřské školy jsou přijímány děti podle kriterií v tomto
pořadí:
1.	Děti v posledním roce před zahájením školní docházky tj.
děti s povinnou předškolní docházkou (děti narozené do
31. 8. 2013), včetně dětí s odkladem školní docházky s pobytem v obci Tursko, Svrkyně (tzv. spádový obvod určený místní
obecní vyhláškou) – přednostní přijetí dle zákona
2.	Děti s trvalým pobytem v obci Tursko a Svrkyně, které dovrší k 31. 8. 2018 věku 4 let; a to v posloupnosti dle data
narození od nejstarších k nejmladším – přednostní přijetí dle
zákona
3.	Děti s trvalým pobytem v obci Tursko a Svrkyně, které dovrší k 31. 8. 2018 věk 3 let a to v posloupnosti podle data
narození od nejstarších k nejmladším – přednostní přijetí dle
zákona
4. Děti mimo spádový obvod (od nejstarších po nejmladší)
Občané Evropské unie a občané třetích zemí mají přístup ke
vzdělávání podle školského zákona za stejných podmínek. Při
podání žádosti doloží doklad o trvalém pobytu v obci Tursko,
a občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu
na území České republiky na dobu delší než 90 dnů /ve smyslu
ustanovení § 20 odst. 2 písm. d školského zákona ve znění pozdějších předpisů/.

zápis do mš

MATEŘSKÁ ŠKOLA TURSKO,
OKRES PRAHA – ZÁPAD
Pražská 67, 252 65 Tursko
tel: 315 786 399
777 763 729
777 637 393

Věc: Oznámení zápisu do mateřské školy
Zápis do mateřské školy se koná dne 10. 5. 2018 od 8:30 do
11:00 hodin a od 12:30 do 15:30 hodin
K zápisu se dostaví rodiče, nebo zákonní zástupci dětí
Doklady potřebné k zápisu:
– řádně vyplněnou žádost včetně vyjádření pediatra
– občanský průkaz rodiče, nebo zákonného zástupce
– rodný list dítěte
– kartičku ZP
– občané EU – doklad o trvalém pobytu v obci Tursko
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   občané třetích zemí – oprávnění k pobytu na území České
republiky na dobu delší než 90 dnů
   a rodný list, s úředně ověřeným překladem
Formulář žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy je možno si
vyzvednout v Mateřské škole Tursko dne 26. 4. 2018 u příležitosti

DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 15:00 do 16:00 hodin
Nebo ho můžete stáhnout na webu MŠ (www.mstursko.cz
v sekci dokumenty)
Formulář přineste k zápisu řádně vyplněný.

...............................................................................................
Jarmila Dalíková
ředitelka Mateřské školy Tursko

