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Uvnitř tohoto vydání najdete:

Slovo starosty

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

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin, ještě než
vkročíme do letní prázdninové atmosféry, dovolte několik informací k naší obci. Letošní léto nedalo prakticky žádnou šanci
příjemnému jarnímu počasí. Jen pár dnů jsme si po poměrně
dlouhé zimě mohli vychutnat vůni probouzející se přírody a příjemných jarních paprsků. Léto jakoby se nemohlo dočkat, nastoupilo v plné síle a hned padaly teplotní rekordy.
Teplo a hodně sluníčka je více příjemné, ale když chybí osvěžující
vláha, není to dobré pro živé bytosti, ani pro přírodu. Léto by mělo
lépe komunikovat se svatým Petrem, možná to někde asi okoukalo. Snad se to létu podaří, bude dlouhé a s vyváženými hodnotami.
Již zmíněné prázdninové podmínky nám umožnily včas dokončit opravu pomníku padlých vojáků v I.světové válce a výstavbu přilehlého chodníku podél školní zahrady v ulici K Erzu. Pro
zahájení stavby chodníku V Zahradách stále čekáme na vydání
stavebního povolení.
Předpokládaná realizace je ještě v letošním roce.
Komise pro výstavbu a rozvoj zadala projektantům podklady
pro zpracování studie na vybudování nových chodníků v ulicích
K Lichému stromu, na Parcelách a v ulici Ke Statkům.
V měsíci květnu jsme obdrželi doplněnou dokumentaci vlivu
záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8)“ na životní prostředí
(EIA). Pozitivní pro nás je závěrečné hodnocení, které konstatuje:
„Při dodržení navržených ochranných opatření je z hlediska vlivu
na životní prostředí realizovatelná variantou B. Ostatní varianty
jsou nevhodné.
V jarním čísle našich novin jsem upozorňoval na dvě stavby
(oprava komunikace II/240 a oprava mostku v Černém Vole,
které výrazným způsobem omezí dopravu v naší obci v období prázdnin. Podle posledních dostupných informací je málo
pravděpodobné, že se tyto akce ještě v letošním roce uskuteční.
Kompostéry, na které jsme v rámci výzvy operačního programu
životního prostředí dostali dotaci, jsme již většině zájemců předali.
Součástí tohoto programu bylo zaslání kontejneru na starší oděvy
(umístěn v ulici K Lichému stromu) a štěpkovače.
Významná změna proběhne v letních měsících ve vysílání
kabelové televize v naší obci. Provozovatelem bude společnost
Maxicom (podrobnosti uvádíme v letáku, který je součástí novin).
V první polovině roku proběhlo několik zdařilých kulturních akcí.
V druhé polovině bude jednou z nejvýznamnějších oslava 100. výročí české státnosti, která se uskuteční 13. října 2018, a kterou již nyní
obecní zastupitelstvo společně s kulturní komisí pečlivě připravují.
Přeji Vám hezké prožití letních dnů.
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Václav Vlk – starosta
Vážení spoluobčané,
bohužel musím s velkou lítostí oznámit, že v tomto období nás
navždy opustila laskavá a obětavá učitelka a ředitelka naší mateřské školy. Odešla tak osobnost, která velkou část svého života věnovala těm nejmenším, našim dětem. Osobnost, která své
zkušenosti, poznatky a životní hodnoty dlouhá léta předávala
dalším generacím. Věnujme jí všichni, kdož jsme ji znali tichou
vzpomínku. Čest její památce.
Za zastupitelstvo obce Václav Vlk – starosta
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Poděkování
Dne 30. června odchází do důchodu naše dlouholetá spolupracovnice obecního úřadu paní Naďa Pokrupová.
Za její obětavou práci a spoustu zdařilých kulturních projektů
patří paní Pokrupové naše velké poděkování. Přejeme ji pevné
zdraví a pohodu do dalších let.
Za obecní zastupitelstvo Václav Vlk – starosta

Společenská rubrika
Blahopřejeme
našim
jubilantům
paní Janě Deverové, paní Martě Prášilové
a panu Jaromírovi Frnkovi
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi
Kasianka Adamovského
a přejeme, aby se mu na tomto
světě moc a moc líbilo.
Vzpomínáme
V tomto období nás opustili
paní Antonie Dokoupilová
a pan Josef Trňák.
Čest jejich památce
Vzpomínáme
Jen ještě jednou moci vyjít do polí,
ještě jedenkrát potěšit se jarem.
Vidět kvést louk y, zlátnout obilí
a s životem se rozloučit jak s božím darem.
Dne 1. března 2018 byly na místním hřbitově uloženy ostatky
našeho bývalého spoluobčana pana
Miroslava Vodňanského
Narodil se 21. září 1931 ve Stranném – Blíževedly. Zemřel 20.
února 2018 ve Stranném ve věku 86 let.
V jeho osobě odešel člověk, který svůj život zasvětil práci pro
zemědělství. Svůj život neměl vůbec snadný. V útlém věku poznal,
co je to šíření fašismu v Evropě, poznal útoky svých německých
spolužáků, nakonec rodný statek musela rodina opustit a přestěhovali se na celou dobu okupace k příbuzným u Pelhřimo-
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va. Po válce se vrátili na neudržovaný statek. Mladý Mirek byl
připravován jako budoucí majitel selské usedlosti ve Stranném
na Českolipsku. Nastoupil ke studiu na Vyšší zemědělské škole
v Táboře. Těsně před maturitou v roce 1951 byl spolu s dalšími
spolužáky vyloučen, neboť pocházel z kulacké rodiny. Jistý čas
pracoval jako zootechnik ve Vyšším Brodě, později získal zaměstnání na nově tvořených Státních statcích Šumava. A v tu dobu
ale zavolala vojna, nastoupil, jako syn kulaka, k PTP, kde místo
vojenského výcviku a ovládání zbraně dostal krumpáč a lopatu.
Pracoval na různých stavbách, podílel se na výstavbě zbrojovky
k výrobě tanků ve slovenském Martině. Doma na statku žili
rodiče v napětí a strachu. V květnu 1948 se dostavila na statek
Vodňanských ministerská komise, která během jednoho dne
rozdala majetek celé farmy lidem, kteří nikdy nic neměli a nikdy
nehospodařili. Mirkovým rodičům nezbylo nic jiného, než opět
hledat přístřeší u příbuzných na Vysočině. Po vojně se Mirek
oženil, vrátil se na statek do Vyššího Brodu, kde dělal technika.
Nadešel rok 1968 a negativně zapůsobil vpád armád Varšavské
smlouvy. S touto intervencí Mirek nesouhlasil. A zase se stěhovali,
našel si místo zootechnika v JZD Tursko u Prahy. Manželka Hana
pak učila na zdejší škole. Později se farma stala domovem velké
koncentrace dojnic, organizační podnikové změny zavedly Mirka
na středisko Holubice, kde úspěšně vykonával funkci zootechnika
živočišné výroby, chov skotu a prasat. Dlouho očekávaný zlom
přišel až v roce 1989.
Miroslav Vodňanský se začal zajímat o osud jejich rodinného
sídla ve Stranném. První zmínka o tomto statku je z roku 1057,
v roce 1371 patřil pánům z Ronova, v 16. století bylo panství
přestavěno na renesanční tvrz. V roce 1921 koupil Bedřich Vodňanský (otec Miroslava) od litoměřického biskupství zbytkový
statek Stranné o výměře 100 hektarů polí a luk za půl milionu
korun. V roce 1942 statek zabrali Němci a předali ho pod řízení
Státních statků v Drážďanech. Rodina Vodňanských se musela
z národnostních důvodů opět stěhovat k příbuzným na Vysočinu.
Na zemědělskou usedlost se vrátili po osvobození v roce 1945
a začali budovat moderní farmu. Avšak v květnu 1948 byla jejich
práce přerušena – lidé z okolí si na statku vzali co se jim líbilo,
během dne neměli Vodňanští nic. Začala éra socializace venkova.
Zlom nastal v roce 1989. V roce 1991 požádal Miroslav Vodňanský o restituční navrácení rodného statku. Jednalo se o 100
hektarů polí a luk, 15 hektarů chmelnic a živý, mrtvý inventář
a poškozené stavby. Několikerou změnou uživatelů usedlosti chyběly potřebné záznamy a doklady. Ty Miroslav usilovně hledal
14 dní strávených v archivu na půdě Ministerstva zemědělství
v Praze. Ty nakonec nalezl, prvé vítězství tedy bylo, nastalo druhé
jednání, co se zničeným, rozpadlým a rozkradeným statkem?
Mladší bratr ani sestra neprojevili o takovéto dědictví zájem. Tak
to vše zbylo na Miroslava. Poslední uživatel usedlosti a pozemků
– JZD Kravaře vrátilo Vodňanským 100 hektarů původních polí,
luk, 15 hektarů chmelnic a polorozpadlý statek. První tři roky zde
bydlel Miroslav ve velkém provizoriu. Opravné práce musely být
prováděny se souhlasem památkářů, peněz nazbyt nebylo, a tak
musel uzavřít deseti milionovou půjčku. Mirek nepovolil, koupil
14 krav, traktor, česačku chmele a vše se začalo dařit. Po dobu více
jak pěti let choval králíky na výkrm, průměrný stav dosahoval až
3 000 kusů. Vykrmené kusy dodával i do sousedního Německa.
V roce 2005 měla farma 380 hektarů zemědělské plochy, z toho
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300 hektarů již byl soukromý majetek Vodňanských, v současné
době hospodaří již na 465 hektarech s pěstováním chmele, obilovin, olejnin a hrachu. Třetinu tvoří travní porosty, kde se pase
60 krav masného plemene a několik koní.
Na Tursku mají Vodňanských nový rodinný dům, který si
postavili Mirek se svojí manželkou. On pracoval v JZD, ona
byla učitelkou na základní škole v Tursku. Před několika lety se
trvale usadili ve Stranném. V rodině byly dvě děti. Syn Miroslav
MVDr. Vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně a v roce
1984 odešel do Vídně, kde nyní žije a působí na vysoké škole,
přednáší v oboru myslivosti a projektování honiteb. Je otcem
syna Mag. Inv. Ericha, který je absolventem Vídeňské právnické
univerzity. Nyní žije u svých prarodičů ve Stranném. Je mu dvacet
osm let a před dvěma léty převzal celou zemědělskou usedlost.
Dcera Mgr. Irena Hajdová je učitelkou na základní škole ve Velkých Přílepech. Se svým manželem a dcerou bydlí na Tursku.
Když dědeček Miroslav Vodňanský předával Erichovi statek a ten
prohlásil „statek je součástí naší rodiny, proto ho nikdy neprodáme, rozhodli jsme se, že to po dědovi převezmu. Kvůli tomu
nyní končím studia ekonomie na vídeňské univerzitě“. Děda
Miroslav jen spokojeně pokyvoval hlavou a na otázku proč se
v šedesáti letech pustil do tak náročného nápadu, jakým byly
opravné práce a znovuvybudování rodinné zemědělské usedlosti,
dal jednoduchou odpověď: „Dělám to jako odkaz rodičům, oni
tady hospodařili a jistě by byli rádi, že jsem to po nich převzal,
a že teď tady hospodaří jejich pravnuk. Je jen velká škoda, že se
nedožili aspoň toho, když nám to vrátili“, říká Miroslav. A má
proč být na svoji práci hrdý – vše je opraveno, pole i louky jsou
v pořádku, pase se zde stádo krav, koní a zádumčivý rybník vytváří kolorit českého venkova. Za výborné hospodaření a péči
o přírodu získala usedlost Vodňanských titul „vzorná zemědělská
farma“. K tomu lze jen gratulovat a přát mnoho štěstí, zdraví,
spokojenosti a úspěchů v dalším podnikání.
V osobním zamyšlení budeme na Miroslava Vodňanského st.
vzpomínat jako na českého vlastence, zemědělského odborníka
pracovitého člověka a spolehlivého kamaráda.
Čest jeho památce!
Za bývalé spolupracovníky ZD Velké Přílepy,
Agrivep a.s. Ing. Antonín Štětka

