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Uvnitř tohoto vydání najdete:

Slovo starosty

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

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
v měsíci říjnu končí čtyřleté volební období obecního zastupitelstva naší obce, řádně zvoleného v komunálních volbách v roce
2014.
Dovolte mi vrátit se o čtyři roky zpět a zrekapitulovat, jak jsme
náš volební program splnili.
V uplynulých letech se nám podařilo realizovat řadu projektů, ať
již v oblasti veřejné infrastruktury, školství nebo kultury. Uskutečnily se díky finančním prostředkům obce a některé pomocí získání
dotací. Bohužel některé dotace nebylo možné čerpat, protože jsme
nesplňovali přísná kritéria, jejichž podmínkou je, aby technická
infrastruktura, na kterou by bylo možné dotaci i čerpat, neleží na
pozemcích obce.
Letos jsme také spoléhali na novou zákonnou dotační úpravu
v oblasti odkanalizování (osada Těšina), avšak ani tato novela není
zatím pro naši obec příznivá. Přesto si myslím, že pozitiva značně
převyšují. Chtěl bych proto poděkovat všem členům obecního
zastupitelstva, všem členům výborů a komisí za nezištnou a obětavou práci.
Dík patří také Vám spoluobčanům, za podporu, trpělivost
a pochopení, kterými jste nám naši práci usnadnili. Věřím, že se
zúčastníte nadcházejících voleb do zastupitelstva obce a svůj hlas
odevzdáte ve prospěch těch kandidátů, o kterých jste přesvědčeni,
že budou zárukou dalšího rozvoje obce i v nastávajícím volebním
období.
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Čestné uznání
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
nyní se opět naskytla příležitost, abych Vás mohl seznámit
s mimořádným sportovním úspěchem, který Českou republiku
a především naši obec významně reprezentuje ve světě sportu. Je
jím 1. místo Světového poháru juniorů v disciplíně moderního
pětiboje, kterého dosáhl náš spoluobčan a trojnásobný medailista
Martin Vlach.

Turské noviny ı Vydává obec Tursko ı Vedoucí redakční
rady: Jana Martínková ı Za obsahovou správnost
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pí. Jana Martínková ı Uzávěrka tohoto čísla: 3. 9. 2018
Uzávěrka příštího čísla: 1. 12. 2018 včetně ı Náklad 420 ks
E–mail: starosta@tursko. cz, sekretarka@tursko. cz,
dotazy@tursko. cz ı Telefon: 315 786 023, Fax: 315 786 023
Adresa: obec Tursko, 252 65 Tursko, www. tursko. cz

Letošní srpnové vítězství tak završilo sérii medailových výsledků
loňského roku a jarní debut v pětibojařské elitě v Los Angeles.
Tyto úspěchy jsou zajisté pro Martina zúročením úsilí, které této
disciplíně věnuje a zároveň i další motivací.
Zastupitelstvo obce je ocenilo udělením Čestného uznání,
které bude slavnostně předáno na příštím zasedání obecního zastupitelstva. Na závěr mi dovolte, abych Martinovi jménem svým
a zastupitelů, poděkoval za úspěšnou reprezentaci a do budoucna
popřál mnoho dalších sportovních úspěchů.
Václav Vlk – starosta
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Blahopřejeme

NOVÍ OBČÁNCI

V pátek 7. září 2018 se za účasti prezidenta republiky, představitelů
obou komor Parlamentu, vlády a samosprávy uskutečnilo v prostorách Španělského sálu Pražského hradu setkání starostů České
republiky, na kterém byly vyhlášeny výsledky soutěže „Nejlepší starosta 2014 – 2018“, uspořádané pod záštitou prezidenta republiky.
Jejím cílem bylo vybrat starosty a primátory, kteří se nejvíce
v tomto volebním období zasloužili o rozvoj své obce nebo svého
města.

Vítáme mezi námi
Honzíka Vaňka
a přejeme, aby se mu na
tomto světě moc a moc líbilo.
Vzpomínáme
V tomto období nás opustili
paní Marie Kertészová a pan Ladislav Hrubeš.
Čest jejich památce

OZNÁMENÍ O DOBĚ
A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamují:
Porota složená ze zástupců státní správy, akademické sféry
a odborné veřejnosti, tak hodnotila osobní přínos starostů pro
obec či město, přístup k vykonávání funkce a rovněž i výsledky
jejich činností.