Zprávy ze ZŠ
Co nás čeká v naší škole
Skončilo první pololetí školního roku
2017/2018. Žáci naší školy obdrželi výpis
z vysvědčení, převzali tak hodnocení jejich
práce za celé pololetí. Pokud nebyli spokojeni
se svými výsledky, mají možnost vrhnout se
znovu do práce a přesvědčit všechny učitele,
že umí zabrat více. Druhé pololetí právě začíná.
V měsíci březnu budeme mít jeden den ředitelského volna
a to ve čtvrtek 15. 3.
V pondělí 26. 3. dopoledne proběhnou v obou budovách školy
velikonoční dílny. V Základní škole v Holubicích od 17:30 si pak
tento den budete moci zakoupit výrobky žáků naší školy. Zároveň
se zde uskuteční Den otevřených dveří. Přítomní učitelé Vám jistě
rádi zodpoví Vaše otázky.
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Od čtvrtka 29. 3. do pondělí 2. 4. budou Velikonoční prázdniny.
Od pondělí 9. 4. do středy 11. 4. proběhne zápis budoucích
prvňáčků do naší školy. Již v pondělí 5. 2. byl spuštěn on-line
systém pro přihlašování dětí k zápisu. V provozu je až do 5. 4.
2018. Přes jednoduchý formulář si rodiče mohou vybrat termín
i čas. S sebou k zápisu potřebujete rodný list dítěte a občanský
průkaz jednoho ze zákonných zástupců dítěte. Můžete mít s sebou již vyplněnou žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání,
popřípadě žádost o odklad povinné školní docházky a dotazník žáka 1. třídy. Oba formuláře obdržíte případně i na místě
zápisu.
Pokud uvažujete o odložení školní docházky, doporučuji co
nejdříve kontaktovat některou z pedagogicko-psychologických
poraden. Termíny pro objednání dítěte jsou v tuto dobu velmi
dlouhé (až 3 měsíce) a bez tohoto doporučení nelze odklad školní
docházky povolit. K odkladu je potřeba ještě druhé potvrzení,
a to od dětského lékaře.
Při zápisu se děti seznámí s prostředím školy a třídy. Poznají
některé učitele, odpoví na jednoduché otázky a předvedou své
znalosti a dovednosti, jako např. jméno a příjmení, adresu bydliště, barvy, počítání, zavazování tkaničky, kreslení apod.
Na závěr bych chtěla poděkovat obci Tursko za provedenou
rekonstrukci oplocení školy.
Mgr. Renata Vařechová
ZŠ Tursko
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Když mladí dostanou zelenou
(pro zeleň v naší obci)
Zkraje roku ozdobilo stěny jedné z učeben České zemědělské univerzity v Suchdole hned několik velkoformátových kreseb Turska.
A věřte mi, na většině z nich byste naši obec jednoduše nepoznali.
„Moment, tady je nezaměnitelná krásná vížka našeho kostela! Není
tohle turský rybník?“... Chvíle zkoumání a pozorného pátrání a na
všech jsem postupně rozpoznávala povědomé ulice, domy i dominanty, ovšem utopené v krásně upravené zeleni. A na každém
to byl vždy trochu jiný, ale vždy hezký pohled.
Ať vás nenapínám, o co šlo: mladé studentky Fakulty agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů ČZU, pod vedením doc.
Ing. arch. Jana Vaňka, CSc., zpracovaly v rámci svého studijního
oboru zadání na úpravu zeleně a intravilánu obce Tursko. Realita
skutečných zakázek podobného typu je samozřejmě svazující omezení jsou kladena rozpočtovými možnostmi obce, vlastnickými
poměry pozemků, podmínkami kladenými stavebními předpisy
a paragrafy... To ale v tomto případě nemuselo studentky Katedry
zahradní a krajinné architektury tolik trápit. Dostaly zelenou, aby
předvedly především nápady. Aby ukázaly, jak přemýšlejí v souvislostech daného prostoru a jeho možného využití, života v obci,
plánovaného rozvoje a samozřejmě s ohledem na současné nároky
na kvalitní a zdravý životní prostor.
V malých týmech studentek tak vzniklo hned několik zajímavých návrhů a více či méně snových vizí (jak je sama nazvala jedna
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ze studentek) v rámci Turska. Zaměřily se na prostranství okolo
Křížovnické bašty a rybníka, skoro-zrekonstruované Křížovnické
rezidence (počítaly již s jejím dokončením), od ní ke kostelu sv.
Martina, na prostranství před bytovkami, kde se pokusily vytvořit
otevřenější náves a lepší prostor pro společné setkávání, nebo i na
objekt bývalého zemědělského družstva či řešení nové výstavby
podél silnice na Velké Přílepy. Návrhům samozřejmě nechybějí parky, upravená zeleň, odpočinkové zóny nebo dětská hřiště.
Některé studentky neopomněly ani cyklostezky a turistické trasy,
především v návaznosti na okolní turistické cíle a činnost spolku
Od Okoře k Vltavě. A shovívavost, prosím! – zmíněnou snovost
návrhů výrazně ovlivnil fakt, že již předpokládaly zásadní snížení provozu v obci v důsledku dostavby obchvatu Kralup (ano,
krásná vize).
Jak se říká „jeden obrázek řekne více než tisíc slov“, proto tento
text berte především jako povzbuzení zvědavosti a pozvání na
výstavu jejich prací, kterou v dohledné době Obecní úřad a pan
starosta Vlk připravují.
A určitě neberte tento text jako výraz mudrlantství nad tím „co
by kdyby“ nebo „tak tohle, tohle v Tursku taky nemáme.“ Jelikož
jsem měla možnost se se studentkami nad návrhy pobavit, nechat
je se o nich rozpovídat a hlavně si poslechnout jejich dojmy z návštěv, které musely pro sbírání podkladů podniknout, vyslechla
jsem mnoho pozitivních dojmů z naší obce. Kdo ví, možná jejich
nápady něco či někoho inspirují. Vždycky je totiž co zlepšovat.
Na závěr bych ráda studentkám touto cestou popřála úspěchy
hlavně se skutečnými zakázkami po ukončení studií. A také vyjádřila svou osobní pochvalu jejich nápadům, které možná mají
daleko k možnosti realizace, ale z mého čistě laického pohledu
potvrdily jejich talent i odvahu přemýšlet originálně nad veřejným prostorem. Možná mi při shlédnutí návrhů dáte za pravdu, možná si poklepete na čelo a vůbec se vám líbit nebudou.
Což je úplně v pořádku, protože veřejný prostor je také veřejná
diskuze.
O termínu a místě konání výstavy se určitě včas dozvíte!
Karolína Bělohlávková
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kontaktuje, abych je tam mohl do seznamu doplnit. Ze seznamu
je zřejmé, že řada z legionářů nebyla rodáky, ale do Tursko se přistěhovala. Některé údaje se po letech těžko ověřují, a proto budu
vděčný za spolupráci a každou informaci.
Děkuju.
Pavel Buchtele, Státní okresní archiv Praha-západ
e-mail: pavel.buchtele@soapraha.cz
Hoch Václav, *15.1. 1895, 39. pěší pluk italských legií.
Houška František, *21. 11. 1880, 23. pěší pluk francouzských legií.
Hrabě František, *26. 3. 1891, 1. záložní pluk ruských legií.
H U D E K ? Podle publikace Protinacistický odboj na okrese
Praha-západ v letech 1939−1945, s. 220, byl čs. legionářem.
Kmoch Heřman, *29. 5. 1892, 11. střelecký pluk ruských legií.
Krečman Václav, *24.3. 1898, 34. pěší pluk italských legií.
Křemen Adolf, *26. 3. 1886, 3. střelecký pluk ruských legií.
Matucha Jan, *1892, střel. u anglické armády.
Mára Jindřich, *16. 4. 1897, 39. pěší pluk italských legií.
Mojžíšek Antonín, *24. 11. 1887, 6. střelecký pluk ruských legií.
Pavlík Karel, *18. 11. 1887, 2. střelecký pluk ruských legií.
Pechar František, *4. 10. 1877/jinde 1879, 6. střelecký pluk ruských legií.
Rydvan Václav, *26. 9. 1878, 2. střelecký pluk ruských legií.
Šimek Bohumil, *28. 5. 1895, 8. střelecký pluk ruských legií.
Šimek Karel, *3. 1. 1881, 3. střelecký pluk ruských legií.
Šimon Antonín, *31. 7. 1896, 31. pěší pluk italských legií.
Šplíchal Václav, *23. 9. 1892, 22. pěší pluk francouzských legií.