Informace obecního úřadu
– obecní knihovna bude během letních prázdnin uzavřena,
provoz bude zahájen 5. září 2018 a dále opět každou středu
od 16:00 hodin do 18:00 hodin
– provedený audit k finanční situaci obce Tursko ke dni 31. 12.
2017 o výsledcích hospodaření za uplynulé období v souladu
se zákonem o účetnictví nevznesl připomínky
– s platností od 30. 6. 2018 je zaveden na lince 316 prázdninový
jízdní řád (je vyvěšen na obecní webové stránce a je přílohou
novin), provoz na lince PID 456 do Libčic nad Vltavou a noční na lince PID 954 s nemění
– zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce a SO ,,Od
Okoře k Vltavě“ který souhlasí s celoročním hospodařením
bez připomínek
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SMS InfoKanál
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů
(GDPR) za účelem informování prostřednictvím služby SMS
zpráv Vás upozorňujeme, že pokud jste nepotvrdili SMS o souhlasu s užíváním osobních údajů byli jste automaticky vyřazeni
a SMS zprávy a informace z OÚ Tursko Vám již nechodí.
Pokud máte zájem znovu dostávat informace z OÚ Tursko
pomoci SMS do Vašeho telefonu je nutné znovu osobně, telefonicky (315786023) nebo e-mailem (sekretarka@tursko.cz)
nás kontaktovat, nahlásit Vaše telefoní číslo a SMS zprávy Vám
budou zasílány automaticky.
Válková Ivana

Kdo chce být
přísedícím
Krajského soudu
Vážení spoluobčané,
vážení čtenáři Turských novin,
na obec se v minulých dnech obrátil předseda krajského soudu
JUDr. Ljubomír Drápal s žádostí o spolupráci ve věci vytipování vhodných kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu
v Praze.
Statut přísedícího je funkcí veřejnou a řídí se zákonem o soudech. Přísedící, který je členem tříčlenného senátu složeného
z předsedy – soudcem z povolání a dvou laiků, kteří jsou voleni
zastupitelstvem kraje, se podílí na rozhodovací činnosti soudu
prvního stupně ve věcech majetkových či násilné trestné činnosti,
přičemž při rozhodování jsou si hlasy všech členů rovny.
Kandidát na funkci musí splňovat tyto čtyři, zákonem stanovené, podmínky:
•
•
•
•

státní občanství České republiky
plnou svéprávnost a bezúhonnost
věk nejméně 30 let
trvalý pobyt nebo stálé pracoviště ve Středočeském kraji

Zájemci, kterým není lhostejný rozvoj právního státu se mohou hlásit nebo se obrátit s dotazy na personální útvar Krajského soudu v Praze – kontaktní osoba pí. Věra Pelcová, tel.
257 005 426, e-mail: vpelcova@ksoud.pha.justice.cz
či na místopředsedu soudu pro věci trestní – Mgr. Petra France,
tel. 724 181 103, e-mail pfranc@ksoud.pha.justice.cz,
popřípadě na odbor legislativně právní Krajského úřadu
Středočeského kraje, zastoupeného JUDr. Janem Pulsem,
tel. 257 280244, e-mail: puls@kr-s.cz
Václav Vlk – starosta

Územní plán obce Tursko
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
z důvodu skutečnosti, že letos na podzim uplyne již osm let od
doby, kdy obec vydala nový územní plán, zastupitelstvo obce
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schválilo na svém zasedání dne 18. 6. 2018, usnesením č. 10/4/18
záměr pořízení změny územního plánu.
Touto změnou chce obec v zastavitelných plochách platného
ÚP, kde dosud není vydáno nebo projednáváno územní řízení,
stavební povolení, zadání územních studií nebo není uzavřena
plánovací smlouva, docílit souladu plánované výstavby pro bydlení s tomu odpovídající občanskou vybaveností, technickou
a dopravní infrastrukturou. Současně tak dojde sjednocením
minimální velikosti parcel v návaznosti na jejich polohu, k narovnání podmínek všech vlastníků pozemků v zastavitelném
území katastru obce.
Zastupitelé zároveň schválili za pořizovatele Změny územního
plánu Odbor územního plánování Městského úřadu Černošice,
který vypracuje návrh zadání změny dle požadavků obce a zároveň
zajistí její projednávání s dotčenými orgány. Současně byl schválen
i zpracovatel – architektonická kancelář Petra Foglara Praha.
V souvislosti s tímto záměrem zastupitelstvo rovněž schválilo
záměr, kterým je stanovení územního opatření o stavební uzávěře, v totožných plochách, na kterých bude projednávaná výše
uvedená změna, a to pouze po dobu, než bude vydána platná
změna územního plánu. Toto opatření tak může zabránit možné bezkoncepční a chaotické výstavbě, která by nerespektovala
urbanistické uspořádání výstavby v krajině a potřeby občanů.
Závěrem lze říci, že výměra zastavitelných ploch, daná současným územním plánem je více než dostačující, a proto obec
nehodlá, a to ani v budoucnu, v rámci zachování vesnického rázu
obce, rozšiřovat další plochy pro jakoukoli výstavbu. Plánovanou
změnou tedy nedojde v rámci ochrany zemědělského půdního
fondu k žádnému dalšímu záboru půdy.
Naším jediným cílem je, aby tato změna stanovením velikosti
parcel v návaznosti na rozšíření ploch občanské vybavenosti,
zeleně a veřejných prostranství, významnou měrou přispěla ke
zvýšení kvality bydlení a podstatně zlepšila životní prostředí nás
všech, kteří zde žijeme.
Za zastupitelstvo obce Jana Martínková