1. Volby do zastupitelstva obce Tursko se uskuteční:
• v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
• v sobotu dne 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb:
Obecní úřad Tursko, Čestmírovo náměstí 59, 252 65 Tursko.
3.	Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.
4.	Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

Naše republika má více než 6 000 obcí, tudíž i více než 6 000
starostů. Je proto pro nás potěšující zprávou, že se finále této
prestižní soutěže účastnil i starosta naší obce, pan Václav Vlk.
Úspěch, kterého dosáhl, je nejen oceněním jeho dlouholeté práce,
ale zároveň oceněním celé obce. Srdečně blahopřejeme.
Zastupitelstvo obce

Společenská rubrika
Blahopřejeme našim jubilantům
paní Marii Králové, paní Růženě Pilařové,
paní Olze Vápeníkové a paní Janě Vlachové,
panu Petru Lánskému, panu Františku Málkovi,
panu Karlu Mládkovi a panu Jiřímu Zimovi
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

5.	Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

DOŽÍNKOVÉ SETKÁNÍ
V rámci Evropského roku kulturního
dědictví a u příležitosti 100. výročí vzniku Československa s mottem
,,Sedlák vlastník půdy a venkovská
komunita pro budoucí generace“ se
1. září uskutečnilo na zámku v Úholičkách již tradiční Dožínkové setkání
za účasti majitelů místních rodinných
farem. Zástupcům jedenácti okolních
obcí byly předány vysvěcené dožínkové
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• barvy a laky, včetně obalů
• kyseliny, rozpouštědla, čističe
a další domácí chemii
• nádobky od sprejů
• staré a nepotřebné léky
• lednice
• TV, PC

věnce. Starostovi naší obce, panu Václavu Vlkovi, předal dožínkový
věnec majitel rodinné farmy Dolany, pan Miloslav Brožek.

Naše knihovna
Obecní knihovna je po prázdninách
opět otevřena každou středu od 16:00
hodin do 18:00 hodin. Seznam nových
knih z kladenského výměnného fondu
naleznete na webových stránkách obce.
Miroslava Vlková

PODZIMNÍ ÚKLID
Nadměrný odpad
Umístění kontejnerů pro nadměrný odpad a jejich datum upřesníme v průběhu měsíce října. Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů NELZE ukládat pneumatiky, lednice, staré televizní přijímače.
Také odpad ze zahrad do těchto kontejnerů nepatří.

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Obecní úřad Tursko a
FCC Regios, a.s.
pořádají mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
pro obec Tursko
Datum: sobota 22.9.2018, od 7.45 hod do 9.15 hod.
Sběrna bude přistavena:
7:45 – 8:15 hod. u dětského hřiště (u kontejnerů na separaci)
8:20 – 8:50 hod. před obchodem p. Brejchy
8:55 – 9:15 hod. v osadě Těšina
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady:
• zářivky a výbojky
• autobaterie a monočlánky
• vyjeté oleje a použité olejové
filtry, vč. obalů
• použité fritovací oleje

Informace o provozu IPTV
MAXICOM
Dne 2. července 2018 poskytovatel INTERNET MAXICOM
zahájil ověřovací provoz moderní televize IPTV přes kabelovou síť
v Tursku. Velkým oříškem při postupném nasazování technologie
IPTV u původních zákazníků analogové televize bylo diagnostikování skutečného stavu turské kabelové sítě. V první fázi bylo nutné
nasadit modemy u vybraných klientů za jednotlivými rozvaděči, ve
kterých jsou umístěné zesilovače. Pravá kondice zesilovačů a všech
trasových systémů znamená kvalitu či nekvalitu služby na koncových zařízeních. Díky maximálnímu úsilí všech pracovníků firmy
MAXICOM, rovněž velké trpělivosti a pochopení přecházejících
zákazníků z analogové televize se postupně naprostá většina problémů s kvalitou IPTV služby odstranila. V současné chvíli je celá
síť stabilizovaná a zdroj dat již přichází po optické trase. V každém
případě je však nutná celková rekonstrukce HW vybavení kabelové
sítě. Ve svém důsledku znamená výměnu zastaralých HW komponentů za moderní. V současné době jako nájemci kabelové sítě
vedeme jednání s vedením obce o rozsahu rekonstrukce. Věříme,
že vysoké úsilí vynaložené k získání maximální kvality televize
i internetu povede k rovněž k maximální spokojenosti každé připojené domácnosti a tedy každého jejího člena.
K dnešnímu dni jsou již na novou službu přepojeni všichni
původní klienti. Jen několik jedinců službu odmítlo, zato mnoho
dalších klientů přibylo. Děkujeme všem našim příznivcům i zcela novým klientům za to, že rozpoznali mimořádnou příležitost
a pořídili tuto moderní televizi technologie IPTV a kteří rovněž
využili možnost získání vysokorychlostního internetu, oboje v bezkonkurenčních cenách a za velkorysého příspěvku obce Tursko.
Milan Zelenka, majitel INTERNET MAXICOM
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OBEC TURSKO
Čestmírovo náměstí 59, Tursko 252 65,
tel./fax: 315 786 023
e-mail: starosta@tursko.cz, sekretarka@tursko.cz
Obec Tursko jako Zástupce ČP pro