Pátrání po turských
legionářích
K letošnímu 100. výročí vzniku republiky předkládám seznam
legionářů, rodáků i občanů z Turska, který vznikl v našem Státním
okresním archivu Praha-západ. Termínem legionáři byli označování dobrovolníci, kteří bojovali v době první světové války za vznik
samostatného státu. V čele zahraničního odboje stála trojice: T.G.
Masaryk, E. Beneš a M.R. Štěfánik. Legie byly italské, francouzské
a ruské, přičemž většina legionářů prošla ruskými legiemi. První
jednotky tvořené z našich krajanů se tvořily hned po vypuknutí
války v roce 1914. Později byly doplňovány především z válečných
zajatců. Zhruba se dá uvést, že francouzskými legiemi prošlo cca
10 000 mužů, italskými 20 000 mužů a ruskými 70 000 mužů.
Prosím čtenáře, pokud mají nějakou fotku některého z bývalých turských legionářů, aby ji poskytli k okopírování. Pokud má
někdo informace o dalším ohrobeckém legionáři, ať mě prosím

VELIKONOCE SVÁTKY JARA
Velikonoce jsou tradičním, ale pohyblivým svátkem. Jejich
datum se rok od roku mění. To proto, že se termín Velikonoc
stanovuje podle lunárního kalendáře a jsou nejvýznamnějším
křesťanským svátkem, který je oslavou vzkříšení Krista.
Letošní Velikonoce nám vycházejí na první víkend v dubnu
a to Velký pátek je 30. března, Velikonoční neděle na apríla
1. dubna a Velikonoční pondělí 2. dubna 2018.
Všichni se těšíme nejen na začátek jara, prodloužený velikonoční víkend a čtyři dny volna? To není apríl, i když
velikonoční neděle na 1. dubna připadá. Právě v období křesťanských svátků máte příležitost se rozjet po celé republice
a poznat místní tradice. Jarmarky, trhy a dalšími slavnostmi
se to bude ve městech jen hemžit nebo si jen tak užívat volno
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nad Vltavou kolem řeky /u přívozu začátek/ , kam si můžete
vzít kolečkové brusle, kolo anebo jen tak pěšky a užít si fajn
den. Další tip. Výlet do státního zámku Ostrov Veltrusy. Zámek je dnes obklopen romantickým parkem, zpřístupněným
veřejnosti v roce 1796, patřícím mezi 5 nejstarších přírodně
krajinářských parků v Českých zemích. Rozlohou, takřka
300 hektarů, je u nás parkem největším. Nejstarší stromy
v areálu, se stářím kolem čtvrt tisíciletí, jsou dnes vyhlášeny
památnými stromy. Jedná se o stromy tuzemské i cizokrajné.
Park je přírodní památkou – lokalitou evropského významu
a obývá jej řada chráněných živočichů.
Ať už se rozhodnete velikonoční svátky strávit jakkoliv,
přejeme Vám krásné počasí a pohodu.
Redakce