Kulturní komise
Komise se pravidelně schází a plánuje akce, které se konají během
roku.
V březnu proběhla beseda s ing.Ludmilou Duškovou a panem
Janem Kopřivou na téma „zahrádka a vše kolem ní“. Dále pak
v dubnu to byla beseda s JUDr. Jitkou Lenkovou, která se věnuje psaní záhad a nadpřirozených jevů a beseda se spisovatelkou
Renátou Šťastnou.
Rovněž v dubnu se uskutečnilo vítání občánků v zasedací
místnosti OÚ. Svým programem nám tuto slavnostní událost
zpestřily děti z místní MŠ.
V květnu se uskutečnila beseda s panem ing.Pavlem Toulcem na
téma „HONDURAS“, která proběhla v restauraci „U Zlámalů“.
Dále jsme se v květnu vypravili do ZOO v Plzni. Byl to výlet
pro děti a rodiče, který se moc líbil. Pro velký zájem byly vypraveny dva autobusy.
V sobotu 2. června se uskutečnil dětský den na místním fotbalovém hřišti. Tentokrát byl pro děti připravený program plný
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soutěží na jednotlivých stanovištích. Lezení v tunelu, skákání
panáka, skládání puzzlí, ježdění slalomu na koloběžce, skákání
v pytlích, házení kroužků, házení tenisáků na klauna a chození
na chůdách a lyžích. Někteří si mohli prohlédnout přistavené
policejní auto a vyzkoušet houkačku.
Dále byly pro děti připraveny výtvarné dílničky, kde si mohly
ozdobit květináč, nebo skleničku, podle svých představ. Rovněž
si mohly připravit a ozdobit něco dobrého na zub.
Nakonec bylo vše zakončeno diskotékou na připraveném parketu.
Počasí se nám povedlo a připravilo nám krásné odpoledne.
Chtěla bych poděkovat všem, co se podíleli na přípravě a průběhu dětského dne, protože se opravdu vydařil.
Ještě nás v červnu čekaly hudební slavnosti, které proběhly na
místním fotbalovém hřišti.
Pomalu se blíží čas dovolených a prázdnin, tak všem přeji
jejich příjemné prožití, hodně sluníčka a moc krásných zážitků.
Ivana Lánská

Co nového ve školce
Poslední čtvrtletí školního roku je již tradičně bohaté na mnoho akcí pro děti. Svátky
jara děti oslavily, mimo jiné, také dopoledním výletem na zámek v Nelahozevsi. Po
velmi pěkné prohlídce zámku, přizpůsobené
věku dětí a aktuálním svátkům, nás čekaly
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ve vyhrazené zámecké místnosti velikonoční dílničky, kde si děti
vyrobily zápichy s různými velikonočními motivy. Také ve školce
jsme vyráběli velikonoční výrobky z papíru a vyfouknutých vajec.
Těsně před samotnými svátky jsme ještě stihli návštěvu na obecním úřadu, kde jsme popřáli pěkné prožití nadcházejících svátků
a děti byly odměněny pomlázkou za velikonoční koledování.
V dubnu se konaly akce pro děti v prostorách školy. Přivítali
jsme hned několik návštěv. Nejprve to byl pan David Tauber s Di-
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vadélkem Vodníček a představením O obrovi, který uměl čarovat.
Zábavné představení proložené hrou na kytaru, mělo úspěch.
Další představení už bylo orientované na blížící se Filipojakubskou noc. Přiletěla k nám čarodějnice se svou Popletenou školou
čar a kouzel. Zábavného dopoledne ve školce plného písniček
a soutěží si děti užily v krásných kostýmech čarodějů a čarodějnic. Poslední dubnová akce byla zaměřena na environmentální
výchovu dětí. Přijel zástupce společnosti Penthea s programem
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Zvířátka kolem nás. Program spojoval poutavý výklad, promítání
videí a ukázky živých zvířat.
V polovině května se uskutečnil celodenní výlet do Hrusic za
kocourem Mikešem. Zajeli jsme se podívat do Památníku Josefa
Lady a jeho dcery Aleny. Děti si prohlédly krásnou expozici s díly
známými i méně známými. Po prohlídce jsme si zašli do „ladovské“ hospody U Sejků na výborný řízek a bramborovou kaši. Po
dobrém obědě jsme se vraceli příjemně unaveni zase domů. Konec
května se nesl v duchu oslav MDD. Přijel břichomluvec s velmi
zábavným představením, údiv střídaly výbuchy smíchu. Dalším
hostem byla pohádková babička se svými popletenými pohádkami. A nakonec jsme si udělali ještě jeden výlet do blízkého okolí.
Z Noutonic, kam jsme přijeli autobusem, jsme se vydali pěšky po
turistické značce na hrad Okoř. Aby nám cesta veseleji ubíhala,
zpívali jsme si stejnojmennou písničku.
V květnu se také udála velká změna týkající se školní zahrady,
na které byly instalovány nové herní prvky. Byl vybudován nový
přístřešek a zastíněna pískoviště.
Šestého června jsme se nechali zvěčnit na hromadném fotu
a hned druhý den se konala Zahradní slavnost, na které jsme
se rozloučili s předškoláky. Letošním tématem bylo Putování
s indiány. Do konce roku čeká budoucí prvňáčky ještě jedna
akce – Noc v MŠ.
Všem přejeme krásné prázdniny, novým prvňáčkům hodně
úspěchů ve škole a my v MŠ se těšíme společně s dětmi na nové
zážitky v příštím školním roce.
Kolektiv MŠ Tursko

Zprávy ze ZŠ
Vážení čtenáři,
od 9. do 11. dubna 2018 proběhl zápis do
budoucí 1. třídy. K zápisu se dostavilo 60 dětí
v doprovodu svých rodičů. Děti předvedly své
dovednosti: počítat, pozorovat a hlavně dobře
a srozumitelně komunikovat. V září otevřeme
dvě první třídy, které budou mít přibližně 24 žáků.