Poštu partner
hledá uchazeče/uchazečku na pracovní pozici pravidelný
zástup pracovnice poštovní přepážky Pošty partner v Tursku, v časovém horizontu od 1. 1. 2019.
Nabízíme: příjemné prostředí,
		
výhodné platové podmínky
Své nabídky zasílejte písemně na adresu:
Obecní úřad Tursko,
Čestmírovo náměstí 59, 252 65 Tursko
nebo e-mailem starosta@tursko.cz

Připravujeme
10. 10.	beseda s p. Tomášem Hejnou ke 100. výročí vzniku
Československé republiky
13. 10.
oslavy 100. výročí vzniku republiky
1. 12.
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
7. 12.
předvánoční posezení seniorů
8. 12.
mikulášská nadílka
1. 1. 2019 slavnostní ohňostroj a přivítání nového roku

Z činnosti
obecní policie
Vážení spoluobčané,
Na úvod tohoto článku bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli
a pomáhají obecní policii v její nelehké práci. V minulosti se obecní policie obrátila s výzvou o pomoc na občany ve věci ztotožnění
osob, které se dopouštěly protiprávního jednání na katastrech obcí.
Nebo s žádostí o pomoc při nálezu nebo ztrátě zvířat. Občané se
vždy zapojili do pomoci a většina nalezených i ztracených zvířat se
vrátila zpět svým majitelům. Děkujeme všem, kteří se dostavili na
služebnu obecní policie, nebo se jiným způsobem spojili s obecní
policií a dali jí na vědomí, že v jejich lokalitě dochází k protiprávnímu jednání. Aby mohla obecní policie účinně zasáhnout,
tak je nutné mít informace přímo od občanů. Stále se najdou
občané, kteří nemají kontakt na obecní policii, a proto kontakty
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připomínám. Tel.: vr. prap. Karel Král 731 574
283, prap. Martin Ventura 723 187 157, email:
obecnipolicie@seznam.cz , nebo nás najdete na
Facebooku (Obecní policie Velké Přílepy). Aby
mohla obecní policie posílit výkon hlídkové
služby, tak stále hledá nové kolegy do týmu.
Chcete-li přispět k bezpečnosti na katastrech
obcí, které má obecní policie ve své správě, tak
neváhejte a kontaktujte obecní policii. Každého
zájemce rádi přivítáme a promluvíme s ním
o této práci. Strážníci obecní policie se v období letních prázdnin potýkali s obvyklými problémy. Jednalo se
o nedovolené táboření v lesích a na veřejném prostranství. Dále se
objevilo několik případů sprejerství, kdy se obecní policii prostřednictvím MKDS podařilo identifikovat pachatele. Dále se jednalo
o občanské soužití, které v několika případech bylo předáno ke
správnímu řízení. Dalším nešvarem v tomto období bylo několik
krádeží věcí v okolí rodinných domů. V neposlední řadě se jednalo
o krádeže motorových vozidel, kdy na tomto problému spolupracovali OP s SKPV Praha. Bohužel zde není dostatek prostoru
a brání tomu i legislativa ohledně uvedení konkrétních případů,
ale stručně jich pár uvedu. Jedním je krádež vozidla v hodnotě
přes 2 mil. Kč. Pachatelé vozidlo odcizili v nočních hodinách
a okamžitě s tímto vozidlem směřovali k hranicím ČR. Obecní
policii se podařilo identifikovat odcizené vozidlo i spolupachatele
a informace byly neprodleně předávány kolegům z SKPV. Zde
bych chtěl vyzdvihnout kamerový systém OP, který prochází neustálou modernizací. V současné době je systém vybaven speciálními
kamerami, které využívají speciální operativní software. Výsledkem
všeho bylo, že se odcizené vozidlo podařilo zajistit mimo území
ČR a dokonce se podařilo odcizených vozidel nalézt více. Dalším
problémem, který se v době letních prázdnin opakuje je nudící se
omladina, která mnohdy přichází s nápady, nad kterými rozum
zůstává stát. Jedním takovým nápadem bylo poškození autobusové
zastávky v obci Tursko. Zde dvě dívky poškodily skleněnou výplň
zastávky barvou. Dalším případem bylo, že podnapilý mladík
poškodil dopravní značení v centru obce Tursko. Díky kamerovému systému obecní policie se podařilo velmi rychle identifikovat
podezřelé osoby. Při běžné hlídkové činnosti v obci Úholičky si
hlídka OP všimla kouře, který stoupal směrem od drážního tělesa
u náplavky. Vzhledem k vysokým teplotám a zákazu rozdělávání
otevřených ohňů se strážníci vydali věc prověřit. Na místě byl
nalezen muž bez domova, který si v prostoru vedle lesa připravoval
na otevřeném ohni jídlo. Strážníci oheň uhasili a následně s mužem
provedli nezbytné služební úkony. Dále je nutné zmínit problém,
který se týká špatně parkujících vozidel. Strážníci jsou ze zákona
povinni tento problém řešit, a taky tak činí. Obecní policie nemůže
za chyby, které se během výstavby některých lokalit staly. Strážníci
společně s vedením obcí hledají způsob jak předejít problémům
v některých lokalitách, které mají nedostatek parkovacích míst.
Chtěl bych pouze podotknout, že tento problém začíná v mezilidských vztazích a následně končí u orgánů obcí. V současné době
se připravuje úprava dopravního značení v některých lokalitách.
Chtěl bych také popřát všem dětem, které se vracejí do školních
lavic nebo školu navštíví poprvé, aby jejich školní rok byl úspěšný
a hlavně bezpečný.
vr. prap. Karel Král
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Kulturní komise

