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Uvnitř tohoto vydání najdete:

Slovo starosty

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

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
dovolte mi, abych za obě Sdružení nezávislých kandidátů,
poděkoval všem voličům za účast v komunálních volbách a za
vyjádřenou důvěru. Pro všechny zvolené je to velký závazek do
dalšího volebního období.
Nově zvolené zastupitelstvo již připravilo plán úkolů pro příští
rok a na prosincovém zasedání je připraven ke schválení návrh rozpočtu obce pro rok 2019, který je zárukou plánovaný program splnit.
Z mnoha plánovaných akcí bych se rád především zmínil o zahájení provozování Pošty partner od 1. února. Nemalé prostředky
vynaložíme na opravu místních komunikací a chodníků a také na
opravu břehů obecního rybníka. O nové herní prvky doplníme
dětské hřiště.
Podpoříme činnost fotbalistů a rybářů. Také pro příští rok připravujeme spoustu zajímavých kulturních akcí.
Do konce roku nezbývá mnoho dní. Přeji Vám, abyste je prožili
v klidu a pohodě. Krásné prožití svátků vánočních, úspěšný rok
2019 a pevné zdraví.
Rok 2019 přivítáme 1. ledna 2019 již tradičním novoročním
ohňostrojem, který se uskuteční v 17:00 hodin na fotbalovém
hřišti.
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Nově zvolené Zastupitelstvo
Václav Vlk – starosta, Jana Martínková – místostarostka
členové: Prof. Ing. Martin Fusek CSc, Ing. Martin Jung, Lenka
Millerová, Ing. Vladimír Snop, Libuše Tydlitátová, Ing. Pavlína
Vašičková, Michal Verner
Výbory:
Finanční výbor
předseda: Ing. Pavlína Vašičková
členové:	Jiří Peřina
Ing. Jiří Souček
Kontrolní výbor
předseda: Ing. Martin Jung
členové: Stanislav Dalecký
		
Miroslav Stránský
Komise:
Přestupková komise
předseda: JUDr. Petr Miňovský
členové: Jana Martínková
		
Ivana Válková
		
Václav Vlk
Komise pro místní rozvoj, výstavbu a životní prostředí
předseda: Ing. Vladimír Snop
členové: Prof Ing. Martin Fusek CSc.
		
Jana Martínková
		
Lenka Millerová
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Komise dopravní
předseda: Ing. Jiří Souček
členové: Ing. Ondřej Prchal
		
Michal Verner
		
Václav Vlk
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Informace obecního úřadu
– úřední den během vánočních svátků bude čtvrtek 27. prosince
od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do17:00 hodin, pondělí
31. prosince bude OÚ uzavřen
– obecní knihovna bude během vánočních svátků zavřena, zahájení provozu obecní knihovny bude 9. ledna 2019
– v roce 2019 bude v naší obci zajišťovat likvidaci odpadů FCC
Regios a. s. známky pro označení popelnic pro příští rok obdržíte v úřední dny v kanceláři obecního úřadu od 7. 1. 2019,
popelnice musí být označeny známkami do 1. 2. 2019
– od 7. 1. 2019 bude v úřední dny v kanceláři OÚ zahájeno
vybírání poplatků (psi, popelnice, hroby) a výměna „Povolení
výjimky pro obousměrný průjezd v lokalitě V Zátiší“
– o becní zastupitelstvo schválilo navýšení ceny stočného
o 1,– Kč za m3.

Komise kulturní, školská a sociální
Předseda: Ivana Lánská
členové: Bc. Rita Čejková
		
Lucie Hyková
		
Ing. Roberto Mattiello
		
Ing. Markéta Snopová
		
Lucie Vernerová
		
Václav Vlk ml.

Poděkování
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
na konci minulého volebního období ukončil své členství
v obecním zastupitelstvu předseda kontrolního výboru pan Stanislav Hyka. Jeho zkušenosti a odborné znalosti, které byly pro
naši obec vždy velmi cennou devizou, stávající zastupitelé ocenili
předáním pamětní plakety.

Dovolte mi, abych mu při této příležitosti za jeho dlouholetou a obětavou práci pro rozvoj naší obce jménem zastupitelů
a jménem svým poděkoval a do dalších let popřál pevné zdraví
a pohodu v osobním životě.
Za obecní zastupitelstvo Václav Vlk – starosta

Poděkování
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval panu Petru Vymerovi
za poskytnutí sponzorského daru pro děti, který bude opět využit
obcí při pořádání kulturních akcí.
Václav Vlk – starosta