V květnu proběhly přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.
Z našich pěti uchazečů o toto studium se na školu dostali čtyři žáci.
Blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů do dalších studijních
let. I ostatní žáci 5. ročníku řešili, na jakou školu v září nastoupí.
Někteří půjdou do Kralup, do Libčic, do Horoměřic a i do Prahy.
I těm samozřejmě přejeme hodně štěstí a úspěchu v další práci.
Na Den dětí jsme s dětmi naší školy vyrazili na hřiště v Holubicích. Poprvé v nové historii školy se konal turnaj ve vybíjené
mezi žáky 3. – 5. ročníků. Vítězem byl kolektiv žáků ze 4. A, na
druhém místě skončila 5. A a třetí obsadila 3. B. Všichni dostali
sladkou odměnu. I pro ostatní děti byly na hřišti připraveny různé atrakce: bubliny, střelba z luku na terč, běhání na gumovém
laně, skákání v pytli, běh slalomu, přetahování lanem a podobně.
V lese pak byl připraven pohádkový kvíz, který ale všichni žáci
projít ani nestihli.
Konec roku se blížil a s ním i slavnostní vyřazení žáků 5. ročníků. Letos byla tato oslava spojena se 150. výročím založení
školy v Holubicích. Slavnost proběhla v sobotu 23. 6. 2018 a další
informace o akci naleznete na webových stránkách školy nebo
na úřadu v Holubicích.
Vysvědčení se bude letos předávat v pátek 29. 6. 2018 první vyučovací hodinu a pak už se mohou žáci vydat na dlouho
očekávané volno letních prázdnin. Do školy se opět navrátí až
v pondělí 3. 9. 2018 v Tursku od 7:45 a v Holubicích od 8:00.
Přeji všem krásné prožití volna a s novými silami se společně
v září vrhneme do další práce.
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Fotbal na Mělníku
Vážení čtenáři,
máme za sebou první sezonu v mělnickém
okrese. Skončili jsme na druhém místě, pouhé
dva body za postupujícím mužstvem Sokola
Sazená.
Jarní část soutěže se nám fotbalově opravdu
podařila.
Hned první zápas na domácím hřišti s FK Kralupy skončil po
devadesáti minutách bez branek. V zápase jsme byli dominujícím
mužstvem, ale branku se nám vstřelit nepodařilo. V mělnickém
okrese se v případě nerozhodného výsledku kopou pokutové kopy.
V této dovednostní soutěži jsme vyhráli, takže do tabulky jsme
si připsali dva body.
Pak již následovala šňůra šesti zápasů, ve kterých jsme nepoznali porážku.
Domácí zápas se Sokolem Ledčice byl ještě v první půli vyrovnaný, ale naše zlepšená hra ve druhé půli dala výsledku jasnou
podobu a my přesvědčivě vyhráli 7:2.
První utkání na cizím hřišti ve Vraňanech se nám fotbalově
moc nepovedlo, ale i přes nepříznivý průběh zápasu, kde jsme
po první půli prohrávali 2:1, jsme nakonec silou vůle vyhráli
4:3. Celý zápas jsme byli jasně lepší, ale každý si myslel, že toto
utkání rozhodne sám, a tak trochu jsme zapomněli, že fotbal je
kolektivní hra.
Další domácí zápas byl fotbalová lahůdka. Přijelo k nám vedoucí mužstvo soutěže Sokol Sazená a my věděli, že v případě
vítězství, bychom rázem byli ve hře o postup, protože rozdíl mezi
námi a naším soupeřem by byl pouhé dva body.
Utkání začalo z naší strany dost nešťastně, protože už ve
4. minutě jsme si dali vlastní gól. Dobré bylo, že gól nás nesrazil
na kolena, ale naopak nás povzbudil a my v 10. minutě po krásné
střele Tomáše Charváta vyrovnali. Pak se hrál výborný fotbal se
šancemi na obou stranách, s mírnou naší převahou, za kterou
jsme byli ve 36. minutě odměněni vedoucím gólem. Výsledkem
2:1 skončil první poločas a jak se později ukázalo, i celý zápas.
Utkání se nám opravdu povedlo a my viděli, že v této soutěži
můžeme porazit opravdu každého.
Utkání v Úžicích se hrálo celý zápas na jednu bránu, tím
mám na mysli tu úžickou, ale bohužel z ojedinělého útoku domácích jsme dostali gól a nám trvalo skoro celý zápas než jsme
vyrovnali. V době kdy už náš vítězný gól visel na vlásku, zcela
nepochopitelně domácí pořadatel při zahrávání rohu napadl fyzicky našeho hráče a rozhodčímu nezbylo nic jiného, než utkání
ukončit.
Bylo jasné, že pokud rozhodčí napíše do zápisu o utkání pravdivé informace, musíme utkání kontumačně vyhrát. To se také
stalo a nám bylo disciplinární komisí přisouzeno kontumační
vítězství 3:0.
V domácím utkání se Sokolem Dolany nebylo o vítězi pochyb.
Kromě prvních patnácti minut jsme byli po celé utkání jasně
lepším mužstvem a vítězství 4:0 odpovídá předvedené hře.
V utkání ve Chvatěrubech přišla naše jediná, ale zasloužená,
jarní prohra 2:1. Jen díky výbornému výkonu našeho brankáře
Jardy Zahradníka, jsme drželi nerozhodný stav až do závěrečných
minut.
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Bohužel se nakonec domácímu mužstvu v úplném závěru podařilo skórovat a my prohráli, a tím padla i naše možnost vyhrát
celou soutěž.
Se soutěží jsme se rozloučili zaslouženým vítězstvím v Nové
Vsi 6:2.
No a pak už nás jako každý rok čekalo pořádání dětského
dne a po jeho skončení taneční zábava, kde k tanci a poslechu
výborně hrála skupina Typ. Díky rozmarům počasí nám bouřka
den před konáním zábavy rozbila již všechny připravené stany
a my museli ještě v den jejího konání vše postavit znovu, za což
patří všem fotbalistům a pracovníkům obecního úřadu, kteří se
na přípravách podíleli velký dík.
Doufám, že se nikdo neurazí, ale je pár lidí, kterým se zaslouží
poděkovat jmenovitě. Jsou to František Znamenáček, Jaroslav
Zahradník a Michal Průša, kteří byli tahouni celé akce s výborným zakončením, protože zábavy se zúčastnilo 242 platících,
převážně spokojených hostů.
Poděkování patří též panu Janu Vůjtěchovi za výborně připravené hřiště po celou sezónu a za sponzorský dar ve formě
občerstvení, Ondrovi Zlámalovi.
Na závěr bych Vám jménem svým a všech fotbalistů chtěl
popřát krásné a spokojené léto.
Pavel Kačírek
Tabulka celková
Rk. Družstvo

Záp. +

0

–

Skóre Body Penalty + Penalty –

1 Tělovýchovná jednota Sokol Sazená

18

14

0

4 74:20

44

0

2

2 Tělovýchovná jednota Tursko

18

14

0

4 58:26

42

1

1

3 FK Kralupy 1901, z.s. B

18

12

0

6 62:31

37

1

2

4 Tělovýchovná jednota Vltavan Chvatěruby

18

12

0

6 53:27

35

3

2

5 Sportovní klub Postřižín, spolek

18

9

0

9 44:47

26

2

1

6 AFK Vraňany

18

9

0

9 48:56

26

1

0

7 Tělovýchovná jednota Sokol Ledčice

18

6

0

12 37:62

18

0

0

8 Tělovýchovná jednota Sokol Nová Ves

18

5

0

13 40:70

16

0

1

9 TJ Sokol Dolany, z.s. B

18

5

0

13 22:64

14

1

0

18

4

0

14 26:61

12

1

1

10 SK Úžice, z.s.

Dětský den
První červen, jak jinak než tradičně, je vždy svátkem dětí.Tentokrát vyšel na pátek. Proto členové kulturní komise a místní fotbalisté pro ně na následující den připravili zábavné sobotní odpoledne se sportovními a dovednostními soutěžemi a disciplínami.
S přípravami se začalo již uprostřed týdne, aby bylo vše přichystáno a v sobotu se mohlo doladit jen posledních pár drobností. Tak, jako vždy, jsme pečlivě sledovali předpovědi počasí.
Letos, kdy nás vysoké teploty a sucho docela potrápily, to příroda
vzala hopem. Urychlila vše alespoň nejméně o měsíc. A nám se
tak potřebný déšť dlouho, dlouho vyhýbal. Avšak všeho do času.
V pátek odpoledne, kdy již bylo všechno téměř nachystáno, přívalák a silný vichr vykonaly své. A tudíž stavění stanů začalo znovu.
Vybraný odpolední termín nám skutečně pomohl, čímž o druhé
odpolední bylo vše opět hotové. Na osmi stanovištích byly připra-
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veny úkoly, za jejichž splnění děti obdržely různé ceny. Dlouhá
fronta se tak utvořila na stanovišti s chůdami, což je disciplína
skutečně náročná. Děti si ji velice oblíbily, neboť některé z nich
dosud na chůdách nechodily. Ty méně odvážné si však mohly
vybrat místo chůd chůzi na lyžích, také bezva zábava. Opodál
mohly předvést svoji zručnost jízdou na koloběžce, skákání panáka nebo trpělivost při skládání puzzlí. Odvahu vyžadovalo,
zvláště pro ty nejmenší, prolézání tunelu a dobrou mušku zase
při hodu na klauna či kroužky. Letos však byly soutěže navíc
ještě doplněny o další programy. Například o kulinářské umění
paní Věrky Slezákové z nám dobře známé cukrárny Mlsárnička
a její pomocnice Terezky, které probíhalo v duchu „co si uvařím,
to si také sním“. Takže o sladká pokušení nebyla žádná nouze
a navíc vlastnoručně vyrobené vafle a pohár chutnají ještě více.
Obležen byl rovněž stánek Janičky Čelůstkové a jejích pomocnic

strana 9

s výtvarnými dílničkami, kde si děti mohly vlastnoručně vyzdobit hrneček či květináč a zároveň malování na obličej zručné
vizážistky Kristýnky Snopové, které probíhalo přesně dle přání malých návštěvníků. Během soutěží na stanovištích si děti
mohly též prohlédnout vozidlo naší obecní policie. Jeho posádka
byla během chvilky zavalena mnoha dotazy, nejen chlapců, ale
i holčiček.
Tak, jako na každé oslavě, nesmí chybět hudba a tanec, tak
i my jsme na závěr uspořádali tradiční diskotéku. Jejího moderování se ujala Janička Čelůstková a rozpohybovala nejen děti,
ale i rodiče, což bylo skutečně prima. Po náročném odpoledni
se všichni cítili příjemně unaveni, a proto v závěru došlo opět na
posilnění úžasnými dortíky paní Věrky z Mlsárničky.
I počasí nám přece jen vyšlo vstříc, čímž byli všichni spokojeni, především však děti, jak vidno z rozzářených dětských
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obličejíků. A to je pro všechny, kteří se na přípravě oslav podíleli,
ta největší odměna.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám všem, kteří jste se na
programu a dalších přípravách, ať materiálově, tak technicky
podíleli, vyslovili velké poděkování a na Vás, kteří jste přijali
naše pozvání, se budeme těšit opět za rok.
Jana Martínková
Foto: https://tursko.rajce.idnes.cz/Detsky_den_Tursko_2.6.2018/
jméno: děti
heslo/kód: 2018

čínské pero, versatilku, boty, kterým se říkalo Pionýrky a do nich
krepsilonové ponožky, které byly celé z umělotiny, tudíž nesály
pot a noha výrazně smrděla, jak píše spisovatelka. Ale třeba taková remoska je nepostradatelným pomocníkem pro někoho ještě
dodnes a rovněž na ruční šlehač nenechá dnešní hospodyňka dopustit. A tak bychom mohli pokračovat. Co fotografie to „skvost“.
Tajemství, záhady, nevysvětlitelné jevy a blízkost k mysteriím
starých civilizací toto je doména paní Jitky Lenkové, která se
zabývá záhadami a nejen že o nich mluví, ale i o nich píše. Jak
necháme mystično na sebe působit, jak se s tím sžijeme, to záleží
jen a jen na nás.
Beseda se konala v polovině dubna, v příjemném prostředí
restaurace u Zlámalů.