Tursko v legendách
a světle historie
(část třetí)
Neklan? nebo Neklan!

doma s tradicemi barvení vajíček, pečení jarní nádivky mazanců nebo domácím uzením atd.
Několik tipů na výlety po našem okolí. Asi nejznámější
Okoř, kde se každoročně koná jarní jarmark, posedět můžete
pod hradem na dobrém obědě nebo se jen tak projít okořskou krajinou. Můžete si strávit příjemný den v Libčicích

Začnu zcela odjinud, než by mnozí čekali, a to od Rukopisů.
Dodnes vlastně v této kauze, a nebyla ve své době o nic menší než
politické kauzy dneška, chybí odpověď na základní otázku: „Proč
vlastně skutečně vznikly?“ Důvodů může být mnoho, tím spíš,
že ani Václav Hanka, Josef Linda nebo malíř Horčička se nikdy
ústně ani písemně ke svému falšování historie nepřiznali, a tak
chybí jejich vlastní výpověď. Avšak pokud pomineme možnost,
že šlo o záležitost jejich vlastního ega a pýchy, kdy se chtěli na
veřejnosti „prostě ukázat“ jako schopní slavisté a malíři, vychází
nám jako nejpravděpodobnější možnost jejich vlastenecký zápal,
který je vedl k vytvoření falz coby protikladu k hrdinským eposům ostatních zemí, což je věc, která naší kultuře chyběla a vlastně
stále chybí. V 19. století, kdy se začal probouzet národní duch
naší země, se to dalo považovat vlastně za významný vlastenecký počin. Proč o Rukopisech vlastně hovořím? Kromě toho, že
jedna z básní hovoří o bitvě u Turska a překřtila bájného Tyra
na slovanštějšího Čestmíra, zde může být ještě jedna podobnost mezi pověstí o Tursku a Rukopisy – snaha vytvořit národní
epos!
První zmínka o bitvě u Turska, s patřičným přízviskem mýtická, pochází z pera kronikáře Kosmy, který je sám dost velkou
záhadou i pro dnešní historiky. Co o něm víme spolehlivě je, že
svoji kroniku psal jak z vlastních zážitků, tak také z lidové slovesnosti a k ní si řadu detailů jednoduše přimyslel. A právě otázka
uvedení Lucké války v Kosmově kronice vyvolává mezi historiky
některé zajímavé otázky. Především je zajímavé, že osudy tak zvaných bájných knížat jsou u Kosmy omezeny na prostý výčet toho,
jak měli za sebou vládnout, čímž je de facto odbyl. Jen u Neklana
udělal výjimku, a to i přes to, že podle jeho tvrzení byl „bázlivější
než zajíc a na útěku rychlejší než Parth“. Tedy žádný velký hrdina
přemyslovského rodu, s kterým by se chtěl někdo chlubit. Proč si
zvolil Kosmas právě tohoto knížete? Byla to jediná natolik důležitá
událost z tohoto období, aby stála za zaznamenání? A co když

Turské noviny – březen 2018

vyprávění o Lucké válce, statečném Tyrovi a zbabělém Neklanovi
mělo vlastně původně jiný význam i účel?
To, jak je Lucká válka do Kroniky vepsána, i že se k ní vážně
několik dalších pověstí, které tak společně tvoří celek na delším