Pošta Partner
Vážení spoluobčané,
v závěru minulého roku jsem Vás ve
vánočním čísle našich novin seznámil
s rozhodnutím obecního zastupitelstva
o přechodu turské pobočky České pošty
na projektovou formu Pošta Partner.
Jak sami víte, v mnohých obcích zajišťují poštovní služby různé
podnikatelské subjekty, souběžně se svým podnikáním. U nás bude
pobočka České pošty v rámci zachování kvality dostupných služeb
ve správě obce a stane se tak součástí obecního úřadu. Přechodem na novou formu Pošta Partner se pro Vás občany, naprosto
nic nezmění. Stávající rozsah služeb, na které jste dosud zvyklí,
nejenže zůstane zachován, ale nová plánovaná úprava otevírací
doby umožní vylepšení služeb pro ty z Vás, kteří se vracíte z práce
později.
V průběhu letošního roku se uskutečnilo několik jednání se
zástupci České pošty, na kterých byl podrobně projednán postup
této změny, a ze kterého vyplynuly úkoly, jak takový přechod
plynule zajistit. Bude nutné provést drobné stavební a interiérové úpravy, administrativní úkony s poskytovateli dosavadních
služeb, ale především zajistit instalování nových odpovídajících
informačních technologií. Termín prací byl vybrán na základě
vypracovaného denního harmonogramu vytíženosti pobočky tak,
aby spolu s dvěma víkendy zajistil dostatek času pro provedení
všech náležitých úkonů.
O změnách v doručování zásilek během uzavření pobočky,
které je předběžně naplánováno na poslední lednový týden, budete
včas informováni ve vývěsních skříních, na webových stránkách
obce a navíc Česká pošta doručí do všech schránek podrobný
informační leták s předpokládanými změnami.
Jsem přesvědčen o tom, že budoucí plnohodnotná alternativa původní pobočky zajisté vyváží krátkodobé změny, které nás
s přechodem na novou službu čekají a konečný výsledek zajistí
spokojenost nás všech.
Václav Vlk – starosta
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Chtěla bych všem občanům popřát klidné a pohodové prožití
vánočních svátků a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2019.
Ivana Lánská

Blahopřejeme našim jubilantům
paní Evě Borovičkové, paní Marii Brejchové,
paní Miroslavě Houšťové, paní Květuši Márové,
paní Miroslavě Posledníkové, paní Daniele Šimonové
a panu Vladimíru Hájkovi
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi
Honzíka Hojku
a Martínka Vaňka
a přejeme, aby se jim na tomto světě moc a moc líbilo.

Vzpomínáme
V tomto období nás opustila
paní Marie Stibůrková.
Čest její památce

Kulturní komise
Tentokrát se sešla kulturní komise až po volbách, a to na začátku
listopadu. Musely se doladit letošní akce a naplánovat akce na
příští rok.
V sobotu 1. prosince proběhlo každoroční rozsvícení vánočního
stromu na Čestmírově náměstí.
Pro přítomné byly připraveny stánky s občerstvením, drobným
prodejem sladkostí, adventními věnci, keramikou atd. Vystoupily
zde děti ZŠ a MŠ, které si připravily svůj program. Dále byla
pro děti připravena pohádka a pro všechny přítomné vystoupení
skupiny Péro za kloboukem a ohnivá šou. Kralupští žesťaři provázeli odpoledním programem, který byl zakončen rozsvícením
vánočního stromu, tentokrát v modrobílé barvě.
V pátek 7. prosince se uskutečnilo každoroční setkání seniorů
v místní Křížovnické baště.
O dobrou náladu se postarala skupina Třehusk se svým programem. K tanci a poslechu tentokrát hrála hudební skupina
Harmonie. Nálada byla vynikající a každý si večer užil po svém.
V sobotu 8. prosince prostory Křížovnické bašty vystřídaly děti
ke své Mikulášské besídce.
Nejdříve za dětmi dorazilo Divadélko Romaneto se svou pohádkou. Po zhlédnutí představení se děti připravovaly na příchod
Mikuláše, čerta a anděla. Za básničku každý dostal odměnu v podobě balíčku se sladkostmi.
13. prosince se uskuteční předvánoční koncert skupiny Melody
Boys opět v Křížovnické baště, na který srdečně zveme.
Dále nás ještě čeká 1. ledna novoroční ohňostroj.

Co nového ve školce
Vážení čtenáři,
první čtvrtletí uplynulo v mateřské škole
opravdu rychle. Zdá se, že děti do školky nastoupily před chvílí a najednou je tu
advent a s ním spojené vánoční přípravy.
V MŠ nastal čas pro výrobu vánočních dárečků a pro vánoční
pohádková představení. Doma zas děti pomáhají s pečením cukroví
v provoněné kuchyni a sledují pohádky.
A co se do této doby událo u nás ve školce? Jako každý rok, tak
i letos, jsme zahájili školní rok počáteční informační schůzkou pro
rodiče. První akcí pro děti ve školce byla přehlídka modelů aut.
Děti si mohly prohlédnout dálkově řízené modely aut jednotek
záchranného systému a učily se správně třídit odpad s modelem
popelářského vozu. Akce měla opravdu velký úspěch a zároveň si
děti odnesly nové důležité informace.
Prvním divadelním představením v MŠ byla pohádka s logopedickým obsahem o skřítku Skříňáčkovi, plná písniček, říkadel
a jazykolamů, kterými herci učí malého skřítka správné výslovnos-
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hledá se kuchařka
Mateřská škola Tursko, okres Praha – západ
hledá do svého kolektivu zájemce o pozici kuchař/ka ve
školní jídelně. Požadujeme – kvalifikační předpoklady:
praxe v oboru výhodou, spolehlivost a chuť pracovat.
Kontaktní telefon: 777 763 729,
e-mail: ms.tursko@centrum.cz

