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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin.
Rád bych Vás v tomto vydání Turských novin informoval, jak
se zastupitelům obce daří plnit úkoly naplánované pro letošní rok.
V provozu 24 hodin denně jsou bezpečnostní kamery umístěné na inkriminovaných místech naší obce. Kamery, určené pro
potřebu obecní policie pro odhalení trestné činnosti v obci, již
dnes prokazují svoji prospěšnost. Na místních komunikacích,
v ulicích K Lichému stromu a Nová byly položeny nové asfaltové
povrchy. V ulici Nová byl částečně opraven povrch chodníku,
v ulici K Lichému stromu byl nainstalován zpomalovací retardér.
Provoz místní knihovny byl dočasně přerušen. V knihovně
byly zahájeny práce na její opravě a modernizaci. 8. září proběhla kolaudace nové technologie čistírny odpadních vod. Čistička
byla uvedena do ročního zkušebního provozu.
Koncem září zahájí vybraná ﬁrma BOMA s.r.o. rekonstrukci
čerpacích stanic, které jsou umístěny před obchodem pana Brejchy a v ulici U Rybníka. Firma JD rozhlasy Rožnov p. Radhoštěm dokončí zavedení bezdrátového systému obecního rozhlasu
v celé obci. Tím by se měly odstranit problémy, které rušily kvalitu vysílání. Stále čekáme na vydání stavebního povolení pro stavbu chodníku k nové zástavbě v ulici Libčická, které se protáhlo
a brzdí zahájení stavby. I přes takto vzniklou situaci předpokládáme, že do konce letošního roku bude chodník dokončen.
Před blížící se zimou bychom rádi dovybavili naši údržbu
kvalitnější technikou pro případné odklízení sněhu a udržování
obecních prostor. V nejbližších dnech by zastupitelé obce měli
deﬁnitivně rozhodnout, jakým způsobem bude realizováno rozšíření kapacity mateřské školy.
Zahájeny byly přípravy na setkání s padesáti francouzskými
přáteli. Toto setkání našich občanů s občany francouzských obcí
Fromont, Rumont, Burcy, Amponville a Guercheville ve spolupráci s obcí Holubice by mělo být začátkem vzájemného poznávání. Návštěva se uskuteční ve dnech 28.–31. 10. 2011 a součástí
připravovaného programu bude slavnostní podepsání Dohody
o přátelství.
Připravován je také program pro tradiční setkání občanů
u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Mikulášská nadílka
pro děti a setkání seniorů se uskuteční již v samém závěru letošního roku.
Závěrem Vám přeji klidné podzimní období a těším se na setkání s Vámi na některé z plánovaných akcí.
Václav Vlk
starosta

GENIUS LOCI BUĎTO JE ANEBO NENÍ
Do vlnovky prolamovaný okraj keramické mísy barvy bílé
kávy působí jako rám kruhového obrazu, zátiší, kde jsou namalovány plody fíkovníku na pozadí temně zelených listů. Keramika
i ovoce darované přítelem a zároveň pěstitelem, to všechno již
připoutává člověka k dané zemi neopakovatelným způsobem.
Chtělo by se perem zachytit něco z rozhovoru v místním jazyce.
Nezmiňuji se o lokálním dialektu jen tak náhodně. Tady na jihu
Itálie vládne vlastní řečí skoro každá větší vesnice.
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Fíkové zátiší, nenápadný žánrový výjev na kaštanovém stole,
přivedl moji mysl k otázce tak aktuální a moderní, jakou je turistika. Jak rozdílné mohou být způsoby poznávání krajiny a lidí,
jak bizarní nám připadá dnes turistika provozovaná například
římskými legiemi. Mám však pocit, že dnešní dobyvatelé zážitků
si neméně často počínají stejně agresivně. Přinášejí sice peníze,
tedy to oslnivé ﬂuidum současné ekonomie – prosperitu, avšak
zároveň naprosto mění charakter, podstatu a původní působení
zajímavého místa, až se nakonec exploatované území stane tabulkově přesným cílem prosperujících cestovních kanceláří. Je tam
dosaženo již všeho, co naplňuje naprosto nezbytný anglický termín all inclusive. Tento termín jako symbol racionální přesnosti
však už vůbec neříká, že plně zpaciﬁkovaná destinace, přizpůsobená západní Evropě, ztratila jednu drobnost, jež jazyk klasický
zve geniem loci. Tento duch místa, jak můžeme sousloví přeložit,
není kategorií turistického průmyslu a nemůže se identiﬁkovat
ani s descartistickým názorem, s tím zbožňovaným květem evropské materialistické ﬁlosoﬁe.
Genius loci je neuchopitelný, nezvážitelný a nezměřitelný,
buď určitý prostor naplňuje, nežádaje ekonomických výhod anebo tam prostě není. Představme si původní zemi, velmi členitou,
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vyrážející z krátkých pobřežních rovin do horských lesnatých
masivů. Ta země nese na svých zádech celou soustavu rozmanité
lidské společnosti. Lidí pracujících, kteří mají rádi svátky a slavnosti a také své kostely a víru. Vysoko se terénem rozbíhají kamenné suché zdi, aby pevně držely terasy polí a zahrad. Ze stinných lesů na vrcholech hor stékají řeky, náležející všem, z nichž
každý zahradník odebírá svou část pomocí důmyslné soustavy
kamenných žlábků a kanálků. Je to fascinující svět, tam člověka
ve vůni citrusů napadají vzpomínky na rajskou zahradu.
To vše mohlo žít jen ze stále vynakládané velké síly a vůle
pěstitelů. Jakmile se však na přímořských terénech rozloží ubytovací komplexy exaktně dimenzované podle kapacity letadel, autobusů, automobilů a autokarů, nemusí už všichni dbát o svou
původní půdu, zjistí, jak výhodné jsou úsluhy pro příchozí konzumenty a tak se postupně naruší tisíce let budovaná soustava
a otevře se cesta negativním účinkům vody, větru, ohně a fauny.
Moře, zdroj poetických inspirací místních zemědělců a rybářů, se
stane i se svým okolím ekonomickou páteří stále více pochroumané ﬁgury území, jež bylo původně sídlem genia loci.
Miroslav Houšť
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PODZIMNÍ ÚKLID
Nebezpečné odpady 1. 10. 2011
Plán mobilního svozu nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec Tursko.
Datum: sobota 1.10. 2011, od 7:45 hod do 9:15 hod
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady:
zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité olejové ﬁltry – včetně obalů, použité fritovací oleje, barvy
a laky – včetně obalů, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, staré a nepotřebné léky, lednice
a televize
od 7:45 – 8:15 hod
od 8:20 – 8:50 hod
od 8:55 – 9:15 hod