Společná posezení

Naďa Pokrupová

Beseda spisovatele Tomáše Hejny
Stalo se nepsaným pravidlem, že do našeho časopisu přispívá
mladý český spisovatel pan Tomáš Hejný. Právě on započal letošní řadu přednášek. Bohužel nedopatřením se tato informace
a zároveň poděkování, do letošního prvního čísla, nedostalo.
Tímto se omlouváme a chybu nyní napravujeme.
První přednáška patřila právě panu Tomáši Hejnovi, který se
zabývá především historií. Jeho největší vášní jsou knihy, historie
a toto se promítá právě do jeho tvorby. Má mnoho zájmů, jeho
knihy se dobře čtou. Některé jsou humorné a jiné zase poučné.
V loňském roce začal přednášet historii i na knihovnické škole.
Jinak pracuje jako šéfredaktor vydavatelství Olympia.
Zajímavé bylo povídání o Kosmovi, který je považován za
prvního českého kronikáře. Jak byl Kosmas objektivní, nakolik
se mu dá věřit a především, kde čerpal inspiraci ke svému dílu?
Toto jsme si mohli poslechnout v příjemném prostředí restaurace
„U Zlámalů“.
Nechyběla ani hudba. Na klávesy zahrála sestra pana Hejného,
která je pedagožkou na hudební konzervatoři.
A jak to bylo s Bitvou u Turska? Strhující vylíčení bitvy na
Turském poli je bezpochyby jednou z nejpůsobivějších starých pověstí českých, ale podle určité části historiků bylo nutné vytvořit
epos, což se „prý“ Kosmovi podařilo a který se svým rozsahem
i popisem rovná slavnějším eposům Homérovým.
Bylo to velmi zajímavé a příjemné povídání, i když mnohým
z nás vznikl v hlavě pěkný chaos.
S Tomášem Hejným jsme se snad nesetkali naposledy. Má
připravený celý cyklus přednášek o Habsburcích, což je historie
téměř „nedávná“ a jistě hodně zajímavá.
Naďa Pokrupová

Spisovatelka a záhadoložka
Spisovatelka paní Renáta Šťastná si přišla s námi popovídat a pobesedovat o své nové knize „Vzpomínkomat“, která nás zavedla
do časů ne tak vzdálených, abychom si na situace v publikaci
mnohdy humorně popsaných nepamatovali. Kniha je doplněna
fotografiemi, které nás dnes již pobaví, ale přesto určitá nostalgie
zůstává. Vždyť kdo by si nepamatoval na památníčky, kdo by si
nepamatoval na Rubikovu kostku, céčka, stavebnici Merkur. A co

Besedy pokračují
Počátkem března se konalo další přátelské setkání, besedovalo
se v místní škole. Tentokrát za námi přijeli paní ing. Ludmila
Dušková a pan Jan Kopřiva. Oba známí zahrádkáři, pěstitelé
a dlouholetí spolupracovníci rozhlasových a televizních pořadů.
Zkrátka odborníci na vše, co je na zahradě a ve sklenících třeba.
Besedovalo se a promítalo v místní škole. A že se besedovalo.
Oba aktéři nestačili odpovídat na změť různých dotazů. Jak co
pěstovat, jaký postřik používat, případně jak se bránit různým
chorobám, které napadají rostliny atd. Právě v tomto předjarním
období byla tato návštěva velmi aktuální. Na závěr nám byla
předvedena nabídka různých nejen osvědčených ale i nových
druhů zelenin např. rajčat, okurek, nového druhu kopru, zvláštního hrášku, neplazivých dýní, červené řepy pro mlsné jazýčky
apod. Semínka jsme si mohli i zakoupit. Vím, že není problém
najít si příslušné rady v knize či na internetu. Ale není nadto
popovídat si přímo a naživo a hlavně s někým, kdo je pro svou
práci či koníčka zapálen tak, jako oba naši hosté.
Naďa Pokrupová

Společná posezení –
destinace Honduras
V polovině května se uskutečnila v restauraci u Zlámalů poslední
beseda prvního pololetí v letošním roce. Po předešlých oblastech
jsme se tentokrát opět zaměřili na geografii a nám známé průvodce manžele Toulcovi. Tématem této besedy byla zvolena destinace
na opačné straně zeměkoule. A kam že jsme se tentokrát vydali?
Do podivuhodné země, země mnoha bouří ve Střední Americe.,
nacházející se mezi Guatemalou, Salvadorem a Nikaraguí – do
Hondurasu. Někdy prý se jí říká, jak jsme se dověděli, banánová
republika. Nevíme, zda se to týká spolehlivosti tamějších úřadů,
nebo především proto, že se zde pěstují banány, jejichž export
silně ovlivňuje ekonomiku. Rovněž se jí říká země fotbalové války, neboť se zde v sedmdesátých letech odehrál krátký konflikt
poté, co salvadorský tým zvítězila nad honduraskou reprezentací.
Získali jsme plno cenných informací, jak zvolit dopravu, co vše
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potřebné zabalit, aby nám nic, kdybychom se pro takovou destinaci rozhodli, nechybělo. Z bohaté obrazové fotodokumentace
jsme si uvědomili, že tady návštěvníky dost čato provází déšť
a zase déšť. Což je samozřjmě normální, neboť poloha území se
nachází z větší části v oblasti vlhkých tropů. Takže rozmyslet si
termín cesty je také důležité. Zajímavé vyprávění pana inženýra,
doprovázené řadou fotografií nás provedlo prakticky po celém
území, včetně národního parku. Návštěva Copanu, hlavního
centra mayské kultury, které je zapsáno na seznamu světového
dědictví Unesco patří rozhodně k těm nejzajímavějším. Rozsáhlé
archeologiocké naleziště s řadou rozličných soch a záhadných
hieroglyfů je dokladem toho, že tajemná předkolumbovská indiánská civilizace zde zanechala nesmazatelné a velmi výzanmné
stopy. Co možná nevíte anebo již někteří z Vás slyšeli je slůvko
Roatán. Co se pod ním skrývá? Je největším ze 3 ostrovů, který
leží stranou od ostatních hojně navštěvovaných ostrovů a pláží
v Karibiku, nedaleko hranic Belize, Guatemaly a Hondurasu.
Svým podlouhlým tvarem matně připomíná krokodýla. Málokdo
však už ví, že uprostřed ostrova se nachází česká vesnice.

Nevýhodou ovšem je, že každé tři měsíce musíte ostrov opustit,
v poslední době prý lze pobyt prodloužit o jeden měsíc. Přednáška byla velice poutavá a příjemná a my jsme si odnesli pocit, že
návštěva těchto končin je opravdovým zážitkem, jak si vychutnat
atmosféru dávných časů.
Krásné a prázdniny a příjemné cestování Vám všem
přeje Jana Martínková