Zprávy ze ZŠ

ti. Na konci října proběhla na zahradě naší mateřské školy ukázka
ptactva. Děti se mohly blíže seznámit s některými druhy našeho
i cizokrajného ptactva. K vidění tu bylo několik druhů denních
i nočních dravců, zástupci drobného ptactva i cizokrajný velký
papoušek. Děti si je mohly pohladit, vyfotit se s nimi a dozvědět
se něco o jejich životě.
Dalším divadelním představením byla pohádka od agentury
Umbertová s názvem Trampoty štěňátka Gordona, s úvodním
interaktivním povídáním o Skotsku, kam je děj pohádky zasazen.
Děti se seznámily s některými specifickými zajímavostmi této
země, např. s oblékáním pravých Skotů.
Téhož dne se konala schůzka určená pro rodiče předškolních
dětí, na kterou byl pozván speciální pedagog. Rodiče tak mohli
využít příležitosti k posouzení školní zralosti svého dítěte.
Druhá polovina listopadu byla plná akcí. Proběhlo jednotlivé
fotografování dětí do foto-souborů s vánoční tematikou. Navštívilo nás divadlo A šmytec, autorské hudební divadlo s loutkami
s představením Adventní kalendář, které seznamuje děti se starými
vánočními zvyky a koledami.
V samotném závěru měsíce proběhly ve školce dílničky pro
rodiče a děti. Vyráběly se vánoční svícínky z papíru a malovaly
dřevěné ozdoby na stromeček.
Prosinec jsme zahájili vystoupením u obecního vánočního stromu. Proběhla také každoroční mikulášská nadílka s programem,
na kterou přišly děti v tematických kostýmech. Bylo to o fous,
ale i letos odešel čert s prázdnou. Teď už si všichni vychutnáváme
atmosféru posledních předvánočních dnů, zdobíme stromeček,
dokončujeme vánoční výrobky, zpíváme koledy a těšíme se na
vánoční prázdniny (22.12. 2018 – 1.1. 2019). V tuto dobu bude
mateřská škola uzavřena.
V lednu proběhne ve školce testování školní zralosti pro přihlášené děti s Mgr. Martinou Kuchyňkovou z pedagogicko-psychologické poradny Lexík v Roztokách a dále preventivní screeningové
vyšetření zraku dětí.
Nezbývá než popřát všem pohodovou atmosféru vánočních
svátků a šťastné vykročení do roku 2019!
Kolektiv MŠ

Blíží se konec roku. U nás ve škole to znamená, že máme spoustu práce.
Celé předvánoční oslavy začaly v neděli
11. 11. 2018 v 17:00 oslavou svátku svatého Martina v Tursku. Již několik týdnů před oslavou se z oken
školy linuly tóny písní oslavující zimu a sníh. Venku bylo teplo,
kolemjdoucí nosili trička a ze školy se ozývalo: „Louky, pole, vše
je bílé, do Vánoc je jenom chvíle“. Nicméně, teplo pominulo a na
svatého Martina byla zima, sice ne bílá, ale byla.
U kostela sv. Martina v Tursku jsme se sešli v pět hodin odpoledne. Bohužel letos bez koně. Lampionový průvod i tak úspěšně dorazil do Křížovnické bašty. Trvalo téměř čtvrt hodiny, než se všichni
žáci, rodiče, prarodiče, učitelé a veřejnost do sálu nasoukala. Ve
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sboru stála téměř stovka žáků naší školy. Všem přítomným předvedli připravené pásmo svatomartinských písní. Slavnostním hostem byl i pan farář Lukáš Lipenský, který připomněl historii svátku.
Již tradičně byly všem dětem podávány koláčky. Zaměstnanci
školy napekli svatomartinské rohlíčky, které byly v průběhu akce
vykoupeny. Sama jsem tentokrát neochutnala ani jediný, jen jsem
slyšela chválu. Děkuji všem přítomným za úspěšně připravenou
akci.
V současné době opět připravujeme pásmo na slavnostní rozsvěcení stromků v Tursku i v Holubicích. Takže se opět z oken
snášejí tóny písní a texty: „Zafoukalo od severu, to vám byla síla,
vloček spadly milióny a země je bílá.“
Přeji všem lidem, kteří mají něco společného s naší školou
a i těm, kteří nám jen prostě fandí, hodně zdraví a štěstí do nového
roku, bohatou nadílku a radostně strávené vánoční prázdniny.
Opět se ve škole sejdeme až v pondělí 7. ledna 2019.
Renata Vařechová
ZŠ Tursko