u dětského hřiště
(u kontejnerů na separaci)
před obchodem p. Brejchy
v osadě Těšina

práce, které vznikly během školního roku. Pro pozvané rodiče
bylo připraveno pěvecké, hudební a recitační vystoupení žáků
školy a občerstvení pro příjemné rozloučení před prázdninami.
Slavnostně jsme se také rozloučili se svými „páťáky“, kteří přešli
na II. stupeň.

Sběr starého železa se uskuteční ve spolupráci s místními rybáři
v sobotu 15. října 2011. Sběr připravte před svou nemovitost,
aby byl dobře dostupný.
Kontejnery pro nadměrný odpad budou umístěny od 21. 10.
2011 do 23. 10. 2011 v ulicích Kodetova, Jiráskova, Neklanova
a sídliště INTERMA. Od 4. 11. 2011 do 6. 11. 2011 v ulicích
V Zátiší, Nad Studánkou, před obchodem pana Brejchy a v osadě Těšina.
Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů nelze odkládat pneumatiky, lednice a staré televizní přijímače.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme našim jubilantům
paní Emilii Fouskové, paní Libuši Kroupové, paní Marii Petridesové, paní Anně Prokopové, paní Janě Vlachové, panu Václavu Palečkovi, panu Václavu Růžičkovi, panu Jaroslavu Řezbovi
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
Noví občánci
Vítáme mezi námi
Martínka Koptu, Hynečka Schmidta a přejeme, aby se jim
na tomto světě líbilo.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÝCH PRACÍ
Ve čtvrtek 9. června se opět uskutečnila vernisáž výstavy
výtvarných prací žáků základní školy. Představili své výtvarné