Tursko v legendách
a světle historie
(závěrečná část)
PáteR s motyčkou
Dnešní archeologové jsou zvyklí
pátrat systematicky a každý výkop, který odhalí nějakou zajímavou historickou věc, je jim
hlášen (nebo by měl být) jako
nález archeologického předmětu nebo lokality. K nim vyjedou
lidé z nejbližšího regionálního
muzea nebo ústavu a začnou
s vykopávkami, očišťováním
předmětů, konzervací míst,
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s hloubkovými sondami v okolí, focením, katalogizováním, zanášením do map a tak dále. Práce archeologa je tedy stále o „špinavé práci“ rukama a o znalostech a vědomostech, přesto to však
dnešní archeologové mají jednodušší, než jejich předci před pouhým půldruhým stoletím (cca). Tehdy se totiž lidé na starověké
nebo středověké památky a nálezy nedívali jako my dnes, a tak
se většina nalezených věcí ocitla v základech budov, skrývkách
nebo na smetištích. Až v 19. století se několik nadšenců, převážně amatérských vlastenců, pustilo do nelehké práce poodhalit
roušku tajemství našich předků pomocí systematického sbírání
a studování nálezů. Jedním z nich byl také páter Václav Krolmus,
který kromě křížku na krku a poutnické hole vláčel sebou často
také motyčku.Václav Krolmus se narodil u Bělé pod Bezdězem
ve vesnici Březinka na začátku října roku 1790. Na stejném místě
chodil také do školy a později se stal žákem kosmonoského augustiánského gymnázia. O jeho dětství i mládí toho víme poměrně
málo. Dochoval se vlastně jen zápis z matriky. Víme, že jeho otec
byl učitelem, a že ho tak vychovávali sami rodiče, a to hlavně
v našem českém jazyce. Němčině se naučil až na gymnáziu, kde ji
měl jako jeden z hlavních předmětů. Kromě toho se učil u místního faráře také latině, a tak měl nejlepší předpoklady vydat se na
kněžskou dráhu. Po několika zkouškách se dostal na v roce 1808
na gymnázium v Praze, později také v Mladé Boleslavi a rétoriku
u Piaristů. Dostudoval nakonec v České Lípě a odtud se vrátil
do Prahy na vysokou školu. Dařilo se mu a nakonec se rozhodl
stát skutečně knězem. Na studia logiky v Praze ještě navázal fyzikou a metafyzikou v Mostě, kde absolvoval. Krolmus se už při
studiu začal soukromě zajímat o dějiny a také o českou kulturu.
V Praze se navrátil k užívání českého jazyka a měl živý zájem
o českou literaturu, která byla v té době právě na vzestupu. Co
ho brzy pohltilo nejvíc bylo sbírání lidových zkazek, moudrostí
a pověstí a také předmětů, čímž se dostal také k archeologii, jíž
je pravděpodobně dnes nejvíc znám. A protože závěr studií trávil
v tehdejším Mostě (ze kterého se dnes zachoval jen původní kostel
a několika okrajových částí, které nepadly za oběť dolům), první
archeologickou lokalitou, v níž se ocitl, bylo okolí starého Žatce
a Chomutova, tedy území původních Žatčanů (Lučanů). Nejspíš
netušil, že právě tento původní český kmen, nebo chceme-li slovanské knížectví, bude jednou důležitý pro jeho největší objev.
Už na škole v Praze se dostal Krolmus do kontaktu s budoucími předními osobnostmi českého vlasteneckého živlu. Mezi jeho
spolužáky a přátele patřili František Thám, Václav Kramerius,
František Ladislav Čelakovský, Josef Dobrovský či Josef Linda, ale
i po studiu měl štěstí na lidi ve svém okolí, když se stal kolegou
žákem litoměřického kanovníka Jana Tachecího v orientálních
jazycích, a kdy se také seznámil s Jungmannem. V Litoměřicích
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dokončil svá kněžská studia a posléze byl v polovině srpna 1815
vysvěcen na kněze u Voršilek v Praze. Než nastoupil svoji kněžskou dráhu, vydal se ještě na dlouhou cestu do obou Lužic, kde
začal sbírat zdejší pověsti a příběhy a také skupovat všemožné
knihy. Za ty později utrácel většinu svého hubeného platu, který
mu zbyl po výdajích za jídlo, ošacení, bydlení, a také za archeologické nálezy, ale o tom až později.
Krolmus byl poprvé umístěn do Liblic, kde kromě duchovních
povinností také shromáždil hlouček studentů, kterým předčítal z jím nakoupených knih nebo jim je půjčoval. Snažil se je
podněcovat ke studiu českého jazyka, literatury a také historie.
Choval se tak ostatně všude, kam přišel. Do Nové Lisé přišel
s vlastním překladem Agendy, kvůli kterému ale na sebe přivolal
zlobu svých nadřízených, protože kázání v češtině a nabádání
katolické společnosti ke studiu českého jazyka nebylo v té době
katolickou církví právě oblíbené. Krolmus se musel ze svého jednání zpovídat a ospravedlňovat se. Povedlo se mu to, a to nejen
vlastním přičiněním, ale také s velkou podporou lidí, katolíků
i nekatolíků, kteří se za něj horlivě přimlouvali a při návratu
mu chodili i kilometry vstříc, aby ho uvítali. Aby nedocházelo
k dalším konfliktům, byl Krolmus přeřazen do Mšena u Mělníka.
Zde ho při vzorové mši a výuce sledoval samotný biskup, který
se nakonec za něj také přimluvil, protože na jeho způsobech nic
špatného neshledal.
Abychom přeskočili několik let přesazování z jedné fary na
druhou, řekněme jenom, že Krolmus pokaždé narazil na někoho, kdo nesouhlasil s jeho kázáními v češtině ani s jeho výukou
v českém jazyce nebo jeho osvětovou činností. Nešlo ani tak
o problém jazykový, i když i ten hrál samozřejmě svoji roli, ale
šlo především o to, že podle dobových svědectví se za Krolmusem sjížděli lidé z jeho bývalých působišť, aby slyšeli právě jeho
kázání a výuku, což znamenalo pro ostatní faráře odliv jejich
věřících „oveček“. Vše došlo tak daleko, že byl dokonce obviněn
z kacířství a začali se o něj zajímat úřady, kterým se nelíbilo jeho
vlastenecké smýšlení, nenásilně přenášené na čím dál tím více
osob. Po Mšenu následovaly další fary, především ve Středních
Čechách, ale situace se vždy opakovala a lidé si ho nacházeli
z širokého i dalekého okolí. Krolmus během toho všeho pilně
sbíral po všech vesnicích a lidech cokoliv, co se dalo, tedy od
slovesných památek až po věci, které lidé našli při orbě na poli
nebo stavbě nových budov. Vše si pečlivě zapisoval a katalogizoval, a když hon na něj stále pokračoval, nechal se nakonec v roce
1843 předčasně penzionovat a přeložit do Prahy. Tam, v centru
české vzdělanosti, se konečně nemusel ničeho obávat a měl prostor
pro vlastní bádání a kolem sebe vlasteneckou inteligenci, mezi níž
se brzy vmísil. Byl ostatně podle všeho oblíbeným společníkem,
protože kromě dokonalého vypravěčského stylu a bohatému sesbíranému materiálu, který zatím v Praze nebyl příliš známý, byl
také sympatického vzhledu. Měl být vyšší postavy, silnější, ostře
řezaných rysů, ale s dobráckým obličejem. Jeho posedlost českou
minulostí podle některých náznaků lehce hraničila s fanatičností.
Nakladatel Vilímek ve svých vzpomínkách na různé osobnosti
a autory například uvádí, že na jedné schůzi Umělecké besedy
Krolmus: „ …vystoupil do popředí (…) a odhaliv přede všemi obal
s přinesené popelnice (urnové nádoby, pozn. autora), vykládal nadšeně o posvátném popeli našich předků v ní. A když jeho horováním
nálada posluchačů byla nejroztouženější, vzal P. Krolmus se stolu
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kávovou lžičku a nabíraje její špičkou v popelnici špetky posvátného
prachu, vsypal jej každému i každé do kávy.“
Krolmus začal dělat to, co při svých studiích na Mostecku.
Chodil z Prahy na dlouhé výlety do okolí a zpovídal lidi, aby
od nich vyzjistil co nejvíc lidové tvorby. U toho často narazil na
věci, s nimiž ani nepočítal. Tehdy se lidé nepozastavovali nad
tím, že při kopání strouhy našli staré kosti nebo střepy hliněných
nádob. Prostě vše odhodili a ponechali svému osudu, kovové věci
nebo třeba mince pak zkoušeli zpeněžit, kde se jen dalo – často
u obyčejného kováře. Kdo dnes ví, kolik se takto ztratilo cenných
nálezů a památek? A přitom to nelze nikomu tehdy vytýkat,
protože pojmy jako národní dědictví nebo historická památka
tehdy v podstatě neexistovaly. Krolmus začal tyto předměty sbírat
a nakonec ze svého hubeného platu začal některým dělníkům
nebo lidem platit, aby mu podobné věci nosili. Sám začal chodit
s motyčkou a kolem silnic začal kopat do valů a krajinných nerovností, které mu přišly nepřirozené a vytvořené lidmi. Často
se mýlil, ale někdy narazil na velmi zajímavé poklady. Takto
vyzbrojen přišel nakonec také do Turska.
Tursko bylo v 19. století vlastě od Prahy mnohem dál, než
je dnes. Tehdy se Praha omezovala na Hradčany, Malou Stranu, Staré Město, Nové Město, Petrov a Vyšehrad. Tursko leželo
na obchodní cestě, takže zde byl velký zájezdní hostinec. Obec
patřila dlouho Křížovníkům s červenou hvězdou, takže zde byl
velký dvůr hned naproti kostelu. Kromě toho v Tursku většinou
žili sedláci, a to tehdy nebylo vůbec špatné živobytí. Celá tato
oblast byla totiž, tak jako všechny obce kolem Prahy, zásobárnou
hlavního města. V Tursku se tedy nemuselo žít úplně špatně – ale
samozřejmě ani nejlépe, záleželo na okolnostech. Krolmus i tak
musel vzbuzovat velkou pozornost. Protože většinu peněz z hubeného platu utratil za knihy anebo za nálezy, chodil ve starém
obnošeném šatu, s holí, o kterou se na cestě opíral, motyčkou
a brašnou nebo i pytlem, do kterého sbíral své nálezy. Často
musel také přespat venku na mezi nebo u cesty, protože se musel
spolehnout jen na vlastní nohy nebo na milosrdnost lidí, kteří
ho mohli ubytovat.
Krolmus byl první, kdo v Tursku správně určil řadu nerovností
v terénu jako uměle navršené mohyly, tedy hroby z dávných dob.
Do svého notesu si je zakreslil do provizorní mapky, která se nám
dochovala dodnes. Tyto mohyly se táhly od Turska až po Libčice,
kde byly na okraji tehdejšího Chýnovského háje. Největší mohylu
lokalizoval Krolmus na opačné straně na vrchu Ersu. Jak tehdy
vypadala zdejší krajina, si vlastně již nedokážeme představit. Ještě
za Krolmusova života většina mohyl zmizela a nahradila je pole.
Také dnešní lesy zde nemusely být anebo byly menší. Je pravděpodobné, že v 19. století byl Ers ještě z části holý. Ani původní cesty
dnes nemůžeme určit s úplnou jistotou, takže popsat krajinu, jak
ji nalezl Krolmus, není stoprocentně možné.
Pověst o Lucké válce a samozřejmě o bitvě u Turska musel
Krolmus jednoznačně znát již ze studia Kosmovy kroniky české.
Protože při studiu českých dějin jde dodnes o základní materiál,
není pochyb, že se Kronikou zabýval i on. Navíc v té době právě
tuto pověst oživili také „nalezené“ Rukopisy, na jejich tvorbě se
podíleli i Krolmusovi přátelé Václav Hanka Josef Linda. Jedna
z básní totiž přímo o Lucké válce hovoří a přejmenovává hrdinu
Tyra na Čestmíra. Je logické, že nálezy u Turska si Krolmus spojil
právě s bitvou, kterou Kosmas umístil do blízkosti Levého Hrad-
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Česko-slovanské, které začal vycházet v roce 1845 a poslední se
objevily v roce 1851. Naposledy vyšly ve třech svazcích. Rozsahem
i obsahem se jim vyrovná jen málokterá kniha tehdejší i dnešní.
Krolmus se skutečně činil. Kromě toho vydal také knihu Kronyka
čili dějepis wšech powodni poslaupných let, ceněná dodnes jako
zdroj důležitých informací o nejstarších povodních v Čechách,
dále jakýsi pokus o studii o cestě víry do Čech pod názvem
Příchod slova Páně od Východu na Západ z Jerusalema na Levý
Hradec nad Vltavou do Čech a tak dále. Krolmus byl nakonec
pohřben tam, kam si zasloužil. Na Vyšehrad, nedaleko místa,
kde je pohřben i Václav Hanka. Jednoduchý pohřeb sledovalo
mnoho obyčejných lidí, kteří měli svého pátera s motyčkou rádi.
Mnoho svých nálezů věnoval již za svého života Národnímu muzeu, zbytek se do něj dostal později.
Václav Krolmus se při datacích svých nálezů velmi často mýlil
a řečeno s odstupem většinou se nepřiblížil ani přibližně. Jak
správně podotýká Jan A. Novák ve své knize Utajené osobnosti
českých dějin, Krolmus věřil, že: „…prvními obyvateli této země
byli Praslované, kteří sem přišli rovnou z Indie – a samozřejmě
uměli číst, psát a spoustu dalších věcí.“ Jenomže to se tehdy týkalo i řady zkušenějších historiků, nehledě na fakt, že se takto
projevovali vlastenci ve všech národech Evropy, včetně Němců.
On sám za své nejvýznamnější nálezy považoval údajnou svatyni Černoboha, jednoho ze slovanských božstev, runový nápis
v Drahelčicích a hrob, který přisoudil praotci Čechovi. I když se
mýlil, jeho odkaz a význam to nikterak nezmenšuje.
Tomáš Hejna