SETKÁNÍ NA PŮLI CESTY

Sdružení FrantiCzech ve spolupráci s Comité Gâtinais-Bohême
pořádá setkání s našimi spřátelenými francouzskými obcemi v
německém Koblenzu.
Termín 26.4. – 29.4. 2019
Program :
• pátek 26. 4. – ráno odjezd z Turska a Holubic,okolo 15.00
příjezd do Koblenze, ubytování, prohlídka okolí, večeře, večer
společenský program české a francouzské skupiny
• sobota 27. 4. – snídaně,odjezd do Bonnu, prohlídka města
, návštěva památek (např. Dům historie) s česky mluvícím
průvodcem, osobní volno, večeře na hotelu, večerní program
• neděle 28. 4. – snídaně, výlet lodí po Rýně (100 minut) okolo
zámků Stolzenfels, Lahneck,Konnigsstuhl von Rhens, prohlídka
Koblenz,večeře na hotelu, společný program
• pondělí 29. 4. – snídaně, návštěva Marksburgu, odjezd, návrat
ve večerních hodinách
Cena: 5 400,– (zahrnuje dopravu autobusem, ubytování v dvoulůžkovém pokoji, 3x snídaně, 3x večeře), vstupy do památek, výlet
lodí hradí sdružení FrantiCzech. V ceně je zohledněna dotace EU
na ubytování.
Cena je splatná ve dvou částkách.
Záloha: 2 400 Kč do 15. 2., doplatek 3 000 Kč do 31. 3. 2019
Bližší informace a přihlášení: roman.karas@seznam.cz nebo:
603 542 751
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Průměrný fotbalový podzim
Od letošního ročníku se nám změnil hrací formát soutěže. Po odehrání základní části, tím je
myšleno, že každé družstvo se střetne s každým
z tabulky dvakrát, jednou na domácím a jednou
na hřišti soupeře. Pak přijde na řadu play off, do
kterého se kvalifikují mužstva na 1. až 8. místě
tabulky. Pro mužstva na 9. a 10. místě sezóna
končí. Pro sportovní fanoušky není asi nic nového, že v play off
se hraje takto:
1. – 8.     2. – 7.     3. – 6.     4. – 5.
Každá dvojice sehraje dvě utkání. Jedno na domácím hřišti a jedno na hřišti soupeře. Vítěz postupuje do semifinále a vítězové semifinále se ve finále utkají o jedno postupové místo do vyšší soutěže.
Kdyby tabulka i po skončení soutěže vypadala tak, jak vypadá
nyní, naším soupeřem pro play off by bylo mužstvo Dolan, a to si
myslím, by byl velmi atraktivní dvojzápas o postup do semifinále.
Páté místo v tabulce, na kterém se po podzimu nacházíme, plně
odpovídá našim předvedeným výkonům během celého podzimu.
Naše hra byla značně nevyrovnaná a kromě prohry ve Spomyšli,
kde jsme byli celé utkání lepší a po jednom ojedinělém útoku
domácích jsme po hrubé chybě v obraně dostali jediný gól utkání,
byly ostatní prohry plně zasloužené.
Náš největší problém během celého podzimu byla malá produktivita v útoku. Na vstřelení gólu jsme potřebovali příliš mnoho šancí.
Jedna pozitivní věc se přeci jenom udála. Do mužstva se začali
prosazovat tři mladí hráči. Jedná se o Michala Čejku, Martina
Čejku a Petra Dvořáka. Všichni tři to jsou velmi nadaní fotbalisté
a teď už záleží jen na nich, zda si svým přístupem řeknou o trvalé
místo v sestavě.
Jelikož se blíží konec roku, tak se sluší poděkovat všem, kteří
se starají o chod našeho klubu. Těch lidí je samozřejmě hodně, ale
velký dík patří Janu Vůjtěchovi, Františku Znamenáčkovi a Jirkovi
Peřinovi.
To jsou ti, bez kterých by fotbal na Tursku již asi nebyl.
No a na závěr je mou milou povinností Vám všem popřát
krásné, klidné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2019.
Pavel Kačírek
Tabulka po podzimní části soutěže
Družstvo
Záp. +
1. FK Kralupy 1901,z.s. B
13 12
2. Tělovýchovná jednota Vltavan
13 11
Chvatěruby
3. Atletický fotbalový klub
13 9
Veltrusy, z.s.
4. TJ Sokol Dolany, z.s. B
13 8
5. TJ TURSKO, z.s.
13 6
6. Sportovní klub Postřižín, spolek 13 5
7. AFK Vraňany
13 5
8. SK SPOMYŠL, z.s.
13 5
9. Tělovýchovná jednota
13 4
Sokol Ledčice
10. Tělovýchovná jednota
13 0
Sokol Nová Ves

0
0

–
1

Skóre Body Penalty + Penalty –
60:20 34
2
0

0

2

40:14

32

1

0

0

4

38:27

28

0

1

0
0
0
0
0

5
7
8
8
8

26:28
31:24
30:37
26:32
23:34

22
18
17
15
14

2
1
0
1
1

0
1
2
1
0

0

9

31:52

12

1

1

0

13

12:49

3

0

3
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Tělovýchovná jednota Vltavan Chvatěruby (1)
TJ TURSKO, z.s. (10)
Tělovýchovná jednota Sokol Nová Ves (2)
TJ TURSKO, z.s. (10)
SK SPOMYŠL, z.s. (3)
TJ TURSKO, z.s. (10)
Sportovní klub Postřižín, spolek (4)

TJ TURSKO, z.s. (10)
2:0
FK Kralupy 1901,z.s. B (6)
2:4
TJ TURSKO, z.s. (10)
0:4
AFK Vraňany (7)
3:2
TJ TURSKO, z.s. (10)
1:0
Tělovýchovná jednota Sokol Ledčice (8)
5:0
TJ TURSKO, z.s. (10)
2 : 2(PK:4:5)

RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
„STUDÁNKA“ TURSKO
Vážení spoluobčané,
tak, jak to už chodí, děti po prázdninách
nastoupily do školy a hned na to, než se ohlédneme, tu budou
Vánoce.
Tentokrát nám přinesl závěr léta s nebývalým suchem nemalé
potíže. V našem rybníku ubývala voda. Ta, co zůstala, se extrémně
ohřívala, ztrácela kyslík a my jsme měli veliké obavy o přežití ryb
a dalších živočichů v rybníce. Proto jsme provedli řadu opatření
a prací, aby život v rybníce zůstal. Za pomoci pracovníků Agrivepu
jsme několikrát naváželi a stříkali z cisteren čerstvou vodu do ryb-