ŠKOLA V PŘÍRODĚ V UJČOVĚ 20.6.  24.6. 2011
„Už v sedm hodin ráno jsme se sešli v Praze na nádraží a netrpělivě čekali, až přijede náš rychlík. Poslední zamávání, poslední
pusa a ahoj. Vyrážíme k našemu cíli. Po dlouhé cestě vlakem
a autobusem jsme dojeli až k penzionu Zubr v Ujčově.
Hned po příjezdu nás čekal oběd, vybalování a vycházka
do okolí. Trvala asi tři hodiny po červené turistické značce. Hned
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za chatou jsme viděli, jak se balí seno a čistírnu odpadních vod.
Na hladině plaval leknín. Šli jsme prudkým kopcem do lesa, až
jsme dorazili do Štěpánova nad Svratkou. Tam jsme se podívali
do kostela svatého Petra a Pavla. Na zpáteční cestě jsme poznávali
přírodniny, které rostly kolem řeky Svratky. Po návratu nás čekaly špagety a společenské hry. Aby se nám lépe usínalo, poslechli
jsme si četbu od pana ředitele.“
Tak vypadal první den naší letní školy v přírodě z pera Nikoly
Juklíčkové. Tentokráte jsme vyrazili až na Moravu.
I další dny byl program pestrý. Navštívili jsme hrad Pernštejn,
hráli vlastivědné a přírodovědné hry v přírodě, měli diskotéku
a sportovní odpoledne, na kole jsme absolvovali jízdu zručnosti,
kutili jsme , hráli „ujčovský golf“, ale snad nejvíce jsme si užili
bazén v areálu našeho penzionu.
SOUTĚŽ S PANEM POPELOU
Celý loňský školní rok jsme tradičně sbírali papír a soutěžili s
„panem Popelou“. A byli jsme opět velmi ÚSPĚŠNÍ. V regionu
střední Čechy se zapojilo 54 škol. V hodnocení podle množství
papíru v přepočtu na jednoho žáka jsme se umístili na 3. místě. V hodnocení podle celkového množství odevzdaného papíru
jsme na pěkném 9. místě.
Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli. I letos nás můžete
podpořit zaběhnutým způsobem. Ve dnech 21. – 25. 11. 2011 a
28. 5. – 1. 6. 2012 bude na dvoře ZŠ Tursko přistaven kontejner,
do kterého budete moci během dne do 20.00 hod. papír uložit.
NAVŠTIVTE ROTUNDY
Krajem našich předků, aneb objevujeme památné stavby středních Čech.
Základní škola vyhlásila u příležitosti rekonstrukce zvonu
holubické rotundy soutěž pro rodiče s dětmi. Navštivte vyjmenované rotundy, alespoň jeden rodič s alespoň jedním dítětem
a zašlete nám svoji fotku s rotundou jako důkaz Vaší návštěvy.
A to na e–mailovovou adresu školu zs.tursko@seznam.cz. Uveďte
na sebe kontakt. To vše nejpozději v den svátku Svatého Václava 28. 9. 2011. Máme pro Vás připravenu hodnotnou odměnu
v podobě rodinné společenské hry. Těšíme se na Vaši účast. Podrobnosti na www.zstursko.cz.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČAL
Ve čtvrtek 1. září jsme za účasti pana starosty Vlka slavnostně
zahájili nový školní rok. První až třetí třída v Holubicích, 4.–5.
v Tursku. Letošní školní rok je přelomový. Všechny ročníky se
opět učí samostatně. Naše škola se rozrostla o další třídu a dalšího pedagoga. Školní družina prodlužuje provoz až do 18:00
hodin. Školu bude navštěvovat 65 žáků, tedy o 21 více než loni.
Žáci přibyli do všech ročníků.
Ve školní budově v Tursku bylo o prázdninách živo. Zakoupili jsme a instalovali nové školní tabule, demonstrační rýsovací
soupravy, elektrického vrátného, nový nábytek do školní družiny, která získala větší učebnu. To vše díky podpoře a porozumění
vedení obce. Děkujeme.
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

NOVINKY ZE ŠKOLKY
Začal nám nový školní rok a s ním jsme ve školce přivítali
6 nových chlapečků a 5 holčiček. Přejeme jim rychlou adaptaci
a spoustu nových kamarádů.
Děti do MŠ jsou přijímány na základě kritérií, které rodiče
obdrží již u zápisu. Upřednostňuje se trvalý pobyt v naší obci,
věk dítěte atd. Děti také musí zvládnout sami se najíst / alespoň lžící /, mít hlavní hygienické návyky, respektovat dospělého
a částečně se obléknout. Pro děti je to z počátku veliká změna,
proto je důležité děti na nástup do MŠ připravovat, jelikož částečná samostatnost v těchto věcech je nezbytná a důslednost se
vyplatí.
I v tomto roce jako v předcházejících připravujeme vždy 1x
měsíčně kulturní akce. V druhém pololetí plavecký kurz pro děti
od 4 let a zájmové kroužky např. výuku anglického jazyka pod
vedením p. Vachalcové. Pokud se vyřeší prostory, tak i výtvarný
a pohybový kroužek, které se nám osvědčily i v minulém roce.
Tímto přejeme dětem spoustu šťastných okamžiků s kamarády
a mnoho úspěchů v předškolním vzdělání.
Pavlína Pospíšilová, učitelka MŠ

MALÍ FOTBALISTÉ
Prázdniny skončily a začal nový školní rok. Děti se
vrátily do školních lavic a začaly jim školní povinnosti. Zároveň ale začíná podzimní kolo fotbalové soutěže pro rok 2011–2012.
Pro letošní sezónu máme do soutěže přihlášena dvě družstva – starší žáky a starší přípravku.
Někteří přes prázdniny pilně trénovali, takže je
na nich vidět obrovské zlepšení.
Jelikož se blíží začátek sezóny, začali jsme už s tréninky. Podařilo se nám zajistit hostování starších žáků z Otvovic a Libčic
nad Vltavou. Zároveň se přihlásili noví hráči, kteří nám určitě
pomohou dobře se umístit v nadcházející sezóně.
V pátek 2. září 2011 jsme se zúčastnili se staršími žáky Mezinárodního žákovského turnaje ve fotbalu pod záštitou velvyslance České republiky v Lucembursku pana Víta Korselta, ve Chvatěrubech.
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Turnaje se zúčastnilo 8 družstev – Luxembourg I a II, Přední Kopanina, Hostivice, Roztoky, Nebušice, Junior Kralupy a Tursko.
Ve velmi silné konkurenci jsme obsadili 8. místo, na které nás
posunulo poslední utkání. Kluci si alespoň vyzkoušeli společnou
hru před zahájením sezóny.
Se starší přípravkou absolvujeme přátelský tréninkový zápas
v Libčicích nad Vltavou. První zápasy nám začínají již 10. září
2011 – starší přípravka a 11. září 2011 – starší žáci. Zvu všechny
příznivce fotbalu na naše zápasy, přijďte fandit, protože to naše
hráče určitě povzbudí a vybudí to k lepším výkonům.
Chtěla bych také přivítat nového trenéra Davida Nekolu,
který bude společně s Mílou Lánským trénovat starší žáky. Našim fotbalistům přeji hodně úspěchů ve hře a mnoho vstřelených
branek.
Lánská Ivana
ROZPISY ZÁPASŮ:
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
domácí