Co nového ve školce

Kulturní komise se sejde po prázdninách během září, aby naplánovala akce, které proběhnou do konce roku.
Ještě v červnu proběhlo na místním fotbalovém hřišti „Turské
hudební odpoledne“, kde vystoupili známí i méně známí umělci
a skupiny.
I když počasí nebylo takové, jak bychom si představovali, tak se
odpoledne vydařilo. Každý, kdo dorazil, si určitě vybral z pestrého
programu a z repertoáru jednotlivých účinkujících.
V září se uskuteční tradiční výlet pro seniory. Tentokrát se
podíváme na zámek Opočno a do Muzea řemesel v Letohradě.
Doufám, že počasí se vydaří a výlet se bude líbit.
O dalších akcích, které proběhnou v naší obci, budete včas
informováni.
Ivana Lánská

Vážení čtenáři,
další letní prázdniny uběhly jako nic a před
námi je další školní rok. Doufáme, že si děti
užily dostatečně krásného teplého počasí
a vodních radovánek. Prvňáčkům přejeme
dobrý start v nové životní etapě, dobré výsledky ve škole a hodně
nových kamarádů. Věříme, že i nové děti, které v září přivítáme,
budou do naší školky chodit rády.
Od tohoto školního roku 2018/2019 dochází v naší mateřské škole ke změně věkového rozdělení dětí ve třídách. Doposud
byly třídy věkově smíšené a od letošního školního roku jsou děti
rozděleny do tříd podle věku. Mladší děti jsou ve třídě Motýlků
(1. třída), starší chodí do třídy Včeliček (2. třída).
Krátce se ještě vraťme k závěru loňského školního roku. V druhé
polovině června čekala budoucí školáky poslední akce ve školce,
„Noc v MŠ“. Nejprve si děti na školní zahradě vyrobily mističky
na památku pod vedením paní Slezákové. Touto cestou jí srdečně
děkujeme za zpestření akce. Po té dětem vyhládlo a přišel čas na
opékání špekáčků. Nikomu se spát ještě nechtělo, a tak jsme se
s baterkami vydali na „stezku odvahy“ k lesu. Po návratu už se
ale všichni připravili ke spánku a po pohádce šli na „kutě“. Děti
byly šikovné, celou akci úspěšně zvládly, dokonce se nikdo v noci
nevzbudil. Druhý den obdržely medaile a diplomy za statečnost.
V září mají rodiče opět možnost přihlásit své děti na výuku
anglického jazyka pod vedením paní Drahomíry Vachalcové. Jedná
se o mimoškolní kroužek pro děti od 4 let věku.
Přejeme všem krásné babí léto!
Kolektiv MŠ
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Tímto bych ráda poděkovala všem zaměstnancům mateřské
školy a „dvorní partě z OÚ“ za svědomitou prázdninovou přípravu
veškerých školních prostor pro nový školní rok.