strana 13
časovém úseku, by mohlo napovídat, že tento příběh vlastně
vůbec nemusel do kroniky původně patřit. Co když si i Kosmas,
který k sepsání této pověsti podle některých historiků, například
Vladimíra Karbusického, použil starší text Franků, uvědomil
jako jeho pozdější kolegové Hanka a Linda, že Čechům chybí hrdinský příběh – epos, jaké měli již staří Řekové. Ostatně
i motiv Tyra, který jde do boje místo svého pána a statečně padne, je převzat z řecké báje o Achillovi. Mohl se Kosmas pověstí
o Lucké válce a její prezentací pokusit o vytvoření chybějícího
eposu? A co když Lucká válka neměla být původně vůbec součástí
Kroniky, ale samostatným dílem, k jehož začlenění se rozhodl až
později?
Zajímavou záhadou je jméno bájného Neklana, který je jednou
z hlavních postav celého příběhu. Kosmas a autoři, kteří z jeho
vyprávění vycházeli a vycházejí, ho líčí jako zbabělce, který se
bál bojovat, a tak za sebe vyslal do boje hrdinu Tyra a sám se
ukrýval na Levém Hradci. Jak se ale Neklan dostal ke svému
jménu? Variant existuje víc. Jak víme, v té době bylo zvykem, aby
panovník dostal jméno podle určité charakteristické vlastnosti
jeho osoby nebo jeho vlády. U Neklana, jehož jméno vychází
právě z Kosmovy kroniky, se většinou vychází ze základu klát
a záporné předložky ne, což by se dalo vysvětlit jako nebojovat.
Vezmeme-li v úvahu, že Kosmas popisuje Neklana jako zbabělce,
šlo by o logické vysvětlení, i když zároveň zavádějící.
Neklan nemusel být vůbec zbabělec, ale třeba jen mírumilovný
panovník, který netoužil po boji. Ostatně nemůžeme s jistotou
vědět, co se ve skutečnosti tehdy stalo, tím spíš, že o bitvě u Turska nemáme žádné hmatatelné důkazy. A ani u Lucké války si
nejsme jisti, o jaký konflikt vlastně šlo. Neklan mohl být prostě
jen mírný panovník, který nerad válčil a Tyra mohl poslat do bitvy
jednoduše proto, že se sám ve válčení nevyznal. Můžeme dnes,
s odstupem tolika staletí a bez důkazů o bitvě jako takové tuto
teorii úplně vyloučit? Bylo by přeci logické, že panovník, který
není nejlepším válečníkem ale spíše diplomatem, se nepohrne
do bitvy a raději svěří velení zkušenějšímu člověku, který může
vyhrát. A na druhou stranu je zde otázka, zda by panovník,
kterého by měli za zbabělce, mohl ustát vládu nad vlastní zemí,
zda by za něj Tyr, kterého evidentně uznávala celá Neklanova
družina, šel v takovém případě bojovat, a zda by s takovýmto panovníkem vyjednávali ostatní velmoži z okolí, kteří v té
době skutečně byli spojenci Čechů, ne-li snad i jejich vazaly.
Neklan tedy nemuselo ještě znamenat nutně zbabělec a dokonce
se zde nabízí ještě jeden možný překlad – Neklanět se! Neklan
mohl být tedy naopak vážený panovník, který se před nikým
nesklonil.
Těžko se dnes dozvíme, jak že se dostal Neklan ke svému
jménu a jaký vlastně byl. Kosmova kronika je v tomto případě
zdrojem značně nepřesným a zavádějícím, o dalších autorech ani
nemluvě – všichni z jeho prezentace vesměs vycházejí. Každopádně je zajímavé zamyslet se nad tím, zda nejčastěji prezentovaná
verze pověsti o bitvě u Turska a o zbabělém panovníkovi, za kterého musel zemřít někdo jiný, není vlastně špatně prezentovaný
příběh diplomatického panovníka, který za sebe z praktických
důvodů vyslal lepšího válečníka.
A na úplný závěr ještě zmiňme teorie Záviše Kalandry a již
jednou zmíněného Vladimíra Karbusického. Kalandra přisoudil
jména všech sedmi bájných knížat starým slovanským názvům
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jednotlivých dnů. Neklan by se tak jmenoval podle pátku. Karbusický naopak jméno Neklana odvozuje od textu, který se dochoval na zdi kaple ve Znojmě. Stojí v něm: Krok’ kazi (Tetha),
lubo premyšl, nezamyšl m’nata voj’n u‘ni zla, kr’z my s‘ neklan
(am), gosti vit. Tato věta znamená podle všeho: Zastav své kroky,
Tetha (vůdce Franků) a raději přemýšlej, nezamýšlím na tebe vojnu
ani zla, kříži my se neklaníme, hosty vítáme. Nápis totiž pochází
přibližně ze stejné doby, jako Kosmova kronika, ale je výňatkem
ze staršího textu z 9. Století, z něhož snad mohl čerpat i samotný
Kosmas. Pokud by měl Karbusický pravdu, dokazovalo by to, že
Neklan nebyl zbabělcem, ale diplomatem a toto bylo jeho mírové
poselství k Frankům, kteří v době jeho údajné vlády skutečně se
slovanskými kmeny a nejpravděpodobněji především s Lučany
(Žatčany) skutečně bojovali.
Tomáš Hejna