Občanské sdružení rybářů Tursko
„S t u d á n k a“
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TJ TURSKO, z.s. (10)
Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. (5)
TJ TURSKO, z.s. (10)
TJ Sokol Dolany, z.s. B (9)
TJ TURSKO, z.s. (10)
Tělovýchovná jednota Sokol Ledčice (8)

TJ Sokol Dolany, z.s. B (9)
6:0
TJ TURSKO, z.s. (10)
3:0
Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. (5)
2:4
TJ TURSKO, z.s. (10)
3:2
Sportovní klub Postřižín, spolek (4)
2:0
TJ TURSKO, z.s. (10)
3 :3(PK:4:1)

níka o celkovém množství více než 120.000 litrů a dále s pomocí
hasičů Holubice a jejich čerpadel jsme stříkáním okysličovali vodu.
Všem za tuto pomoc velmi děkujeme. Opatření byla úspěšná,
neuhynula žádná ryba. Musíme se ale do dalších let zaměřit na
to, abychom měli vlastní techniku pro takováto suchá období.
No a protože Vánoce jsou přede dveřmi, upozorňujeme touto
cestou, že v sobotu 22. 12. 2018 od 8.oo hodin před obchodem
pana Brejchy, provedeme opět prodej vánočního kapra. Cena kapra
je stanovena na 85,– Kč/1kg.
Další informací je, že v lednu 2019 uskutečníme výroční
členskou schůzi, na kterou zájemce o vstup do našeho sdružení
srdečně zveme. Bližší informace budou opět oznámeny ve vývěsních tabulích obce a členům sdružení telefonem formou SMS.
Zájemci o vstup k nám do sdružení si mohou vyzvednout přihlášky
u předsedy.
Závěrem mi vážení spoluobčané a čtenáři těchto novin dovolte,
abych vám jménem sdružení rybářů Tursko, popřál klidné a spokojené vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku.
Michal Verner – předseda

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ

a
SOUTĚŽ O NEJLÉPE OZDOBENÝ DŮM

POZOR, POZOR
V sobotu dne 22. 12. 2018 se uskuteční prodej kaprů.

Kde : před restaurací U Brejchů.
V kolik : cca v 09.00 hod., dle příjezdu ze sádek.
Ceny :

Jako vždy solidní

(cca 85,-Kč za 1 kg)

Za mírný poplatek usmrcení a vykuchání ryby

Soutěž o nejlépe vyzdobený dům popř. jeho okolí na
vánoční svátky.
Fotografii vyzdobeného domu, popř. jeho okolí, soutěžící zašlou
e-mailem na: michalverner@seznam.cz, nebo donesou do schránky
panu Vernerovi, Tursko K Lichému stromu 236, nejpozději do
12.00 hod. dne 20.12.2018. Nezapomenout přidat na sebe spojení tlf.
apod. Vítěz soutěže obdrží, v době prodeje vánočních kaprů před
restaurací U Brejchů, kapra Z D A R M A !!!

Předseda Michal Verner

Vánoční stromek se po roce
opět rozzářil
V sobotu 1. prosince proběhlo v naší obci tradiční rozsvícení
vánočního stromu, na jehož přípravě se podílelo obecní zastupitelstvo ve spolupráci s kulturní komisí a fotbalovým klubem
TJ Sokol Tursko.
Jako již mnohokrát v minulosti, i před letošní první adventní
nedělí byl v naší obci slavnostně rozsvícen vánoční strom. Oproti
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předchozím ročníkům však vypadá jinak – dostal totiž krásný nový
kabát z modrých žároviček vyšperkovaný stříbrnými světelnými
rampouchy a zářivou hvězdou. Ne, že by v minulosti nebyl hezký,
ale barevné sjednocení mu proti předchozímu prospělo a vypadá
mnohem elegantněji a svátečněji. A jako na objednávku přišel
i sníh. Sice ne mnoho, ale na bílé vánoční “pocukrování” stromku
to stačilo.
Vlastnímu rozsvícení stromu předcházel bohatý program,
připravovaný pečlivě již mnoho dní dopředu. Zahájen byl vystoupením kralupských žesťařů, v jejichž podání si bylo možné
vyslechnout známé české písničky jako Škoda lásky, Ta naše písnička česká a řadu dalších.
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Následovala vystoupení žáků místní základní a mateřské školy.
Ti si připravili celé pásmo z říkanek, písniček a koled. A právě
tato vystoupení přitáhla asi největší pozornost publika, v němž
nechyběli hrdí rodiče, babičky a tety přicházející podpořit své
ratolesti. Pravda, u nejmenších umělců došlo i na slzičky, ale to
při takovém davu není divu...
S veselými a rytmickými písněmi v doprovodu basy a tahací
harmoniky dorazila skupina Péro za kloboukem.
O zábavu nejmladších návštěvníků se pak postarala Vodnická
pohádka ztvárněná dvojicí herců s loutkami nebo Kašpárek. Kdo
z dětí si vystál frontu, odnesl si od něj nafouknutý a vytvarovaný
balonek.
Po setmění přišel čas na ohňovou show. Do vzduchu létaly
zapálené tyče a na řetězech se točily ohnivé koule – někdy až
příliš blízko pro bojácnější diváky. Tanec dvou artistů mezi plameny a sršícími jiskrami za doprovodu hudby odměnilo publikum
dlouhým potleskem.
Na závěr programu poděkoval starosta obce všem, kdo se na
přípravách slavnosti podíleli.
Za zvuku skladby Tichá noc v provedení kralupských žesťařů
byl vánoční strom před šestou večerní slavnostně rozsvícen.
Celé sváteční odpoledne doplňovaly atmosféru stánky s tradičními vánočními výrobky jako jsou adventní věnce a svíčky, vánoční
ozdoby a keramika nebo domácí zdobené perníčky, zavařeniny
a med. Mezi stánky nechyběl ani ten, ve kterém žáci školy nabízeli vlastnoručně zhotovené dekorace, nebo stánek občanského
sdružení Franti-Czech. Děti i dospělí se mohli zblízka podívat na
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poníka, kozla, oslíka a lamy, které spokojeně přežvykovaly v dřevěné ohradě. Na své si přišli i milovníci dobrého jídla, pro které
byly připraveny voňavé opékané klobásy a svařené víno pro zahřátí. Zakoupit si mohli i tradiční trdelník, langoše nebo cukrovou
vatu.
Letošní ročník byl počtem návštěvníků opravdu silný (přišlo
okolo tří stovek lidí) a lze říct, že se po všech stránkách vydařil.
Lidé i přes vtírající se chlad neodcházeli, vytrvali až do konce
a snad si kromě suvenýrů odnesli i vědomí, že ve všedním shonu
je třeba se zastavit a najít si čas na přátele.
Filip Hák