hosté

termín

den

Č. Újezd

Tursko

10.09. 9:00

SO

Mníšek

Tursko

17.09. 14:00

SO

Černošice

Tursko

01.10. 10:00

SO

Tursko *

Černošice

09.10. 10:00

NE

Řevnice

Tursko

15.10. 10:00

SO

Tursko *

Hostivice

23.10. 10:00

NE

Rudná

Tursko

29.10. 10:00

SO

Tursko *

Jinočany

06.11. 10:00

NE

STARŠÍ ŽÁCI
domácí

hosté

termín

den

Tursko *

Roztoky

11.09. 10:00

NE

Tursko *

Dobřichovice

18.09. 10:00

NE

Holubice

Tursko

25.09. 10:00

NE

Tursko *

Jinočany

02.10. 10:00

NE

Černošice

Tursko

09.10. 10:00

NE

Tursko *

Tuchoměřice

16.10. 10:00

NE

Hostivice

Tursko

23.10. 10:00

NE

Tursko *

Rudná

30.10. 10:00

NE

Lety

Tursko

06.11. 14:00

NE

*) zápasy konané na domácím hřišti

TEAM „PŘÍPRAVKY“ TURSKO
hledá mladé fotbalisty ve věku od 8 do 9 let do svého kolektivu. Tréninky se konají každé úterý a pátek v době od 17 do 18
hod na fotbalovém hřišti v Tursku . Přijďte si s námi zasportovat,
pobavit se a využít volný čas.