Zprávy ze ZŠ
Zahájení školního roku 2018/2019
V pondělí 3. 9. 2018 začal nový školní rok.
V naší škole jsme přivítali 50 nových žáků,
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Ráda bych Vám sdělila, že naše kolegyně Mgr. Jana Fabianová
se nám v pátek 31. 8. 2018, vydala na další životní etapu. Je zní
vdaná paní a jmenuje se Mgr. Jana Doláková. Přejeme novomanželům mnoho štěstí na jejich společné cestě.
Jarmila Dalíková
prvňáků. Bohužel nám počasí nepřálo, proto se slavnostní přivítání všech nových žáků nekonalo před školou, ale až ve třídách.
S každým novým žáčkem se osobně přivítal pan starosta Václav
Vlk a předal každému malý dárek – nákrčník. Přeji všem hodně zdraví, trpělivosti a dětem hodně úspěšných dní ve škole i mimo školu.
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Další naší činností byla hlavně údržba čistého prostředí okolo
rybníka, kdy jsme brigádní činnost věnovali pravidelnému sekání
trávy, úklidu, opravám poškozených laviček, poškození pergoly,
prořezu uschlých větví stromů apod.
A jedna perlička na závěr – opět se podařilo našemu rybáři
chytit sumce v našem rybníce a opět se sumci podařilo po dvouhodinovém boji s rybářem, uniknout. V současné době je sumec
stále v rybníce, odhadem je více než 180 cm dlouhý a více než
50 kg váží. Přeji, aby kterýkoliv z našich rybářů sumce odchytl.
Michal Verner
Předseda sdružení rybářů

Poděkování
Co nás v tomto roce čeká? Hlavně 10 měsíců práce. Vzhledem
k tomu, že v jednotlivých třídách máme okolo 23 žáků, už rozhodně nemůžeme tvrdit, že jsme malá, rodinná škola. Máme 9 tříd,
12 učitelů, 5 vychovatelů a 5 asistentů pedagoga a celkem skoro
200 žáků. Přeji proto učitelům hodně sil do následujících měsíců.
Tradiční akce letošního školního roku:
11.11. svátek sv. Martina, předvánoční jarmark výrobků našich
žáků v Tursku, zpívání u rozsvěcení vánočních stromků v Tursku
i Holubicích, zápis do první třídy, výlety, divadla, exkurze a další.
Podrobnosti najdete na stránkách naší školy v plánu pro letošní
školní rok. Chtěla bych jen zvláště informovat o dnech ředitelského volna – čtvrtek a pátek 3. a 4. ledna 2019 a pondělí 15. 4.
2019.
Renata Vařechová

Občanské sdružení
rybářů Tursko
„Studánka“
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
dětem končí prázdniny a nám dospělákům největší část dovolených. Věřím, že jak dětem, tak i dospělým, se časy volna vydařily,
a tak odpočatí všichni nastoupí znovu k povinnostem.
Pro naše sdružení rybářů je čas se poohlédnout co jsme za půl
roku udělali.
Úkoly a cíle pro tento rok jsme si stanovili na výroční lednové
členské schůzi a zatím se nám je daří plnit. V březnu jsme zorganizovali a uskutečnili třetí Rybářskou zábavu a věřím, že se na ní
zúčastněným líbilo. Tak jako každoročně jsme 30.4. ve spolupráci s obecním úřadem, základní a mateřskou školou uskutečnili
u Rybářské bašty připomenutí tradice pálení čarodějnic a poslední
sobotu v květnu jsme zorganizovali na turském rybníku rybářské
závody v lovu kapra s bohatým občerstvením, zabíjačkovými hody,
bohatou tombolou a kvalitními cenami pro soutěžící.
Domníváme se, s ohledem na účast a hodnocení vás občanů,
že se nám tyto akce vydařily, a tím přispěly k obohacení společenského života v obci.

Milí spoluobčané, sousedky a sousedé.
Čtyři roky uplynuly jak voda a před námi jsou další volby do
zastupitelstva naší obce. Ačkoliv já již kandidovat nebudu, chtěl
bych vás požádat, abyste nezůstali doma, ale opět v hojném počtu
přišli k volbám. A nejen to, moc bych si přál, abyste byli aktivnější
a chodili na veřejná jednání zastupitelstva, diskutovali se zastupiteli, vznášeli požadavky a zajímali se o to, co zastupitelé projednávají.
Ačkoliv může veřejné zasedání vypadat jednotvárně a všichni
zastupitelé na něm hlasují jednotně, je to proto, že zpravidla se
na program dostanou jen ty body, nad kterými mezi zastupiteli
existuje všeobecná shoda. Mnoho dalších věcí se dále dopilovává na
neveřejných pracovních poradách a teprve potom jsou předloženy
k veřejnému projednání.
Před čtyřmi lety jsem vám zde psal, že za mnou můžete přijít
s jakýmkoliv nápadem, který by byl pro obec přínosem a slibuji,
že žádný podnět nezůstane bez odpovědi. Za sebe mohu prohlásit,
že neexistuje žádný podnět, kterým by se zastupitelstvo odmítlo
zabývat. Většinu z nich se povedlo dotáhnout ke zdárnému řešení,
některé bohužel ne, nicméně i nadále budu apelovat na zastupitelstvo, aby i tyto podněty dořešeny byly.
Ještě jednou vám děkuji a přeji vám šťastnou ruku při výběru
nového zastupitelstva.
Ing. Petr Dušánek