Podzimní výlet seniorů
V sobotu 22. září se opět uskutečnil tradiční výlet pro seniory. Jeho
cíl se i letos nacházel ve východních Čechách. Kulturní komise
totiž vybrala návštěvu státního zámku Opočno a Muzea řemesel
v Letohradě.
Celý týden před odjezdem bylo skutečně stále ještě léto. Teploty
dosahovaly neuvěřitelných třicítek, a to ještě i během pátečního
odpoledne. Zprávy o počasí však na víkend slibovaly velké teplotní
skoky. Zkrátka prý oběma nohama rovnou do astronomického
podzimu. Páteční podvečer, i když stále ještě teplý, naznačoval, že se
předpovědi patrně vyplní. Po šesté večerní se totiž jako mávnutím
proutku objevily první mraky. Výlet pro seniory má však tu vý-

hodu, že prohlídky se konají převážně v uzavřených prostorách,
takže případný déšť by zas tak až nevadil.
V sobotu ráno nám věžní hodiny našeho kostela právě odbíjely
šestou a my se vydali k prvnímu cíli našeho zájezdu. Už krátce před
devátou jsme již stáli připraveni na devadesáti minutovou prohlídku základního okruhu zámku, který byl již zmiňován v Kosmově
Kronice a první písemná zmínka o tehdejším hradišti prý pochází
z roku 1068. Prohlédli jsme si veškeré historické interiéry, obrazárnu, knihovnu a zbrojnici, která upoutala především mužskou část
naší výpravy, ale i apartmán rodu Kinských, doplněný o africké
a indiánské sbírky. Krátce po půl jedenácté, kdy jsme zjistili, že
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se vyjasnilo a objevilo se sluníčko, jsme vyrazili ke druhému cíli
zájezdu, vzdáleného přibližně 50 km – do Letohradu. Zde jsme
měli na poledne zarezervované polední menu a po něm o dvě hodinky později prohlídku Muzea řemesel. Prohlédli jsme si celkem
čtyři okruhy, z nichž u tří jsme objednali průvodce – Zemědělství,
Vozovna a Mechanické dílny, čtvrtý okruh – Expozice řemesel ve
třech patrech sýpky, absolvoval každý sám, dle vlastního výběru.
Dalo by se říci, že vybrané prohlídkové okruhy byly spíš určeny
pánům. Přesto však téměř polovina interiérů zaujala nás, ženy.
Takže snad byli všichni spokojeni.
Krátce po páté, příjemně unaveni, jsme nasedli do autobusu
a vyrazili zpět k domovu.
Co dodat na závěr? Jen to, že se na Vás budeme těšit opět za rok.
Vánoce plné pohody, mnoho štěstí a zdraví v novém roce Vám
všem přeje
Jana Martínková