Více informací: Ing.Václav Snop
vaclav.snop@seznam.cz
tel. 606 767 215

OBECNÍ POLICIE
Dne 1.9.2011 oslaví Obecní Policie Velké Přílepy pět let své
činnosti v našem regionu.
Obecní policie Velké Přílepy působí na katastrech obcí Velké Přílepy, Úholičky a Tursko. Zde vykonávají strážníci pověření shora uvedených obcí hlídkovou a preventivní činnost, která
je zaměřena na bezpečnost občanů a jejich majetku. Strážníci
opakovaně v minulosti předvedli své kvality, když zadrželi pachatele trestných činů a nebo zabránili osobám v páchání protiprávních činů. Strážníci dále dohlížejí na dodržování zákona
o silničním provozu, jak jim ukládají zákony č.553/1991Sb. a č.
361/2000Sb., kdy se převážně zaměřují na lokality, ve kterých
se pohybují chodci a děti. V této činnosti jim pomáhá vybavení v podobě radaru k měření rychlosti vozidel a jiná záznamová
zařízení (dohlížecí kamerový systém). Výsledky činnosti OP lze
sledovat na webových stránkách: www.obecnipolicie.info. Dále
strážníci dohlížejí na dodržování veřejných vyhlášek v obcích.
Patří sem i odchyt toulavých zájmových zvířat(psů). Požívání alkoholu na veřejných prostranstvích a rušení nočního klidu.
Bohužel, jak to tak bývá, nic není zadarmo, ale vzhledem
k bezpečnostní politice tohoto státu se to určitě občanům obcí
vyplatí. Je přece důležité žít v bezpečí a moci se spolehnout
na orgán místní samosprávy, který v případě potřeby okamžitě
pomůže a učiní opatření k nápravě. V současné době jsou obce
nuceny zabezpečovat veřejný pořádek na katastrech obcí svými
prostředky, a proto by tyto prostředky měly být efektivně využity,
což garantuje spolupráce s OP Velké Přílepy.
Vzhledem k narůstající migraci občanů, kteří si s příchodem
do obcí přinášejí svůj majetek a chtějí si ho v klidu v rodinné
pohodě užívat, dochází i k nárůstu trestné činnosti proti tomuto
majetku i občanům. Trestnou činnost většinou páchají lidé s pestrou trestní minulostí, proto není jednoduché proti takovým
osobám zasahovat. Nedoporučujeme občanům, aby se s těmito
osobami blíže setkávali, nebo se pokoušeli proti těmto osobám
zakročit. Vždy je nutné na tento problém upozornit obecní či
státní policii. Ve většině případech bude první na místě obecní
policie, protože se pohybuje neustále v terénu, který monitoruje
a snaží se působit preventivně. Proto je u strážníků OP čím dál
více kladen důraz na vzdělání a další odborné dovednosti. Jak se
říká “těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ a při zákroku strážníků
to platí určitě. Je velmi důležité, aby zakročující strážník rychle
vyhodnotil situaci a dokázal zákrok úspěšně dokončit za použití
prostředků, které mu svěřují zákony v souvislosti s jeho výkonem
služby. Vzhledem k narůstajícím případům agresivity ze strany
pachatelů trestných činů, bude zřízen u obecní policie ERT tým.
Jedná se o speciálně vycvičené strážníky, kteří budou reagovat
na nebezpečné situace. V poslední době se strážnící stále častěji
setkávají s ozbrojenými pachateli a agresivními osobami, které
neváhají použít střelnou nebo jinou zbraň proti zakročujícím
strážníkům. Obecní policie Velké Přílepy spolupracuje na zřízení
a výcviku členů ERT týmu s americkou policií ve státě Oklaho-
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ma. Američtí kolegové poskytují strážníkům informace o výcviku a vybavení ERT týmu. Dále je seznamují s postupem americké policie při řešení drogové problematiky. I přesto, že v USA
platí dokonalejší zákony, které pomáhají policii důrazně vymáhat
a prosazovat právo, je možné některé postřehy uplatnit i v našem
právním systému. Výcviku členů ERT týmu se zúčastní instruktor policie. Na žádost kolegů z USA nebudeme zveřejňovat podrobnější informace k výcviku členů ERT týmu.
Mezi práci strážníků OP Velké Přílepy patří i preventivní
a osvětová činnost v rámci vzdělávání nejmenších spoluobčanů
(dětí), které jsou v současné době nejvíce ohroženy negativními
vlivy společnosti. Patří sem hlavně drogová problematika a dopravní vzdělávání. V současné době je nutné děti upozorňovat
i na skutečnosti týkající se pedoﬁlie a podobných nebezpečí.
Obecní policie Velké Přílepy působí v našem regionu již
pět let a za dobu tohoto působení si získala mnoho příznivců.
Několikrát byla vyhodnocena jako jedna z nejlepších obecních
policií ve Středočeském kraji. Strážníci svojí službou přinášejí
mezi občany klid a pocit bezpečí, který je nutný pro kvalitní
a plnohodnotný život. Najdou se však i tací jedinci, kteří strážníky pomlouvají a neváží si jejich práce. Jak se říká „četník představuje zákon a pořádek“, proto bude vždycky nepopulární, ale
strážníci si toto poslání zvolili sami a jsou rádi, že mohou lidem
pomáhat. Tady se dostáváme k jádru věci a rozdílu mezi státní
policií a strážníky. Státní policisté nemají převážně k lokalitě, kde
vykonávají svojí činnost, žádné citové vazby a doufají, že budou
brzo přeloženi na jiné místo, co nejblíže k jejich domovu. Strážníci se převážně znají s občany z časté hlídkové činnosti a záleží
jim na pořádku v obcích. Jejich práce v terénu neuniká zvědavým
spoluobčanům, kteří se strážníkům svěřují se svými problémy
a žádostmi. Strážníci mohou v daných případech improvizovat
v mezích zákona, ale policista musí vyčkat na souhlas vedení,
který dorazí v mnoha případech pozdě. V poslední době se občané častěji obracejí na strážníky, protože nemusejí absolvovat byrokratické procedury státní policie. Vím, že jim tyto procedury
nařizuje mnohdy nesmyslný zákon, předpis, ale kdo jiný by měl
vznést námitky proti těmto nesmyslným postupům než policie?
Proto se strážníci obecní policie rozhodli nabídnout ochranu
i spoluobčanům, kteří žijí v obcích přímo sousedících s katastry
obcí Velké Přílepy, Úholičky a Tursko.
Budou-li mít obce zájem na spolupráci s Obecní policií Velké
Přílepy je důležité kontaktovat vedení obce Velké Přílepy jako
zřizovatele obecní policie.
Jako velitel Obecní policie Velké Přílepy mohu garantovat
plnou profesionalitu a nasazení strážníků k udržení veřejného
pořádku ve Vaší obci.
vr. prap. Karel Král, velitel OP