Z našich kronik
Z prvních let naší samostatnosti
Tabačenka byla vydána na celý rok, měla 52 týdenních ústřižků.
Na jeden ústřižek se fasovalo: 6 cigaret nebo 3 doutníky nebo
1 balíček dýmkového tabáku. Tabačenku brali i nekuřáci, aby
mohli svým podílem někoho obšťastniti. Také odběratelé šňupavého tabáku měli ujmu a dostávali jen odměřenou dávku. Tito
„poškozenci“ byli u nás jen čtyři.
Chlebenka v roce 1919 vydávána byla na dobu čtyř týdnů.
Vydávání dělo se v neděli na obecním úřadě, kde úřadovala zásobovací místní komise.
Mléčenky vydávaly se ponejvíce jen ve městech a to pouze
pro děti, lidi nemocné a těhotné nebo kojící matky. Jiné osoby neměly nároku na příděl mléka. Jedly černou kávu nebo
polévku.
Dodatek k roku 1919
V měsíci únoru 1919, tedy po třech měsících od vyhlášení samostatnosti našeho státu, byla úředně a slavnostně nastolena naše
vláda na Slovensku v městě Bratislavě. Tento slavnostní akt chtěli
nepřátelští nám Maďaři překaziti a při té příležitosti chtěli nám
část území při Dunaji odejmouti. O těchto plánech dozvěděla
se včas naše vláda a narychlo vyslala vojsko do Bratislavy. Vedle
tohoto vojska vyjelo do Bratislavy též přes dva tisíce Sokolů
z Prahy a okolí, by v případě potřeby byli ku pomoci. Tohoto
opatření zalekli se Maďaři tak, že ani ku hranici naší se nepřiblížili. Slavnost nastolení naší vlády minula klidně a byla s nadšením celým Slovenskem přijata. Maďaři aspoň vymstili se tím,
že podařilo se jim večer přerušiti elektrické vedení kolem nádraží
a tak nádraží tonulo ve tmě a svítilo se pochodněmi. Druhý
den konala se v Bratislavě vojenská přehlídka. Při těchto slav-