Z našich kronik
Rok 1922.
Není potřeba nám se více zabývati jakými cestami dělo se vyživování a zásobování různými potřebami našich občanů, neboť
nastala již doba, kdy každý sám si mohl téměř vše obstarat. Ovšem
v prvních dobách byly ceny vyšší, pročež úřady musily na ceny
často dohlédnout, je upravovati, případně zdražovatele neb lichváře
peněžní pokutou trestati. Vláda, státní i zemské, ano i politické
úřady měly od převratu hodně páce, aby různé zákony a nařízení
z doby rakouské neb válečné upravily na nové poměry neb nové
zákony vydaly. Největší potíže činila otázka peněžní, neb ve všech
státech nastávaly veliké změny, které měly na naší valutu mocný vliv. První náš ministr financí Dr. Alois Rašín, šťastně svoji
nadměrnou prozíravostí převedl nás nezlomně přes nebezpečné
úskalí.
V městech i vesnicích počal se utěšeně rozvinovati stavební
ruch. Úřadům státním, umístěným v zabraných palácích, klášterech i školách počaly se stavěti budovy, upravovány zanedbané
silnice, ulice, dráhy, stavěny školy atd. Tak oživly také dílny a továrny, takže každý našel si zaměstnání.
Z Turska mnoho osob dojíždělo na práci do Prahy neb docházelo do železárny a cihelny do Libčic, kde proti platům zemědělským
byly vyšší platy.
V červenci zemřel, raněn mrtvicí, p. Antonín Vaněček, farář
zdejší, který pět let na Tursku působil. Několik měsíců vedl duchovní správu administrátor, až pak později ustanoven zde farářem
p. Hugo Kozel z Vrbna.
Důležitý záznam pro tento rok jest postavení a slavnostní odhalení uměleckého pomníku postaveného padlým a zemřelým
vojínům z Turska, obětem druhé světové války.
Dějiny našeho pomníku.
Myšlenka postaviti pomník padlým vojínům vznikla mezi členy
místního „Sokola“ po pohřbu 2 ruských zajatců dne 15. června