ce. Množství mohyl, které zde stály doslova jedna vedle druhé, si
tedy logicky spojil právě s tímto konfliktem a věřil a prohlašoval,
že jde o hroby zde padlých bojovníků v čele s hrdinným velitelem
Tyrem, který měl být pohřben po mohylou zvanou Krliš. Dnes již
víme, že se Krolmus ve svých závěrech mýlil, stejně jako u dalších
památek, které našel a katalogizoval nebo popsal. Zdejší hroby
jsou daleko starší a po bitvě zde dodnes nebyla nalezena jediná
památka, která by ji spolehlivě prokázala. Jenomže Krolmusovi
nelze nic vyčítat. Jednak měl k dispozici pouze omezené množství
pramenů, neměl ani odborné vědomosti dnešních archeologů
a historiků ani moderní metody pro určování stáří nálezů. Neměl ani přístup k historickým mapám nebo dokumentům, které
existovaly a mohly mu napovědět co a jak. Své názory utvářel
především z dostupné a jemu známé literatury nebo z lidové slovesnosti, která, jak víme, často smíchá po desetiletích spoustu
věcí dohromady.
O významu Krolmuse svědčí fakt, že v roce 1848, tedy roce
revolučním, byl zvolen jako nepolitik do Národního výboru pražského a Josef Frič, významný revolucionář, se ho snažil přesvědčit
také k vlastenecké řeči na Bílé hoře. Krolmus odmítl, byl již chorý,
přesto i on se po skončení pražských bojů dostal do hledáčku
úřadů, a jako nemocného ho vynesli z postele do vozu k výslechu
a k uvěznění. Byl propuštěn až za deset týdnů jako nevinný.
Krolmus zemřel v sedmdesáti jedna letech v Praze 24. října
1861. Tehdy byl známou a uznávanou, i když lehce podivínskou
postavičkou Prahy a především vlasteneckých kruhů. Vydal několik knih, většinou pod pseudonymem Sumlork, z nichž nejvýznamnější je cyklus třinácti sešitů s názvem Staročeské pověsti,
zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví

Z našich kronik
Rok 1920
Také tento rok přinesl hodně starostí se zásobováním potravin
a běžných potřeb, neboť v předešlém roce nebylo možno nedostatky válkou vzniklé rychle odstraniti. Tak dále existovaly zásobovací
komise a rozdělovaly odběrné lístky na mouku, chléb, cukr, uhlí
petrolej, slaninu, rýži a svíčky. I mlecí výkazy se udržely, jen na ně
mohlo se mlíti, neb volné semílání bylo přísně zakázáno. V únoru
a březnu byla veliká nouze o chléb a mouku, takže týdenní dávka
půl kg na osobu snížena byla na 1/4kg. Cukru přidělováno stále 1
kg na osobu na jeden měsíc. Veliká nouze byla o maso. Dobytek
byl porážen v roce 1917 a 1918, teď mladý dobytek nesměl se
porážeti. Ku dvěma bezmasým dnům, středě a pátku, přikázán
třetí, pondělí, kdy maso se nesmělo prodávati. Porážka všeho
dobytka byla pod přísnou úřední kontrolou politické správy na
Smíchově. Od 1. ledna do 30. června poraženo pro Tursko dle
přídělu: 4 krávy v celkové váze 1 150kg, 36 vepřů ve váze 2 500kg
a 3 telata, jež komise uznala, že k chovu jsou nevhodná. V této
době lid si vypomáhal tím, že převelkou mírou pěstoval králíky,
jichž maso bylo náhradou, neboť i v dnech masitých na mnohé
rodiny se maso nedostalo, neb velmi málo. V dubnu bylo v obci

Turské noviny – červen 2018
670 osob ve 158 rodinách, při čemž svobodná čeleď se čítala do
rodiny zaměstnavatele.
Ježto na jarní práce byl nedostatek koní i lidí, byl zrušen nedělní klid, aby se včas mohla pole osíti. Pořízen pak byl soupis osetých a osázených ploch za účelem rekvizice obilí, řepy
a brambor.
V dubnu konány v celé republice první volby do Poslanecké
sněmovny a do senátu. Děly se dle nových zákonů a byly velmi
napjaté a rušné. V dubnu bylo odevzdáno 18. dubna pro poslaneckou sněmovnu, 329 hlasů, z nichž dostaly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Národní demokracie /Dr. Kramář/ 35 hlasů
Národní sociálové 20 hlasů
Lidová strana 25 hlasů
Strana Modráčkova 3 hlasy
Strana sociálně demokratická 130 hlasů
Strana malorolníků 10 hlasů
Strana živnostenská a obchodní 5 hlasů
Strana agrární 101 hlasů

Pro senát 25. dubna odvedeno 288 hlasovacích lístků, z nichž 1
hlas uznala komise za neplatný. Obdržely:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Národní demokracie /Dr. Kramář/ 23 hlasů
Národní sociálové 14 hlasů
Lidovci 24 hlasů
Strana Modráčkova Strana sociálně demokratická 117 hlasů
Strana malorolníků 3 hlasy
Strana živnostenská 2 hlasy
Strana agrární 104 hlasů