TO JSME SE ALE ZAPOTILI
Rok se s rokem sešel a tak nastal čas příprav na II.ročník
běhu, skoku kolem Licháku. Je nás zase o něco více a nových
nápadů přibylo. Na úvod bych ráda řekla, že nebylo naším cílem
řešit, kdo program pořádá, ale abychom přilákali co nejvíce dětí,
které by si protáhly svoje tělíčka a strávily volný čas ve společnosti lidí, kteří si pro ně připravili různé soutěže, ať už to byli rodiče,
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„tety“, „strejdové“ nebo Zuzka, Broňa, Martina,Ivča, Martinové,Ondrové, Evči…
A tak jsme se 25. 6. 2011 sešli, abychom si zasportovali a zasmáli ve společnosti fajn lidí. Do skoku nám přijel zahrát tak jako
vloni p. Košecký – ﬁrma Aginet s.r.o. a abychom doplnili bříška
a pořádně se odměnili, upekla nám p.Slezáková slaďoučké ovocné dorty. Několik výborných výrobků ze své kuchyně donesla
i pí. Válková Marcela a ostatní maminky a super kuchařinky, které nám všem zúčastněným dokázaly, jak jsou šikovné v kuchyni.
A jak to probíhalo? Na startu děti dostávaly nafouknuté balonky, které měly za úkol donést na 3. stanoviště, kde byla střelba. Mimo střelby ze vzduchovky na cíl měly možnost ponořit se
do dávných dob a okusit střelbu z kuší. Skládaly puzzle, poznávaly dopravní značky, skákaly v pytli, vyzkoušely si něco ze zdravovědy, shazovaly plechovky, navlékaly korálky, zkoušely zručnost
na kolech, motorkách a ti nejmenší na odrážedlech, prostě plnily
úkoly na 11 stanovištích a ještě v cíli.
Večer jsme si zapálili oheň, opekli buřtíky a zazpívali za doprovodu kytary. Strávili jsme společně s 50 dětmi, které se zúčastnily, příjemné odpoledne. Tento den se vydařil, a tak věřím, že
i v příštím roce budeme v této tradici pokračovat a uspořádáme
III. ročník.
Poděkování patří: manželům Hermovým, Vašíčkovým, Růžičkovým, Hákovým, Štefaňákovým, Šolcovým, Pennigerovým,
Čelůstkovým, Jirsovým, Budkovičovým, Mattielovým, Lánským, Dušánkovým, Dvořákovým, pí. Bohmové Broně, p.Korosovi Oldřichovi, Lukymu Chojkovi, Marku Veselskému, svojí
rodině za trpělivost a podporu a děvčatům z kulturní komise
obce Tursko – pí. Lánské Ivaně a Čejkové Ritě, obecnímu úřadu
za příspěvek na odměny pro děti.
Na dobrovolném vstupném se vybrala částka 1.020 Kč, kterou jsme předali psímu útulku v Kralupech nad Vltavou.
Dětem přeji jen samé příjemné dny prožité v lavicích škol
a těším se na viděnou třeba u nějaké další akce pro ně.
Monika Snopová
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OŽIVLÁ VZPOMÍNKA
NEJEN NA KAPLIČKU SE STALETOU LÍPOU
Při putování krajinou nelze přehlédnout, k jakým proměnám v posledním čtvrtstoletí v naší domovině dochází. Města,
městečka, obce, osady i samoty procházejí postupnou renovací a jsou rok od roku stále čistší, upravenější a také krásnější.
Zejména na venkově se obnovuje stav a původní vzhled navrácených a celá desetiletí zanedbávaných selských stavení nebo
gruntů. Pomaleji, ale viditelně se opravují nebo zcela obnovují
do původního vzhledu historické a místní památky. Navrací se
starostlivost a prohlubuje se péče o přírodu, její krásy či pamětihodnosti. V řadě obcí svítí novotou dříve omšelé, často i poničené kaple či kapličky. Častěji se obnovují také Boží muka
nebo jen jednoduché kříže podél cest. Krajina tak znovu ožívá
a vybízí kolemjdoucí chvíli postát v tichém zamyšlení či rozjímání s neskrývaným obdivem k dílu a souznění našich předků
s přírodou.
S tímto poznáním a trochou nostalgie oživla vzpomínka
na krásné stavby či památky v naší obci, které byly v průběhu
druhého pololetí minulého století nejen zanedbávány, ale dokonce strženy. Konkrétně tak zanikly všechny objekty od nynějšího Čestmírova náměstí po celé levé části ulice „Ke Statkům“.
Šlo o rozlehlý, ucelený komplet selských gruntů, který zaujímal
odhadem čtvrtinu rozlohy původní obce. Uzavíral tak prakticky celou její západní stranu. Na jejich místě nyní stojí panelové domy a tzv. mini sídliště rodinných domků s náměstíčkem
„V Zahradách“. Značná část spoluobčanů o původní podobě
této významné obecní části ani neví. Společně si to alespoň
stručně připomeňme.
KRÁSNÁ KAPLIČKA – byla dominantní a nepřehlédnutelná. Přivítala každého pocestného, protože stála na křižovatce
cest, před nynějším obecním úřadem, přibližně v místě nyní
vymezeném dlážděným trojúhelníkem. Byla zděná, architektonicky citlivě řešená, běžně udržovaná a zachovalá. Prostor kolem
byl oplocen cihlovou zídkou, na které byl usazen masivní kovaný plot. V jejím těsném sousedství stála rozložitá, staletá lípa,
byť již částečně vykotlaná a s ochrannou výplní. Kapli bránila