Turské hudební
odpoledne
Vážení čtenáři,
na předposlední červnovou sobotu obec připravila již druhý
ročník Turského hudebního odpoledne. Na každé správné akci
nesmí chybět tři zásadní věci: jasná obloha, dostatek pití a dobrá
hudba. Jestliže se toto podaří zajistit, vše ostatní jde pak samo.
Avšak druhá červnová dekáda procházela proměnlivým počasím
a i tehdejší předpovědi nebyly nijak příznivé. Ba co víc, překvapivě
vycházely. A tak myšlenka, zda přesunout akci do krytých prostor,
byla na místě. Po dvou deštivých dnech se přece jen zdálo, že by
mohl nastat obrat k lepšímu. Předpovědi totiž slibovaly možnost
přeháněk jen ojediněle. S trochou riskování bylo nakonec rozhodnuto, že se hudební produkce přece jen uskuteční na fotbalovém
hřišti. A vyšlo to. Přehnala se jen kratičká přeháňka. Co však při-
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neslo trochu zklamání, byly teploty. Vskutku docela nízké. Avšak
výběr účinkujících a grog našich fotbalistů se podílely na tom,
že návštěvnost byla od prvního do posledního okamžiku velká.
Představily se nám kapely, které jsme znali již z minulého ročníku,
ale premiérou si u nás prošly i skupiny další, včetně nové tváře moderátorky, která se již podílela na zajištění programu dětského dne.
V úvodu, krátce po poledni, se nám představila nová tříčlenná
skupina Kosa Vostra filmovými melodiemi v originálním aranžmá. Poté jsme strávili příjemnou hodinku s repertoárem Jirky
Helekala a jeho dcery, který přivedl na taneční parket nejen malé
diváky, ale i dospělé. První polovinu programu zakončila dámská
country beatová hudební skupina Medúzy, bohužel s technickými problémy, které jejich produkci poněkud zkrátily. Druhou
polovinu programu otevřelo vystoupení skupiny Charlie Band se
sólistkami Lenkou Kopeckou a Zuzanou Ďurdinovou, která u nás
účinkovala již v prvním ročníku. Velkým překvapením pro nás byl
další interpret – Bohuš Matuš, nejen zpěvák, ale i moderátor. Jeho
repertoár obsahoval kromě vlastních skladeb i známé písně Karla
Gotta a Waldemara Matušky. Drobné změny v textu jejich písní
svědčily o tom, že si těchto interpretů nejen velice váží, ale i to,
že jsou pro něj celoživotními vzory. Atmosféru letního podvečera pod širým nebem umocnilo závěrečné vystoupení hudebního
tělesa Marika Singers, se kterým jsme měli možnost se seznámit
již dvakrát v minulém roce. Vokální přednes dvacetipětičlenného
tělesa, významně umocnil naše prožitky a byl skutečnou závěrečnou „třešničkou na dortu“.
Před poslední částí programu, kterou byla od osmé večerní
taneční zábava pod taktovkou hudební skupiny Bonus, pan sta-
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rosta poděkoval vystupujícím, nám všem, kteří jsme se zúčastnili
a organizátorce celé akce, paní Nadě Pokrupové. Slabá půlhodinka
přestávky na posílení a již se nesly tóny, které přímo vyzývaly
k tanci. I večer vydrželo počasí bez deště, takže lze říci, že se
akce zdařila a my se budeme těšit na shledání s Vámi opět za
rok.
Jana Martínková

Z našich kronik
Rok 1921
Tento rok je už rokem, kdy hospodářská tíseň počala se aspoň do té míry zmenšovati, že některé životní a denní potřeby
se uvolnily, bylo je možno, ovšem za vyšší ceny, koupiti, a tak
úřadům a obcím se ulevovalo v obstarávání nákupu a rozdělování
poukázek. Otvíraly se ale dveře lichvě, a proto předražovatelé měli
často potahování s úřady.
Hned počátkem roku pominul příděl sody, mýdla, svíček, petroleje tabáku a kávy a nastal volný obchod. Také uhlí od dubna
bylo už dosti, takže zámožnější již volně je kupovali, neb za obilí
a brambory je vyměňovali, což ovšem úřady nechtěli trpěti. Pro
nezámožné a na výmlat přidělováno bylo uhlí až do zimy.
V měsíci březnu povolen už volný prodej vepřového bravu
i výsek vepřového masa, v podzimu i výsek masa hovězího se
uvolnil, přičemž zrušen bezmasý pondělek, později i středa. Nouze
o tuky se umírnila. Cukru byl nedostatek po celý rok, proto se
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ještě vydávaly „cukřenky“. V létě ale dostala každá rodina přídavek
1 – 2 kg cukru na zavařování ovoce, v podzimu byl pak měsíční
občas přídavek ¼ kg, tedy dávka na měsíc 1 1/4kg. Pro včelaře
byl přidělen drobný cukr smíchaný s jemným pískem.
Hůře bylo s chlebem a bílou moukou. Obilí i z nové sklizně
zůstalo pod úřední uzávěrou a nesmělo se ani volně semílat, ani
mimořádně prodávat. „Moučenek“ i „chlebenek“ pak od července
ubývalo, neboť bylo povoleno by rodiny si mohly obilí koupiti
a po úředním povolení v určité váze obilí, dle počtu osob v rodině
a předepsané kvóty, mohly si v určeném mlýně obilí semlíti. Neměly pak nároku na zásobování veřejné. Tím se poměry tak zlepšily,
že počátkem října z 679 obyvatelů už jen 29 osob je zásobováno
úředně vydáváním lístků, nesoucích čísla týdnů 338 – 340. Dle
čísel týdnů si čtenář vypočte, kolik let a měsíců se brala mouka
a chléb jen v omezené dávce na lístky. U nás v Tursku od srpna
1915, v českých městech od června, v alpských zemích a našich
horách už od dubna 1915.
Mléko v městech dosud se vydávalo na poukázky ještě po celý
rok /od jara roku 1917/.
Úroda obilí i sýpka jeho byly velmi dobré. Obci předepsáno,
že v září musí dodati státu 519 q různého obilí. Čtyřem největším
statkům určen příděl zvlášť. Nastal rychlý výmlat, by dodávka
mohla se uskutečniti. Občané plně chápali potřeby mladé republiky a rádi, kde bylo potřeba pomáhali.
V září byl soupis ovcí. Kdysi bývalo v Tursku hodně ovcí chováno, nebo bylo tu množství pastvin „Pod horou“, „Na ladách“
a u chýnovského lesa. Teď chováno v čísle 1 – 19 ovcí, v čísle
10 – 33 ovcí, v čísle 11 – 92 ovcí a v čísle 31 – 23 kusů ovcí. Tedy
úhrnem 167 ovcí. Během dalších třech let chov ovcí vymizel.
V den svátku sv. Václava uspořádal náš „Sokol“ po obci sbírku pro
národní jednoty a spolky pečující o české menšinové školství. Tato
již po dobu 6 let konaná v onen den, sbírka vynesla 3 577,- Kč a byla
„Ústřední Matici školské“, „Národní jednotě Severočeské“, „Pošumavské“, „Matici Opavské“, spolku „Komenskému“ ve Vídni atd.
zaslána. V listopadu pak konána sbírka pro slepecké ústavy a sirotčince.
Sčítání lidu nařízeno bylo „Státním statistickým úřadem“ v měsíci únoru. Nutno podotknouti, že v tomto měsíci sčítacím mělo
Tursko náhodou velmi málo obyvatel, neboť předtím několik rodin
deputátních se odstěhovalo a pak více dcer koncem roku 1920
a počátkem roku 1921 se vyvdalo. Že vdávání a ženění v té době
bylo početnější vysvětlíme si tím, že ve válce a hned po ní nebylo
snadné, neb mladí muži meškali na vojně a pak ženy v nejistých
dobách domov nerady opouštěly.
Při sčítání napočteno 613 osob, z těch bylo 608 Čechů, 1
Slovák, 2 Rusíni, 1 Ukrajinec, a 1 Polák. Tito bratři Slované byli
dělníci dlící zde u některých rolníků na práci. Rodin napočteno
153, čeleď počítána do rodiny zaměstnavatele, ovšem čeleď svobodná. K náboženství římsko – katolickému přihlásilo se 545 osob,
k československé církvi 24 osob, k evangel. českobratrské 10 osob,
k židovské víře 2 osoby, pravoslavní 2 Rusíni a 1 Ukrajinec a bez
vyznání 29 osob. Mužů je 280, žen 333.
Osob svobodných bylo 306, v čemž započteny i děti. Ženatých
259 a ovdovělých 48. Dětí pod 6 let věku vykázáno 81 a lidí přes
80 let nalezeno 11. Dospělých analfabetů počet 29 překvapil.
Popisných čísel domů 72.
Změna v starostenství nastala dne 21. března, kdy starosta
Václav Polívka, po pětiměsíčním úřadování funkci složil. Že tyto
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časné změny se vyskytovaly, není divu. Všemu občanstvu na různé politické organizace rozvrstvenému těžko bylo se zachovati
a těžké bylo často postavení starostů vůči úřadům. Obec řídil
zatím první radní.
Ceny potravin a potřeb. Stoupající v červnu drahotě čelily
úřady stanovením cen na některé zboží. Tak se prodával 1 kg
chlebové mouky aprovizační za 1 Kč, pěkné pšeničné aproviz za 2
Kč, volně prodávaná „pod rukou“ stála 6 – 8 Kč. Brambory stály
60 hal., hovězí maso 16 Kč, vepřové 22 Kč, salám jednotný 40
Kč, ceres 24 Kč, cukr 8 Kč, mýdlo 23 Kč. Vejce stálo 80 – 90 hal.,
1l mléka nesbíraného stál 3 Kč, 1l piva 1.30 Kč a petrolej 8 Kč.
Nouze o volné byty. Následkem zvětšeného počtu sňatků objevuje se všude nouze o byty. Také v Tursku jest nedostatek, takže
„bytová naše komise“ nemůže dlouho umístiti dvě rodiny nových
ženatých četníků. Obecní zastupitelstvo v té tísni usnáší se, že již
netrvá na udržení četnické stanici v obci, jindy zase jedná o stavbě
četnického domu, na nějž už plán za 500.-Kč pořízen. Ze stavby sešlo, když po obtížích zatímní ubytování zajištěno. Vyhlídky
k zlepšení nastaly, když začal čilý stavební ruch na parcele č.kat. 479
za školou. Práce šla ale zvolna, neb podnikatelé měli málo peněz
na předražené vápno, cihly a dříví. Sahali většinou ku svépomoci.
Rodiny samy si cihly parcelách vypalovaly, studny vyhlubovaly,
někde i samy stavěly za pomoci odborného zedníka, souseda. Tak
v dalších letech vyrůstá za školou nová část a nouze o byty pomíjí.
Mobilizace v říjnu 1921. Bolševické Maďarsko, které nemohlo
se smířiti s tím, mírovými smlouvami bývalé Uhry byly spravedlivě rozděleny okolním státům a jemu zůstalo území jen Maďary
obývané, a jak v roce 1919 vtrhli do území Slovenska, tak chystali
se učiniti zase vpád do našich krajů. Těžce Maďaři nesli, že Dohoda /států/ donutila je zříci se krále Karla /bývalého rakousko
– uherského císaře Karla Posledního/ a že vnucena jim republika.
Když po třetí již z ciziny přiletěl letadlem Karel i s chotí Zitou do
maďarské Šoproně, chystali se Maďaři, že budou vyhlašovati v říjnu
království. Československo, Jugoslavie a Rumunsko /Malá Dohoda/
hrozily však vpádem do země. Za tím účelem vyhlášena v republice
24. října mobilizace. Hlášení obcím dělo se telegraficky. K večeru
vyjížděli auty od politické správy na Smíchově kurýři, kteří obcím
rozváželi úřední vyhlášky a pokyny. K nám přijel úředník večer
po osmé hodině a přivezl čtyři mobilizační vyhlášky a přípis, že
obec má během 24 hodin vypraviti 4 koně s 2 povozy s obručemi
a plachtami i svítilnami, jakož i pící na 3 dny na seřadiště na Smíchov. Nařízeno uzavírání hostinců o 11 hodině večer a zakázáno
pořádati hlučné zábavy. Mobilizačním dnem byl 27. říjen. Toho dne
nastoupilo 18 mužů do služeb vlasti. Sokolské slavnosti chystané
u nás ku tříletému výročí 28. října musili jsme, jako jinde, odložiti.
Na přísný zákrok evropských velmocí, hlavně Anglie a Francie,
musili Maďaři od úmyslu upustiti, krále se zříci a vydati jej Dohodě.
Anglickou lodí byl král Karel zavezen až na portugalskou Madeiru,
kde byl střežen. Ale již v dubnu 1922 tam ve Funchalu zemřel.
Demobilizace provedena byla 13. listopadu. Toho a příštího
dne se naši vojáci vrátili a mohli s námi slaviti ještě martinské
posvícení, které následkem šťastného urovnání konfliktu bylo
tím veselejší.
A že dodatečná oslava „28. října“ konala se za přeplněného
sálu a velmi uspokojivé veselé nálady, snadno lze pochopiti. Při
zapění hymny a písně „Hej Slované“, kdy i mnohé oko zaslzelo,
bylo znáti, jak lid republiku miluje a míru si přeje.
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