Měsíc květen přinesl velkou epidemii planých neštovic, vodnatek, jimiž i u nás mnoho dětí i dospělých bylo napadeno. Zakázána všechna společná shromažďovací divadla, tance i škola
na čas zavřena.
V květnu místo cukru přiděleno nám bylo 150 kg umělého
medu. Zvýšená dávka mouky na ¾ kg na osobu na týden, pro
zřízence od dráhy na 1 ¼ kg. V tomto měsíci čítá obec 676 lidí,
z nichž zásobuje se samo, ze svého obilí na úředně povolené mletí,
365 osob, obec zásobuje 270 lidí a železniční konzum v Libčicích
41 osob.
Vyskytla se nouze o volné byty a proto i zde ustanovena úředně
„bytová komise“ mající za úkol zabrati volný byt a žádající rodině
jej přiděliti. Natropilo to dosti potíží. Svízel pominula v roce
příštím výstavbou domků za školou.
Jeví se už dostatek mýdla, svíček a kávy.
V červenci řádila v Čechách škodlivá můra „mníška“ zvaná
a zničila velké množství lesů. I lidé turští v našich hájích „mníšku“
za odměnu sbírali“.
Letošní úroda obilí byla obstojná. Výhledy však zklamaly.
Každý myslel, že pominou už „moučenky“ a „mlecí výkazy“ a že
bude volný obchod. Už v červenci byla všechna úroda úředně
„zabavena“ a rolník nebyl pánem své sklizně. Jen nově ustavený „státní obilní ústav“ mohl obilí kupovati a jím disponovati.
Na výmlat přiděleno obci /mimo dvora Křížovníků/ 250 q uhlí
hnědého, 110 q uhlí černého. Na žádost pak došlo ještě 125 q
hnědého. O uhlí byla veliká nouze.
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Sděleno obci, že pro druhou půlku roku je pro Tursko k spotřebě přikázáno hovězího masa 1 000 kg, vepřového 2 500 kg
a 300 kusů masových konzerv.
V říjnu zavedena osmihodinová pracovní doba. Následkem
dřívějších zvyklostí, že doba pracovní nebyla omezena, činilo
to zpočátku potíže v řadách zaměstnavatelů – rolníků, ale po
zákonných doplňcích, že práce „přes čas“ v hospodářství je povolena, za sjednaných úředně doplatků, situace se vyjasnila ku
spokojenosti dělníka i selského stavu.
Tělovýchovná jednota „Sokol“ oslavila veselicí a veřejným
cvičením na dvoře u Regenermlů desetileté trvání spolku. Od
dvora Křížovníků zakoupila 20 arů pozemku u školy pro letní
cvičiště.
Po žních bylo „Pozemkovým úřadem“ místním zájemcům
povoleno přidělení půdy od velkostatku Křížovníků. Přidělena
půda „Na zabitým“ u Těšiny a u silnice ke Kamýku. Obci pak
přidělen celý pozemek u školy co stavební parcela. V příštím roce
pak nastaly velké parcelní změny.
Sklizeň řepy byla také státem zabavena. Nesmělo se jí použít
ke krmení dobytka.
V Tursku bývala v budově obecné školy „Hospodářská škola“,
která se těšívala zájmu i okolního zemědělského dorostu. Ježto po
dobu války se nevyučovalo a po převratu nebylo dosti posluchačů,
byla v říjnu zrušena.
Válečná rakouská půjčka převedena na IV. státní půjčku.
Půjčka obnášela 9 000.- Kč a úpisy budou zníti na 18 000.- Kč.
V obci a okolí bylo mnoho případů úplavice. Úmrtí u nás nebylo.
Vedle mlecích výkazů na mouku zavedeny výkazy šrotovací
/mletí pro dobytek/.
Koncem října dostali pekaři opět povolení, že mohou péci opět
bílé pečivo: rohlíky, žemle a housky. To byl první důkaz, že poměry vyživovací budou se lepšiti. Skoro pět let bílé pečivo pekaři
nesměli péci. Mnohé děti ani výrobky pekařské neznaly. Co tu
bylo radostí ze zakoupeného makového rohlíku a slané housky.
V říjnu došlo 15 tun hnědého uhlí na výmlat, 400 kg petroleje,
360 kg sody, ale vůbec žádná sůl. Byla to strašná nouze, jež trvala
skoro měsíc. Přiděleny nám dvě bedny anglické slaniny uzené,
cukru došlo na dva měsíce 1 360 kg tj. 1 kg na osobu a měsíc.
Příděly v listopadu a prosinci byly už ve všem pravidelné. Nebyl
téměř ničeho nadbytek, ale při naději na lepší příští rok, kdy
mělo se úřední zásobování zrušiti, dalo se při skromnosti vyjíti.
Změna v starostenství. Dosavadní starosta, který dlouhou
řadu let již za Rakouska obec řídil, rolník Josef Šebek z čp. 31 se
vzdal dne 29. srpna úřadu. Dne 9. září zvolilo obecní zastupitelstvo starostou rolníka Antonína Matuchu z čp. 12 a 27. Ten
vyžádal si 3 dny na rozhodnutí a po té době sdělil, že úřad pro
stáří nepřijímá. 28. září konána nová volba a zvolen opět Josef
Šebek. Poděkoval za důvěru, starostenství nepřijal. Okresní politickou správou na Smíchově nařízena ještě třetí volba na den
17. října. Při té příležitosti zvolen byl starostou obchodník Václav
Polívka z čp. 64.
Počátkem roku 1920 zřízena v obci četnická stanice a umístěna v čp. 2.
Do konce roku odvedli rolníci 310 q pšenice, 80 q žita, 720 q
ječmene, 75 q ovsa. Předpis pro statek Křížovníků, Regenermlův,
Beneše a Vraného do toho nepojat, neb těmto bylo předepsáno,
co velkým dodavatelům, zvlášť.
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Historické připomínky z roku 1920.
Dne 8. ledna 1920 sešlo se na Smíchově v Národním domě 140
z církve katolické vystouplých kněží a založili „Československou
církev“.
Během léta dojely do republiky poslední transporty legionářů
z Ruska. V Rusku vstoupilo do legií 72 320 dobrovolníků, ve
Francii 7 496 a v Itálii 17 850 dobrovolníků. S těmi, co přistoupili
po převratu, vzrostl počet legionářů na 107 000 dobrovolníků.
V boji a nemocemi zahynulo na 6 000 členů.
redakce

Léto, léto mý…
Čas běží neuvěřitelně rychle a opět nastává léto. Pozitivní na
tomto tempu je skutečnost, že se opět přiblížilo dlouho očekávané
a všemi vytoužené lenošení, čas dovolených a prázdnin. Odborníci všeho druhu radí, že každý organismus musí, alespoň jednou za čas, vypnout. Vyčerpaní celoročním pracovním shonem,
hodláme se těmito radami řídit, aby nám naše tělesná schránka
při nesplnění této podmínky pěkně nezatopila. A jestliže navíc
patříme do tzv. skupiny do-do neboli dodělej doma, zjišťujeme,
že odpočinek potřebujeme skutečně všichni. Jen tak jsme totiž
schopni kolotoč povinností po celý příští rok úspěšně zvládnout
a opětovně se při něm „uštvat“.
I když se řídíme mottem „všude dobře, doma nejlépe“, máme
zajisté cíl svého odpočinku vybrán. Přestože jsme usoudili, že
cena za rozšíření našich poznatků v modrých dálavách může
být z hlediska dovozu nějaké choroby do našich domovů někdy
diskutabilní, včasné proočkování toto riziko zcela eliminuje.
Zdolali jsme již další překážku, a tou je rozhodování, zda si vše
potřebné zařídit sami či se svěřit do náruče řady cestovek. Teď
jen již doufáme, že jsme díky jejich povinnému pojištění vybrali

dobře, a tudíž se z nás nestanou sirotci ponechaní v dalekých
končinách bez prostředků, svému osudu. A nejen to. Samozřejmě
je důležitý je správný výběr zdravotního připojištění pro případ
neočekávané nehody, která by nás a naše nejbližší mohla připravit
i o střechu nad hlavou. Některé cestovky je v současnosti nabízejí.
Kromě lodních kufrů, kde je naprosto vše, aby nám nic nescházelo a zároveň jsme byli „in“, nás čekají poslední, nicméně
ze všeho nejdůležitější, opatření. Tím je pomoc maminy, tchyně
nebo přátel. Péče o květiny, naše zvířecí miláčky, protože vzít je
s sebou by znamenalo takové administrativní překážky, že by nás
chuť vyrazit na dovolenou zcela přešla. A co ještě? Zajistit pravidelné vybírání schránek, popřípadě noční svícení jako kamufláž
před nevítanými návštěvníky, kteří by nás mohli připravit o vše,
co jsme zde zanechali. To vše by pak mohlo přivodit infarktovou
situaci, i přes právě prožitý odpočinek. Tak se stává přítomnost
našeho souseda cennou devizou. Snad jsme vše promysleli, nic
neopomněli, a tak konečně vyrážíme vstříc krásným dnům,
plných nevšedních zážitků, které vám za redakci přeje
Jana Martínková

Koupelnové a kuchyňské studio hledá
pracovníka na pozici truhláře, montéra.



Požadujeme: aktivní přístup, zájem,
zodpovědnost, organizační schopnosti
Nabízíme: dobré platové podmínky,
mladý kolektiv

V případě zájmu zašlete svůj životopis na email:
rebys@rebys.cz Bližší informace na tel: 603531842

Krásnou dovolenou plnou sluníčka
a pohodové prázdniny
Vám všem
přeje redakce
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