před povětrnostními vlivy a občanům poskytovala chladivý stín.
Široká podezdívka lákala nejen k náhodnému odpočinku, ale
i k cílenému posezení a družným sousedským debatám, případně dětským hrám. Kaple se otevírala k slavnostním církevním
obřadům - Boží tělo, biřmování, posvícení - a také k významným státním či obecním slavnostem. Její existenci i podobu můžeme bohužel doložit jen na dvou fotograﬁích, které se podařilo
vypátrat a získat.
Prvá pohlednice byla podle přítisku pořízena nákladem
tehdejšího majitele obchodu se smíšeným zbožím pana Františka Černého. Datum jejího vzniku se sice zjistit nepodařilo,
ale nesporně spadá na samý počátek minulého století. V levé
části snímku je zachycena v pořadí již třetí zdejší škola vystavěná
na přelomu 19. století. Svou podobu si zachovala do současné
doby. Před ní stojící skupinka školáků v dobovém oblečení je
pravděpodobně s tehdejším řídícím učitelem panem Josefem
Petráškem, který na škole působil v letech 1919 – 1938. Později
byl umučen v koncentračním táboře. Jeho syn Stanislav však
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v obci dlouhá léta provozoval obchod se smíšeným zbožím.
Nejprve v přístavku Křižovnické rezidence a později v novém
obchodě.
V pravé polovině je zřetelně zachycen na svou dobu rozlehlý poschoďový dům, v přízemí s obchodem pana Černého.
Obchod později zanikl a rodina zdravotně postižená vymřela.
V jihovýchodním rohu zdejšího hřbitova je bez bližšího označení a poznamenaná zubem času jejich masivní hrobka. Dnes je
dům po zdařilé rekonstrukci majetkem a sídlem obecního úřadu
a pošty.
Ve středu je vzpomínaná kaplička zachycená z přední, východní strany. Její obraz částečně splývá se zmiňovaným obchodem a s korunou věkovité lípy. Před kapličkou, na její západní
straně, u hlavní silnice do Kralup stávala funkční, ale jednoduchá
benzinová pumpa s pomalým, ručním čerpáním přes dvě skleněné nádržky.
Druhá fotograﬁe poskytuje samostatný, detailnější pohled
na vzhled i celkový stav kaple. Dokládá, že zejména v dnešní
době a na daném místě by byla nepřehlédnutelnou ozdobou
obce. Fotograﬁi laskavě zapůjčila z rodinného archivu paní Eva
Strunecká.
Od kaple směrem do obce začínal zmiňovaný komplex selských gruntů a statků vzájemně na sebe navázaných. Za hospodářskými budovami každého z nich byly rozlehlé zahrady, většinou jako sady. Dosahovaly až ke státní silnici a byly obehnány
souvislým, kamenným ohrazením, jehož zbytky jsou tam patrné
dodnes. Po znárodnění byly objekty zprvu využívány k hospodářské činnosti. V důsledku dlouhodobě nedostatečné údržby
postupně chátraly a část stodol samovznícením lehla popelem.
Nakonec, v souvislosti s výstavbou nového družstevního centra mimo obec, byla celá tato rozlehlá část zbourána, až na torzo
bývalé kuchyně JZD – nyní v rekonstrukci. Nepodařilo se nám
získat ani fotograﬁe zaniklých objektů, takže zbyla jen vzdálená
vzpomínka a jména tehdejších majitelů.
U PRCHALŮ /později U Tůmů/ - majitelé byli vystěhováni.
U FATKŮ – k objektu patřila ještě uzavřená zahrada, kde je
dnes motorest a obchod. Původní majitelé zemřeli.
U WOHANKŮ – velkostatek. Součástí byl protilehlý, převážně ubytovací areál čp. 21. Původní majitelé zemřeli.
U TOMANŮ - součástí statku byla i samostatná patrová budova čp. 27, s rozlehlým dvorem a hospodářskými budovami,
obehnaná masivní kamennou zdí. Rodina nejprve vystěhovaná
se později mohla vrátit a syn posledního majitele v obci dodnes
žije.
Naproti tomu šťastnější osud s dobrým koncem potkal některé místní selské usedlosti a sakrální, historické či místní památky. Jejich postupná obnova do původního stavu a podoby
plynule pokračuje a přispívá ke zkrášlení a oživení obce. V krátkosti je připomeneme.
SELSKÉ GRUNTY svou rozlohou a výstavností svědčí, že
zdejší obec s dobrou bonitou půdy byla vždy zemědělská a bohatá. Obnova započala ve větším rozsahu po roce 1990 navrácením
původním majitelům. Aktivní zemědělská činnost se však nevrátila do žádného z nich.
Mezi prvými rekonstruovanými objekty rodinnou
MUDr. Frátera byl velký statek „U Šebků“ čp. 31, přebudovaný
však na jezdecké středisko s ubytovací a stájovou kapacitou. Ná-
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sledoval sousedící selský grunt do „U Řeháků“ čp. 30 proměněný
na sídlo rodiny. Oba objekty změnily majitele. Jezdecké středisko
zaniklo s nevyjasněným zaměřením. Rodinné sídlo naopak doznalo velkou a mimořádně zdařilou proměnu na „Green club“,
umožňující pořádání různých konferencí, ﬁremních akcí a soukromých oslav.