1917. Zatím účelem svolána byla schůze do hostince čp. 37, kde na
vojenské dovolené dlící inž. Ladislav Vidman, přednášel „O životě
na podmořském člunu a starosta „Sokola“, zároveň starosta obce,
sdělil, že „Sokol“ míní pracovati, aby po válce postavil důstojný pomník padlým. Oznámení starosty Josefa Šebka s nadšením
všemi přijato a vybraných 138 K rak. Věnováno co základní fond
pomníkový. To bylo 29. června 1917.
V roce 1918 věnoval „Sokol“ ze svých podniků 600 K rak.,
po převratu pak hned 500.– Kč, jinými dary získáno 300.– Kč,
takže koncem roku 1918 měl fond, uložený na knížce 1 538.– Kč.
Pro stísněné poměry finanční v letech dalších mnoho nepřibývalo. Koncem roku 1921 bylo pouze 1 792.– Kč, na postavení
pomníku ovšem velmi málo. A tu v roce 1922 přikročeno k energickému jednání. Valná hromada navrhla, by utvořen byl v obci
„Výbor pro postavení pomníku padlým“, jejž činili by: 2 zástupci „Sokola“, 2 zástupci obecního výboru, 2 členové sboru
dobrovolných hasičů a 2 zástupci pozůstalých po padlých
vojínech. Obec dala souhlas a již dne 9. února byla ustavující schůze nového odboru, jehož předsedou zvolen starosta
Jos. Šebek, bývalý starosta. Hned vypsáno ofertní řízení a jednáno, jak získati obnos, as dvacet tisíc, ku stavbě pomníku. Brzy
přikročeno ke sbírkám. Ťukáno dům od domu na dobročinnost
občanů, sbírka vynesla 2 725.– Kč. Sbor hasičů věnoval  
100.– Kč, velkostatkář Wohanka 1 000.– Kč, obec Tursko
1 000.– Kč. V té době vedli místní rolníci, pěstitelé cukrovky, spor s kralupským cukrovarem a vymáhali si neprávem
zadržované částečné odměny za dovoz řepy v roce 1920
a 21. Ujednali si, že vyhrají-li spor, věnují 50 % vyplacených
peněz na stavbu pomníku. Spor skutečně vyhráli a polovinu. To je 9 465.– Kč, darovali na pomníkový fond. Tím jmění s úroky dostoupilo výše 16 140.– Kč. Za takového krásného
porozumění občanstva mohlo se směle vejíti už v definitivní jednání o stavbě památníku. Provedení pomníku z pískovce hořického zadáno po předložených návrzích akademickému sochaři
Emanuelu Kodetovi z Prahy za cenu 16 000.– Kč. Úpravu místa, podezdívku pro pomník, zdi a mříž kol pomníku upraví na
svůj náklad výbor. Lhůta dodací stanovena na pět měsíců,
tedy do konce září t.r. Místo pro pomník upraveno bylo na
rohu školní zahrady pod velkou smuteční vrbou. Pomník byl včas
dodán. Dříve než lhůta minula.
Slavnost odhalení pomníku konala se o místní pouti v neděli 17. září za přehojné účasti místního občanstva i okolního, za
přítomnosti mnoha spolků, jednot sokolských, sborů hasičských
a školní mládeže. Jménem obce promluvil učitel Josef Vidman,
za „Sokolstvo župy Podbělohorské“ delegát Dr. J. Krčma a autor
pomníku pak objasnil, jak na pomník se máme dívat s hlediska
uměleckého, historického a vyložil motiv, na nějž pomník pracoval. Při slavnosti účinkoval „Pěvecký spolek Dvořák“ z Libčic
a hudba.
Při slavnosti bylo vybráno za upomínky, odznaky apod.
2 563.– Kč, za fotografie pomníku 165.– Kč a na darech sešlo se
ještě dodatečně 582.– Kč, takže celkový peníz pro vystavení činil
19 450.–Kč. Po vyplacení veškerých účtů týkajících se stavby památníku, nedostávalo se ještě 190.– Kč. Tyto daroval dlouholetý
pokladník „Sokola“ a pokladník současně výboru pomníkového
František Matucha z čp. 33 neúnavný a obětavý pracovník ve všech
spolcích a záležitostech obecních.
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Vybudování pomníku stálo tedy úhrnem 19 640.– Kč, nepočítaje v to mnohé povozy ke svážení materiálu a dopravě pomníku. Ty dali rolníci zdarma. Část figurální stála 12 000.– Kč,
část architektonická s nápisy a jmény 4 000.– Kč. Podezdívka pod pomníkem v zemi, zeď a plot pod sochou 1 500.– Kč.
Přední zídky ohradní 466.– Kč, na ně železný plot a vrátka
400.– Kč a jiná vydání spojená s úpravou, dopravou a odhalením
1 374.– Kč.
Autorem návrhu je akad. Sochař Emanuel Kodet z Prahy. Sochu vytesal sochař – kameník Alexander Zelinka z Královských
Vinohrad a spodní část architektonickou s nápisy zhotovil sochař
– kameník Břetislav Vobořil z Kralup nad Vltavou.
Rozměry pomníku. Výška sochy s deskou na níž stojí 2.20 m,
šířka u desky 1.20 m, hloubka 1.20 m. Podstavec s nápisy a desky
nad ním: výška 1.80 m , šířka 1.20 m, hloubka 1.20 m. Celková
výška pomníku je 4.00 m.
K objasnění myšlenky a motivu k našemu pomníku. Opisuji
doslovně dopis autora Emanuela Kodeta, jímž malý model, nám
zaslaný provázel.
„Tursko! Slyšíme-li vyslovit „Tursko“, vynoří se nám před zraky
nádherný obraz Alšův „Píseň o Tursku“. Žena v rouše staroslovanském hraje na varyto a zpívá píseň pohřební u mohutné mohyly.
Obrazem tím stalo se Tursko populárním zajisté tak, jako svými
cennými vykopávkami. U příležitosti budování pomníku padlým,
– mohyly to nové doby – bylo by proviněním tento krásný Alšův
motiv, znázorňující tak obsažně dobu staroslovanskou, jejíž nedocenitelné poklady se zde /v Tursku/ pro archeologii nacházejí, bylo
by neodpustitelným proviněním umělce, tento motiv nevyužíti
i pro pomník padlých zdejších občanů. Krásná vrba v zahradě
u školy určila mi velice vhodné místo pro zamýšlený pomník,
který jsem na motiv: „Běd tolik přineslas nám dobo, že píseň na
rtech mřela, srdce kamenělo“, v návrhu zpracoval. U Alše žena
hrající na varyto zpívá píseň pohřební, dle gesta pravé ruky melodie jistě Smetanovy melodie z Vyšehradu. Zde ku znázornění té
přetěžké /válečné/ doby, těch šestnáct drahých životů obětovaných,
mužů zdejších hnaných ku porobě své vlastní, zabíjeti naše bratry
Slovany, – zde žena těžkým bolem zmlkla, bol nejtěžší, bol němý,
– sepjala ruce v zoufalství a varyto tiskne k ustrašenému srdci;
„srdce kamenělo!“ Levou nohou šlape s odporem po nástrojích
válečných, štítu, oštěpu, meči, u nohou z obětmi valí se kouř při
zemi jako při oběti Kainově. Popelnice, obětnice i nářadí válečné
jsou znaky staroslovanského původu Turska“. Až sem citován dopis
Kodetův.
Socha, umístěná na podstavci přísné jednoduché architektury,
má pod sebou 3 stupně nesoucí nápisy: „Běd tolik přineslas nám
dobo, že píseň na rtech mřela, srdce kamenělo“ a „ Padlým bratrům
ve světové válce 1914 – 1918“. Na dvou deskách po straně jsou
jména padlých vojínů.
Pomník převzat byl do majetku a správy obce. Stal se pěknou
ozdobou Turska, leč bolestnou vzpomínkou na svízelnou dobu
světové války.
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místní učitel prožíval jsem s milými občany Turska doby svízelné
i radostné. Do nové kroniky nezapisoval jsem ihned, a to proto, že
za tehdejšího úředního režimu, kdy čišelo vše němectví rakouské
vlády, nebylo možné psáti tak, jak česká zájem vyžadoval. Přesně
dle svých záznamů psal jsem do této knihy až v roce 1926 v měsíci červenci až září, a to v Praze, kam jsem byl již v roce 1919,
v září, přeložen. Po dobu druhé světové války v roce 1939 – 1945
jsem tuto knihu pečlivě ukrýval před slídivými zraky německých
okupantů a s radostí ji Národnímu výboru obce Turska v další
ochranu předávám….
Milý čtenáři. Při čtení zde vepsaných událostí a líčení mnohých nařízení, zákazů a útlaků snad si pomyslíš: „Co to bylo proti
utrpením prožívaným v druhé světové válce“. Ale věz! Při psaní
těchto pamětí nikdo netušil, že přijde na národ náš doba ještě
horší. A proto milujme se bez rozdílu stavů a politických stran,
mějme lásku k republice a národu, pracujme pro jejich rozkvět
i milé naší obce Turska.
V Praze: XIX. prosince 1946
Josef Vidman t.č. ředitel školy v Praze – Dejvice
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Doslov kronikáře.
V roce 1914 byl jsem pověřen obecním výborem v Tursku bych
vedl kroniku obce. Dopsal jsem nejprve zápisy v kronice staré –
a pak činil jsem si přesné záznamy událostí let 1914 – 1920, kdy co
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