nostech bylo také poprvé, co krojované sokolstvo objevilo se na
Slovensku.
Touha Maďarů po Slovensku a závist vůči Čechům nedaly
Maďarům klidu. Koncem měsíce května vpadli maďarští bolševici
s vojenskou mocí a plnou válečnou výzbrojí do našeho Slovenska
a zle začali řáditi. Zmocnili se značného území a počínali si s neúprosnou zuřivostí ve městech a vesnicích, jichž se tam zmocnili.
Proti Maďarům byl poslán 25. května legionářský „První prapor
21. čsl. střeleckého pluku z Francie“, který koncem ledna t. r.
teprve přijel ze světové války domů. Těchto bojů za osvobození
Slovenska účastnilo se současně Sokolstvo. Šlo se zbraní v ruce,
soustředěno v útvary vojenské. Bezpečnost státu vyžadovala záruk
a proto dobrovolnými odvody členů jednot sokolských přispělo
Sokolstvo ke zřízení „Pluku stráže svobody“. K těmto odvodům
hlásili se Sokolové – nevojáci od věku 20 – 26 let, kteří za vlády
rakouské odvedeni nebyli. Z Turska šlo dobrovolně k odvodu 17
Sokolů – nevojáků, z nichž dva byli odvedeni a výcvik prodělali.
Ježto bylo nutno celé Slovensko vojensky obsaditi, byla vyhlášena
mobilizace a tak mnoho vojínů nedávno domů z války přišlých,
nastoupilo zase vojenskou povinnost. Celkem z Turska odešlo
22 mužů, někteří se navrátili v srpnu, jiní pak v listopadu neb
prosinci.
Vedle uvedených dvou pluků bojoval pak ještě na Slovensku
23. a 21. pluk legionářský a 88. pěší pluk domobranecký. Naše
branná moc nebyla ještě tehdy po půlroční době trvání našeho
státu tak zorganizována a zcelena, aby rázem mohla početně silnějšího nepřítele z našeho území vypuditi. Naše mužstvo, třebas
unavené přestálou válkou světovou a málo početné, bylo v dobrém
stavu morálním, síleno bylo vlasteneckým zápalem, zato však
nedostávalo se válečného materiálu. Nebylo dosti děl, střeliva,
zbraní nebylo místních map a jiných věcí. Mnohdy pro nedostatek střeliva bylo nutno ustoupiti z pozic pracně obsazených.
V obranném boji malé jednotky držely úseky mnohakilometrové
a možno říci, že je udržely jen proto, že měly francouzské zbraně,
které dělaly divy oproti zbraním maďarským. Tím vysvětlíme,
že počet raněných a mrtvých byl na naší straně mnohem menší
než na straně nepřátelské. Bitvy trvaly plný měsíc, až dne 26.
června bylo uzavřeno příměří do 30. listopadu. Území zabraná
museli Maďaři na zákrok Dohody vykliditi a museli též uznati
naše právo na připojené nám Slovensko.
Těmito boji na Slovensku prodělala naše samostatná armáda
křest na poli válečném. Připomenouti sluší, že ti, kdož z Turska
na Slovensko byli povoláni, všichni zdrávi vrátili se do svých
domovů.
K bojům na Slovensku nutno pro zajímavost ještě dodati: naši
armádu, v době po převratové, organizovali italští generálové, kteří též měli vrchní velení na Slovensku v době maďarského nátlaku.
Z důvodů odborně politických a vojenských byla provedena však
změna. Dnem 1. června 1919 ujal se velení československé armády
generál Pellé, šéf francouzské vojenské mise. Ten organizoval naše
vojsko po vzoru francouzském, jeho důstojníci provedli moderní
výcvik našeho vojska a řídili vojenské školy. Mnoho československých důstojníků bylo posláno na výchovu do Paříže. Velmi
platné služby prokázal nám i druhý Francouz hájící naše pozice
na Slovensku, generál Mittelhausser. Až do roku 1925 byl činným
v naší armádě. Francouzská vojenská mise působila u nás, co
vedoucí činitel vojenský, do počátku roku 1926, kdy přeměnila
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se již za činitele poradní povahy. Naše zdatné důstojnictvo samo
pak chopilo se řízení a vedení armády.
V měsíci březnu 1919 převzala československá armáda od
rakouských úřadů státních ve Vídni mnohé hraběcí a nadační velkostatky studijního fondu. Mezi velkostatky toho fondu
převzalo i panství Tuchoměřice, k němuž od katastru naší obce
sice nenáleží, ale našich sousedních obcí se věc týká. Také les
zvaný „Rusavka“ u Holubic, dále háj na „Erzu“ u Kozince a háj
nad Chýnovem přešly do správy československého ministerstva
zemědělství. Zaznamenáno proto, že občané Turska vždycky
tyto háje milovali.
Do událostí roku 1919 spadá také smutná zpráva o tragické
smrti našeho prvního československého ministra Národní obrany
generála Dr. Milana Štefánika.
Narodil se 21. června 1880 v Košiariskách na Slovensku, co
syn evangelického faráře. Nabyv vysokoškolského vzdělání odebral se do ciziny, kde věnoval se hvězdářství. Světového jména
nabyl svými výzkumy co meteorolog a astronom a též astronom
na Mont Blancu, v Turkestanu, na Tahiti, Brazilii a posledně
v Paříži. Při vypuknutí války světové vstoupil do francouzské
armády, bojoval proti Rakousku a pomohl zemi své z poddanství maďarského. Pro své neobvyklé zdatnosti rychle postupoval
a roku 1917 byl jmenován francouzským generálem. On to byl,
který profesorovi Masarykovi a Dr. Benešovi svými vědeckými
a politickými styky zjednal přístup do nejvlivnějších kruhů francouzských a anglických. Jeho zásluhou se ustavila v roce 1917
v Paříži „Národní rada československá“, aby pracovala pro naše
osvobození. Pomáhal organizovati legie nejen ve Francii, ale zaletěl i do Ruska, jel do Ameriky a dne 21. dubna 1918 prosadil
u italské vlády, že povolena byla v Itálii samostatná československá
armáda, legie naše, a ujednáno už předem i bezvýhradné uznání
našeho samostatného státu československého.
V době převratu byl v Paříži, kde účastnil se za náš stát porad
ve Versailles. Vláda jej volala na ministerské křeslo vojenství.
Na cestě do vlasti zastavil se ještě v Itálii. V neděli dne 4. května o osmé hodině ranní vzlétl s Campo Formio i Videmu na
dvojplošníku s italským nadporučíkem, strážmistrem a prostým
vojínem italského leteckého oddělení, kteří jej provázeli. Letěl
přímo do osvobozeného Slovenska, kde se chtěl potěšiti po tolikaleté odloučenosti se svojí starou matkou, dříve než ujme se
úřadu v Praze.
Letěl, ale nedoletěl! Nepříznivý osud dopřál mu jen z výšin
popatřit na osvobozenou zemi, pro níž tolik bojoval. Téměř před
zraky zástupců vlády a úřadů, kteří přišli vítat, zřítilo se letadlo
před vajnorským letištěm u Bratislavy u vesničky Ivanky.
U dohořívajícího letadla ležel umírající generál se zlomenými
nohami a krví zalitou hlavou. Nelíčený smutek rozletěl se po
celé republice. Nebe má tisíce krásných hvězd. Štefánik je tak
miloval. Národ náš má též svoje hvězdy ve své historii a literatuře,
nechť jednou z nejjasnějších je právě hrdina Štefánik. Dokud
tuto hvězdu budeme milovat, a i ji chápat, netřeba budoucnosti
se bát. Ochraňujme a plňme Štefánikův odkaz: „ Nesmiem sa
drobiť na Čechov a Slovákov, ale máme mať před očami jedine to, jako by Češi a Slováci boli na Morave a v Čechách bývajúci Slováci, a Slováci na Slovensku bývajúci Češi“. – „V živote vyhrává len jedna síla: láska k národu“. – Veriť, milovať,
pracovať.
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Generál Štefánik byl pohřben na nejbližší vrch u Košiarisek,
na vrch Bradlo. S ním tam uloženi jeho dva průvodci, třetí byl
převezen do Italie. Prozatímní hrob byl v roce 1927 přeměněn
na překrásnou mohylu obrovských rozměrů, která září svou bělostí do veliké dálky. Náklad na mohylu byl ponejvíce uhrazen
sbírkami. Stavěla se 280 dnů. Slavnostní odhalení bylo 23. září
1928.
Doslovný přepis – redakce