Bezesporu nejzdařilejší rekonstrukci, se zachováním původního vzhledu, realizovala nová majitelka paní Vaníčková Marie
na statku „U Hrazánků“ čp. 16 směrovanou na ubytovací, společenské a stravovací zařízení. Podobnou a dosud ne zcela dokončenou renovaci provádí na sousedním, selském gruntu „U Matuchů“ čp. 15. Obě rekonstrukce uzavírají a zdobí tamní prostor.
Střídmou, vkusnou a účelnou renovaci mají za sebou bývalé
selské usedlosti „U Nových“ čp. 13, kde rodina trvale bydlí a také
„U Vidmanů“ čp. 32 s novým majitelem panem Valentou.
KŘIŽOVNICKÁ REZIDENCE je relativně dobře zachovalá památka na původní sídlo místní řeholní komunity rytířského
řádu Křižovníků s červenou hvězdou. V průběhu let docházelo ke změně zaměření a majitele. Stavba skončila jako hostinec
„Na Nové“ čp. 8 a 9. /Jen krátkodobě tam byla restaurátorská
dílna/. Současný vlastník nakladatelství „KOSMAS“ zahájil náročnou a nákladnou rekonstrukci /prozatím opravou střech/.
KRLIŠ je zalesněná mohyla jižně od obce pojednávaná v různých historických písemnostech, jmenovitě ve Starých pověstech
Českých A. Jiráska. Dlouhá léta byl pahorek ponechán svému
osudu. Postupně zarostl náletovými dřevinami a buření, takže
byl v podstatě neprostupný a bez přístupové cesty. Kdysi vybudovaný kamenný kříž na vrcholku byl zcela rozvalený. Prostor
byl zaneřáděný všemožným odpadem. Po roce 1990 obecní úřad
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spolu s místními rybáři a také za pomoci turistů z Prahy Ruzyně
tuto památku vyčistili a opět zkulturnili. Mohyla s křížem byla
obnovena, usazena lavička s informační tabulkou a ve spolupráci
se zemědělským družstvem byla nově vytyčena a zřízena přístupová pěšina lemovaná lipami.
OBECNÍ RYBNÍK – s výměrou 1. 40 ha býval pravidelně udržován s trvalou obsádkou ryb. Sloužil v dřívějších dobách
jako zásobárna vody při požáru, ke koupání a zimním radovánkám, k lámání ledu do hospod a k plavení tažných zvířat. V pojednávaném období byl však dlouhodobě zcela bez vody, hluboce
zabahněný, zarostlý divokou buření a sloužil jako divoká skládka
všemožného odpadu a harampádí. V létě silně zapáchal, oživený jen žabím skřehotáním a byl semeništěm komáří populace.
Po roce 1990 nově zvolení funkcionáři obce, spolu s vedením
zemědělského družstva realizovali odbahnění /přes 130 traktorových vleček/ úpravu břehů, ošetření a výsaz nových stromů. Nyní
je v dlouhodobém pronájmu Občanského sdružení „Studánka“,
které o něj a jeho okolí pravidelně pečuje a ošetřuje a využívá ho
k chovu ryb a pro sportovní rybaření.
KŘÍŽ v polovině cesty na Těšinu citlivě umístěný mezi
vzrostlými stromy byl dlouhá léta v podstatě rozvalený. Na přelomu století došlo k jeho obnovení z iniciativy a zásluhou občanů
obce Mirka Stránského, Jana Čipery a Mikuláše Hroníka.
KŘÍŽ na konci pěšiny při cestě do Libčic byl však zcela srovnán se zemí a jen dříve narození občané jeho existenci a místo
pamatují. Případné obnovení na původním místě by nově vznikající část obce „Ve Struhách“ oživilo.
ECCE HOMO – je sochařské dílo znázorňující bičovaného
Krista a bylo vsazeno do jižního okraje vstupní ohradní hřbi-
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tovní zdi. Obojí bylo značně poškozené podobně jako vstupní
hřbitovní brány a dveře. Péčí zastupitelů obce došlo postupně
k opravě plastiky, vstupní ohradní zdi, přístupové cesty a obou
vchodových dveří se zajištěním údržby, zálivkové vody a odvozu
odpadu.
PAMÁTNÉ STROMY A KŘÍŽ – na jižním okraji obce jsou
letitými pamětníky obecního dění. Oboje poznamenává zub
času. Došlo k opravě kříže, obec se stará o údržbu památných
staletých jasanů a místní sousedé oživují křížek, pod kterým občas i odpočívají a besedují.
Co možno říci závěrem vzpomínek na minulost z pohledu
současnosti. Jen to, že máme skutečně krásnou domovinu i přírodu s řadou původních staveb, památek, pamětihodností a památných míst z minulosti. To nás zavazuje k uchování odkazu
a díla našich předků pro generace budoucí. V poslední čtvrtstoletí se tento odkaz pomalu, ale jistě naplňuje a vžívá se do občanského povědomí i konání. V rámci svých možností a daných
povinností se touto cestou vydali i zastupitelé obce, současní majitelé selských statků i někteří spoluobčané. Na vzhledu i životě
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obce je to znát. Patří jim zato poděkování a přání dobrého zdraví
a potřebných sil v započatém díle vytrvat a pokračovat.
zpracoval: Ing. Josef Horejš
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