Předvánoční koncert
skupiny Marika Singers
V polovině prosince, v příjemném prostředí Křížovnické bašty,
uspořádalo obecní zastupitelstvo předvánoční koncert hudebního
tělesa „Marika Singers“.
Repertoár této skupiny je unikátní a velmi nevšední, neboť
vedle sebe jsme slyšeli skladby duchovní i světské, písně lidové i muzikálové a ještě mají nastudované gospely i popovou
a rockovou klasiku. Dále jsme vyslechli písně a skladby s atypickými úpravami (vlastní texty, aranžmá…) jakož i originální tvorbu z pera dvorního skladatele skupiny – pana Jiřího
Chvojky.
Na koncertě se určitě nikdo nenudil. Efektní střídání a prolínání sólových a sborových partů, struktura skladeb i jejich
interpretace je jenom důkazem toho, jak jsou nadšení amatéři, pod skvělým vedením, schopni podávat profesionální
výkony.
Díky své dirigentce paní Marice Divišové, skupina oslaví letos
své desetileté působení na hudební scéně. Tato velmi energická
dáma, svým zanícením a nadšením pro hudbu, svou dobrou náladou, pozitivním přístupem, který se šíří jako lavina, dokáže
strhnout nejen své kolegy, ale i přítomné diváky všech věkových kategorií. O tom jsme se ostatně již přesvědčili na jejich
prvním koncertě v červnu, který se konal pod širým nebem na
místním fotbalovém hřišti. A další úspěch, snad ještě větší, neboť naši spoluobčané již věděli o koho jde, měla skupina právě
v prosinci.
Vedoucí orchestru paní Marika Divišová dala dohromady
cca 20 amatérských zpěváků, několik hudebníků, kteří dokáží
zaujmout a okouzlit své posluchače natolik, že již hodně dopředu mají vyprodané sály. Jejich vystoupení se musí zařizovat
s ročním předstihem. Což se nám podařilo a můžeme již nyní
prozradit, že v červnu, přesněji 23. 6. 2018 opět toto těleso u nás
rádi přivítáme. Bude v rámci II. ročníku Turského hudebního
odpoledne.
Naďa Pokrupová

Jak udržovat sousedské vztahy
Názorným příkladem toho jsou třeba turští a přílepští zahrádkáři. Před několika lety slovo dalo slovo a spolek zahrádkářů
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Velké Přílepy mezi sebe přijal své turské sousedy, kteří se rádi
zúčastňují všech akcí, jež jsou jim předkládány. Pochvalují si
předvánoční posezení s obědem, kávičkou a cukrovím, chodí
rádi na výroční schůzi, kde se podává svačinka, káva a zákusek.
Vyvrcholením všeho bývá tradiční zahrádkářský ples s bohatou
tombolou, která je ostatně také při každé zahrádkářské akci.
Veškeré občerstvení pečou a připravují dámy zahrádkářky samy,
a že chutná všem! K tomu všemu hraje pan Blín. Všichni ho znají
a mají rádi, je vlastně jedním z nás. Členové klubu platí příspěvky, přispívají drobnými dárky do tomboly a za utržené peníze je
možné hradit vstupy na výletech. Zahrádkáři totiž jezdí pravidelně na nejen vlakový, ale i autobusový výlet. Jezdí nás tak cca
devadesát.
A tady je na místě poděkovat Obecnímu úřadu Tursko za
sponzorské dary, kterými přispívá klubu, a které jsou posléze
využívány na obohacení tomboly a zpříjemnění volného času
nejen přílepských, ale i turských občanů.
A ještě jeden pozitivní účinek tyto akce mají. Sejdou se
zde staří známí, zavzpomínají si, popovídají, večer se rozejdou
plni nových zážitků do svých domovů a těší se již na příští
setkání.
Naďa Pokrupová

VIZTKY, LEÁ,
PAKÁY, BANRY
OŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole

