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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
je před Vámi první číslo Turských novin letošního roku. V prosinci obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet a plán činnosti pro
rok 2019, který prakticky již od prosince začínáme realizovat.
V závěru loňského roku jsme začali připravovat přechod České
pošty na Poštu partner, jejímž provozovatelem je od 1. února Obec
Tursko. Skutečnost, že převzetí tohoto úřadu nebylo a doposud
není jednoduchou záležitostí, snad zákazník nijak nepocítil. Mám
dobrý pocit, že i přes to mají občané naší obce záruku, že v příštích
letech bude poštovní úřad v naší obci zachován.
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Další významnou akcí, která v nejbližších dnech naši obec zasáhne, je rekonstrukce povrchů komunikace II/240 v úseku Tursko
– Velké Přílepy. Investorem této akce je Krajský úřad Středočeského kraje. Podrobný předběžný harmonogram včetně výlukového
jízdního řádu l. 316 jste již obdrželi. Součástí této rekonstrukce,
bylo posouzení stavu stromů podél silnice. Stromy, které byly
posouzeny jako ohrožující bezpečnost dopravy, včetně „Památných
jasanů“, byly anebo budou pokáceny. Tyto práce omezí prakticky
každého z nás, proto Vás chci poprosit o trpělivost a pochopení.
Stavební komise vyhodnocuje priority oprav místních komunikací a chodníků, které budou v letošním roce realizovány.
Také letos je pro Vás připravena řada kulturních akcí, o nichž
jste průběžně informováni.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné jarní dny a krásné
prožití velikonočních svátků.
Václav Vlk
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Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA tyto níže

Vzpomínáme
Vážení spoluobčané,
bohužel musím s velkým zármutkem oznámit, že nás
v tomto období zcela neočekávaně opustila paní Mgr.
Magdalena Karasová. Odešla osobnost plná elánu
a nápadů, které převážnou část svého života věnovala
ve prospěch nás všech.
Ať již práci s dětmi, kdy v naší škole vedla kroužky výtvarné
výchovy, tak aktivitám naší obce. Stála u zrodu spolku česko-francouzského přátelství FrantiCzech, kde byla nejen jeho dlouholetou
ředitelkou, ale především se významně podílela na všech jeho aktivitách a přípravách společných setkávání jeho členů.
Věnujme jí, všichni kdož jsme ji znali, tichou vzpomínku.
Čest její památce.
Václav Vlk – starosta

• zářivky a výbojky
• autobaterie a monočlánky
• vyjeté oleje a použité olejové filtry,
vč. obalů
• použité fritovací oleje
• barvy a laky, včetně obalů
• kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
• nádobky od sprejů
• staré a nepotřebné léky
• lednice
• TV, PC
Společnost Regios a.s., která provozuje skládku komunálního odpadu, nabízí případným zájemcům možnost brigády 130,– Kč /hod.
sběr úletů v okolí areálu skládky při mimořádných situacích. Jednalo
by se o víkendové termíny. Bližší informace v kanceláři OÚ Tursko.

Informace obecního úřadu
– Občané, kteří dosud nezaplatili poplatky za psa, popelnice
a stočné, nechť tak učiní v úřední dny v kanceláři OÚ Tursko
nejpozději do konce března 2019.
– Také v letošním roce bude probíhat každou první středu v měsíci
ve 12:00 hodin po dobu dvou minut zkouška sirény.
– V případě poruchy pouličního osvětlení Vás žádáme o nahlášení
poruchy na obecním úřadě, abychom ji mohli včas odstranit.

Nakládání s odpady
– Ukládání bioodpadu a železa je umožněno zdarma v období
duben-listopad do kontejneru v prostorách čistírny odpadních
vod, a to každé pondělí od 16:00 do 18:00 hodin.
– Ukládání olejů z domácnosti (nesmí být vyjetý z automobilů)
v dodaných PET láhvích . Olej bude ukládán od 1. 4. 2019
každé pondělí od 16:00 do 18:00 hodin v prostorách čistírny
odpadních vod.
– Na ukládání bioodpadu lze za úplatu 1 080,– Kč za sezonu
objednat již dříve osvědčený 14 denní svoz v hnědých nádobách
(objem 240 l) ve stejném časovém rozmezí od dubna do listopadu, a to každý sudý pátek. První svoz se uskuteční 6. 4. 2019.
– Kontejnery pro nadměrný odpad budou umístěny od
11. 4. do 14. 4. 2019 v ulicích Kodetova, Jiráskova, Neklanova
a sídliště Interma a od 25. 4. do 28. 4. 2019 v ulicích V Zátiší,
Nad Studánkou, Ve Struhách, před obchodem pana Brejchy
a v osadě Těšina.
Nebezpečné odpady
Datum: sobota 30. 3. 2019, 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

Naše knihovna
Milí čtenáři,
koncem minulého roku nám Středočeská knihovna v Kladné zapůjčila cca 130 nových titulů různých žánrů. Seznam je k nahlédnutí na stránkách obce. Vzhledem k tomu, že kladenská knihovna
najela na nový počítačový program, je seznam řazen podle názvů,
nikoli podle autorů knih jako dosud. Přibližně stejný počet titulů
je třeba vždy v následujícím období knihovně vrátit.
Proto prosím čtenáře, kteří mají knihy zapůjčené déle, aby
navštívili naší knihovnu a vrátili ty, které mají již určitě přečtené
a vyměnili si je v případě za nově vypůjčené.
Budu se těšit na setkání s Vámi v naší knihovně každou středu
od 16:00 do 18:00 hodin.
Miroslava Vlková

Společenská rubrika
Blahopřejeme našim jubilantům
paní Alžbětě Bukové, paní Janě Burešové,
paní Věře Hodkové, paní Jolance Příhodové,
paní Marii Valentové a panu Janu Řebíčkovi
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
Vzpomínáme
V tomto období nás opustili:
Paní Magdalena Karasová,
paní Vladimíra Krucká,
pan Václav Datel,
pan Petr Telipský.
Čest jejich památce
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Kulturní komise
Kulturní a školská komise se sešla tentokrát 18. února 2019, aby
se naplánovaly akce, které se uskuteční tento rok a doladily se
akce nejbližší.
13. února proběhla beseda s ing. Ludmilou Duškovou a panem Janem Kopřivou, kteří jsou odborníky na skleníky, zahrady
a zahrádky. Beseda se uskutečnila v restauraci „U Zlámalů“ a měla
hojnou účast.
Na své si přišli všichni pěstitelé a zahrádkáři.
Dále nás čekal v měsíci březnu karneval pro děti, který se uskutečnil v prostorách „Křížovnické bašty“.
Opět byl v režii KŘÍŽOBANDU, který se postaral o dobrou
náladu, jak hudební, tak i soutěžní.
Proběhly různé soutěže, které byly odměněny cenami, ale hlavně se soutěžilo o nejlepší masku a nejlepšího tanečníka.
Výlet pro děti a rodiče se uskuteční v květnu. Tentokrát se
pojede do ZOOPARKU v Chomutově.
Na červen je naplánovaný dětský den na místním fotbalovém
hřišti s mnoha soutěžemi.
Rovněž nás čekají hudební slavnosti, různé besedy a výlety.
O těchto akcích budete včas informováni.
Ivana Lánská

Co nového ve školce
Vážení čtenáři,
první čtvrtinu roku už máme téměř za sebou,
jaro se pomalu blíží k nám a vše už se probouzí ze zimního spánku. Už koncem února jsme
mohli obdivovat první jarní květy v zahradách
a užívat si teplých slunečních paprsků.
Začátek letošního roku jsme oslavili s žáky základní školy,
kteří k nám přišli na tříkrálovou koledu a popřáli nám šťastný
nový rok. Začátkem ledna také proběhlo vyšetření školní zralosti
u předškoláků. V polovině ledna se konala ve školce besídka pro
rodiče dětí, které dochází na výuku anglického jazyka pod vedením paní Vachalcové. Koncem měsíce měly děti možnost vidět
práci středočeské záchranky, která přijela do školky s poutavou
edukační přednáškou přizpůsobenou nejmenším dětem. V rámci
ledna také proběhlo v MŠ každoroční preventivní screeningové
vyšetření zraku dětí.
První divadelní představení se konalo na začátku února. Navštívilo nás Divadlo Koloběžka s pohádkou „Z kuchařské čepice“.
Děti si během ní užily plno legrace a herce odměnily hlasitým
potleskem. A také k nám, stejně jako loňský rok, přijelo sférické
kino s promítáním vzdělávacího filmu pro malé děti.
V únoru se měl také konat ve školce maškarní ples. Vzhledem
k tomu, že nás velmi silně zasáhla chřipková epidemie, byla tato
akce přeložena na 11. března. Děti si tak mohly maškarní ples
řádně užít a pochlubit se svou maskou. Přijel klaun Fíla se svým
zábavným programem plným soutěží a legrace. 14. března se u nás
v MŠ konal Den otevřených dveří. Rodiče si mohli prohlédnout
školku a vyzvednout žádost o přijetí dítěte do mateřské školy,
kterou předkládají u zápisu.

Následující měsíc se budou konat ve školce hned čtyři akce.
2. dubna proběhne beseda s Mgr. Martinou Kuchyňkovou z pedagogicko-psychologické poradny v Roztokách. Beseda je určena
všem rodičům, kteří se chtějí dozvědět o tom, kdy a jak řešit
nesprávnou výslovnost u svých dětí. Za týden po té proběhne ve
školce logopedický screening dětí. Děti se pak mohou těšit na
divadelní představení, které proběhne zhruba v polovině dubna.
Přijede divadlo Gábina a Katka s jarní pohádkou „Jak Oskárek
našel petrklíč“. Herečky doprovodí pohádku hrou na různé hudební nástroje a zazpívají si spolu s dětmi lidové písničky. A nakonec
pojedeme na celodenní výlet za pohádkou. Chceme se podívat
do Perníkové chaloupky.
Zápis do MŠ Tursko proběhne dne 10. 5. v časech 8:30 – 11:00
hodin a 12:30 – 15:00 hodin. Více informací k zápisu získáte na
internetových stránkách mateřské školy a na vývěsce u MŠ.
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Do konce školního roku proběhne ještě mnoho akcí, např.
výlety, divadla, zahradní slavnost a noc v MŠ pro budoucí školáky,
také se uskuteční schůzka s rodiči nově přijatých dětí.
Krásné jarní dny plné pohody a sluníčka přeje celá MŠ Tursko.
			
Kolektiv MŠ

Zprávy ze ZŠ
Čas letí jako voda a i nám uteklo první pololetí
školního roku velmi rychle.
Před Vánocemi jsme spolu s dětmi zpívali na obecních akcích
při rozsvěcení vánočních stromků. Všichni žáci a učitelé školy se
sešli v pátek 22. 12. 2018 v kostele sv. Martina v Tursku a společně
si zazpívali vánoční písně. Byl to pro všechny zúčastněné hluboký
zážitek. Všechny děti předvedly velmi profesionální výkon už jenom tím, jak krásně přizpůsobily své chování danému prostředí.
Na stránkách naší školy najdete krátké video z této akce.
V lednu dostali učitelé i žáci školy v Tursku velký dárek. Tři
staré a již nevyhovující školní tabule byly nahrazeny novými, bílými a interaktivními tabulemi. Škola v Tursku je tak v tuto dobu
vybavena šesti interaktivními tabulemi. Věřím, že to povede ke
zkvalitňování výuky ve všech předmětech. Děkuji tímto obecní-

mu úřadu v Tursku (zřizovateli školy) za spolupráci a za finanční
příspěvky na provoz a vybavení školy.
Ve čtvrtek 31. 1. 2019 obdrželi žáci naší školy výpis z vysvědčení. Každý žák si tak domů odnesl hodnocení jeho dosavadní
práce. Doufám, že i ve druhém pololetí se bude ve škole dobře
pracovat a třídy budou plné žáků, kteří prahnou po znalostech
a dovednostech, které jim naši učitelé nabízejí.
Co nás čeká dál?
Žáci v Tursku se těší na zimní školu v přírodě s lyžováním.
Přeji všem účastníkům této akce, aby si na horách užili pohodu
a radost ze sportu a aby bylo dostatek sněhu.
Od 1. 4. do 3. 4. 2019 proběhne v naší škole zápis do 1. třídy.
Již od 11. 2. je spuštěn portál pro rezervaci termínu zápisu. Na
stránkách školy najdete návod k přihlášení dítěte k zápisu. Pak se
stačí dostavit na daný termín a nebudete tak muset čekat ve frontě.
K zápisu potřebujete: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného
zástupce, žádost o přijetí žáka k povinnému vzdělávání a dotazník
pro rodiče. Oba formuláře jsou k dispozici na stránkách školy nebo
si je můžete vyzvednout ve škole v době zápisu. Budoucí žáci se již
v únoru mohli přijít podívat do své nové školy v Holubicích, kde
proběhl den otevřených dveří. Nyní je bude čekat první zkouška
školní zralosti – setkání s učiteli naší školy tváří v tvář.
Co by měl tedy budoucí prvňák umět? Pozdravit, znát své
jméno, adresu, věk. Umět se sám obléknout a obout, poznat svoje
věci, držet správně tužku. Další, velmi důležitou věcí, je správně

Základní škola Tursko, okres Praha – západ

Základní škola Tursko, okres Praha – západ

Zápis do 1. ročníku
Zápis dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013

ZápisTermín:
do 1.
ročníku
1. 4. 2019 – 3. 4. 2019

Potřebné informace
www.zstursko.cz
Zápis dětí narozených
od 1. 9.naleznete
2012 dona31.
8. 2013
(záložka harmonogram školního roku – zápis do 1. ročníku)

Termín: 1. 4. 2019 – 3. 4. 2019
Potřebné informace naleznete na www.zstursko.cz
(záložka harmonogram školního roku - zápis do 1. ročníku)
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a srozumitelně mluvit. Mezi další dovednosti třeba patří: vysmrkat
se, jíst příborem, poslouchat, když mluví dospělý, respektovat
spolužáky a autority. Je toho hodně, ale jen vyzrálé dítě bude bez
problémů procházet školními léty. V naší zemi je obvyklé, že do
školy nastupují děti, které k 1. 9. 2019 dovršily šesti let. Pokud
ale cítíte, že není vše v pořádku, můžete zažádat o odklad školní
docházky. Jen si k tomu musíte opatřit dvě potvrzení. Jedno od
dětského lékaře a druhé z pedagogicko-psychologické poradny.
Všechny žáky naší školy i budoucí žáky čeká ještě dlouhá cesta
za vzděláním a za vysněným zaměstnáním. Podporujme naše i vaše
děti v tom, co je bude bavit a čím budou naplňovat svůj profesní
život. Dobré známky nic neznamenají. Důležitá je píle, snaha,
ochota se něco naučit. Bude záležet jen na Vás, jak se Vaše dítě se
školní docházkou popere.
Renata Vařechová
ředitelka ZŠ Tursko
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Společná posezení
Ve středu 13. února se v restauraci U Zlámalů uskutečnilo naše
první společné posezení v letošním roce. Z důvodu toho, že se
pomalu blíží předjaří a s ním ruku v ruce i počátek zahrádkářské
sezony, jsme opět oslovili dvojici odborníků na slovo vzatých,
kteří nás navštívili již v minulém roce, paní inženýrku Ludmilu
Duškovou a pana Jana Kopřivu. Oba dva, coby známí zahrádkáři
a dlouholetí spolupracovníci různých televizních a rozhlasových
pořadů, nás podrobně seznámili s tím, co a jak pěstovat či jaká
jsou optimální řešení v boji proti různým chorobám a škůdcům.

Základní škola tursko
Základní škola Tursko

přijme od 27. 8. 2019
kvalifikovaného učitele 1. st. ZŠ
a
kvalifikovaného vychovatele ŠD

Beseda byla rozdělena na tři části. V té první, nás paní inženýrka seznámila s různými druhy semen, jak zeleniny, tak různých
letniček, s jejich výběrem v návaznosti na pěstební podmínky
a umístění stanoviště. Semena jsme mohli v závěru besedy samoKontakt: reditel@zstursko.cz
zřejmě zakoupit, i s patřičnou radou, jak postupovat při pěstování.
přijme od 27. 8. 2019 Druhá část byla věnována podmínkám zakládání skleníků,
foliovníků a pařenišť, nebo jejich jarní přípravě, s nimiž nás sekvalifikovaného učitele 1. st. ZŠ
známil pan Kopřiva. Ale nejen to, poskytl nám rovněž mnoho
RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ STUDÁNKA
a
informací o tzv. dezinfekci půdy, která je pro budoucí úspěšnou
Vážení přátelé,
kvalifikovaného vychovatele ŠD sklizeň zcela nezbytná.
Ve třetí části již došlo na dotazy přítomných, které byly podrobv lednu tohoto roku jsme na výroční schůně objasněny, a to jak z hlediska zahrady, tak i z hledisek různých
zi našeho sdružení vyhodnotili naši činnost
úskalí při pěstování pokojových rostlin.
v roce 2018 a stanovili jsme si, co chceme
Kontakt: reditel@zstusko.cz
Jana Martínková
a musíme udělat v letošním roce. Podařila
se nám řada věcí ve prospěch jak rybářů, tak
všech občanů Turska, a to i díky přispění obecního úřadu. Byly to
jednak společenské akce u rybníka, filipojakubská noc a rybářské
závody a dále práce na budování a udržování pěkného prostředí
v této části obce.
ÚVODEM
Tak, jako zatím každý rok, budeme ve spolupráci s obecním
Vážení spoluobčané,
úřadem a popř. mateřskou i základní školou, organizovat u rybářské bašty tak zvané pálení čarodějnic.
od roku 1922 končí zápisy ve staré kronice. Bohužel se v té době
Koncem května, tedy v sobotu 25. května, připravujeme již
nenašel nikdo, kdo by kroniku vedl.
doslova tradiční rybářské závody v lovu kapra s bohatým občerTudíž v roce 1957 na nátlak odboru pro školství a kulturu
stvením, zabíjačkovými hody, bohatou tombolou a kvalitními
rady ONV Praha – západ, usnesla se rada MNV v Tursku, aby
cenami pro soutěžící. Na všechny tyto akce vás srdečně zveme.
kronika byla od roku 1923 doplněna až do současné doby, a dále
Další naše činnost v letošním roce bude opět zaměřena na
pak soustavně vedena.
úklid a údržbu okolí rybníka tak, aby bylo krásné prostředí pro
Aby byly získány vůbec nějaké zprávy, hlavně z doby od roku
odpočinek a relax turských občanů.
1923 – 1938, byli požádáni nejstarší občané, a to páni: Jindřich
Michal Verner
Langer, František Brousek a Václav Polívka, o sdělení svých pamětí,
předseda sdružení rybářů
a tak události těchto let byly aspoň velmi stručně zachyceny.

Z našich kronik
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Léta 1923 – 1926
ROK 1923
V tomto roce se vedly velké boje mezi sedláky, drobnými rolníky
a pracujícím lidem. Pan Brousek, který jako malorolník byl členem zastupitelstva, poukazoval na nesprávnost zápisů z minulé
schůze, byl hnán proto k soudu a ostatními členy zastupitelstva
byl šikanován.
Stálé rozpory vznikaly ohledně ocenění stavebních parcel. Přes
obec se stavěla asfaltová silnice.
ROK 1924
V obci se prováděla sbírka – prodej upomínkových odznaků – na
výstavbu pomníku padlým v I. světové válce. Tuto sbírku prováděly
většinou děti. Sbírka se nedařila z důvodů, že občané nechtěli dětem svěřovat peníze. Dělný lid však chtěl uctít památku padlých,
a proto přes neuvědomění velkých rolníků a sedláků tuto sbírku
dokončil a postavení pomníku bylo zaplaceno.
V obci byla zřízena četnická stanice, vrchním byl pan Hošek.
ROK 1925
V Tursku žilo mnoho velkých rolníků, kteří bohatli na úkor deputátníků, pracujících na jejich hospodářství, u nichž některé rodiny
čítaly až 8 dětí. Tito lidé si v mnohých případech svou vlastní pílí
a pracovitostí i přes bojkot svých zaměstnavatelů, stavěli vlastní
rodinné domky.
Ve volbách v tomto roce získali agrárníci 8, sociální demokrati
4 a malorolníci 3 mandáty do obecního zastupitelstva. Před, i po
volbách, trval boj mezi agrárníky a sociálními demokraty, takže
agrárníci, přestože měli v zastupitelstvu značnou převahu, nebyli
si ve svých pozicích dostatečně jisti.
ROK 1926
V tomto roce je nutno zaznamenat opět zlepšenou pozici příslušníků agrární strany proti příslušníkům sociální demokratické strany
při parlamentních volbách. V obci největší činnost vyvíjel agrární
Sokol, který vedli statkáři a znemožňovali tak činnost příslušníkům
jiných vrstev, jejichž veškerou činnost bojkotovali.
Přes protichůdní činnost úřadujícího obecního starosty pana
Šebka, byla v obci provedena pozemková reforma, kterou provedl
Ing. Koťátko z ministerstva zemědělství. Tuto reformu podporovala
strana malorolníků, která byla součástí sociálně demokratické
strany. Přesto, že vyhlášky o pozemkové reformě nebyly starostou
Šebkem vyvěšeny, tato se uskutečnila na 80 hektarech půdy od
Křižovnického dvora, z čehož 20 hektarů půdy připadlo sdruženým
rolníkům a ostatek bezzemkům, kteří žádnou půdu nevlastnili
a v poslední řadě malým rolníkům.

Malé ohlédnutí
za minulým rokem
Čas běží opravdu neskutečně rychle. Jaro, léto, podzim, zima,
rok za rokem. Ten minulý jakoby ani s ročními obdobími vůbec
nepočítal. Z krátké zimy nás teplotními skoky posunul do horkého
a dlouhotrvajícího léta, které snad ani nechtělo skončit. Všude
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zelená tráva, takže ani svatý Martin, ani advent, nám nepřinesl
tu pravou sněhobílou nadílku, kdy královna Zima přebírá své
žezlo. Nicméně, nádherná bohatě ozdobená borovice v prostorách
Křižovnické bašty, byla skutečně důkazem toho, že vánoční čas
skutečně již nastal. Pojďme se tedy společně na chvilku vrátit zpět
a ohlédnout se za posledním měsícem minulého roku.
Na jeho první pátek připravila kulturní komise tradiční předvánoční setkání seniorů. Přesně o páté zahájily náš program jihočeské
písničky kapely Třehusk. O necelou půlhodinku později následovalo úžasné vystoupení dvou tanečních souborů z Úholiček,
jejichž členkami, jak sami vidíte, jsou i tanečnice z Turska. Zimní
pohádka Ú-holčiček a Malovaný džbánek Ú-holek sklidily obrovský potlesk a navodily tu správnou taneční atmosféru. Poté opět
přišly na řadu známé staropražské písničky, a s nimi i příležitost
si nejen zazpívat, ale i zatančit.
Po sedmé večerní se nám letos poprvé představila kapela Harmonie z nedalekých Libčic. V repertoáru obou pánů se střídaly jak
rychlé, tak pomalé rytmy, takže bylo jen na nás vybrat si to správné
tempo k tanci nebo jen tak poslouchat a zazpívat si.
Poslední písnička a tanec, vánoční přání našeho starosty a růžička na rozloučenou pro dámy, ukončily krátce před desátou
společné setkání.
O den později jsme zde s rodiči a dětmi oslavili svátek svatého
Mikuláše. Světec, který je patronem mnoha povolání, proslul svou
štědrostí převážně k dětem. Jeho svátek spojený s nadílkou není
tradicí jen u nás, ale potkáme jej téměř po celé Evropě. Abychom
i my dostáli své tradici a dětem zpříjemnili chvíle očekávání na jeho
příchod, objednali jsme divadelní představení. Tak, jako minulý
rok, nás opět navštívilo divadélko Romanetto s opravdu trefným
programem – „Jak pejsek s kočičkou šli do divadla“. Necelá hodina
vyhrazená pro pohádku a drobné pohoštění paní Saši zabavily
děti tak, že se ani nestačily bát. Ale to již nastala šestá podvečerní
a s ní i příchod svaté trojice. Básničky, koledy, trocha strachu a pár
slziček, převážně těch nejmenších, vystřídalo pěkné veselí. A proč
ne? Čert totiž, jako v minulých letech, pěkně ostrouhal a odletěl
do pekla s prázdnou, neboť všechny děti byly po celý rok hodné
a občasné zazlobení se přece nepočítá.
Dny plné shonu a předvánočních příprav a v kalendáři se najednou objevila magická třináctka. Tentokrát připadla na čtvrtek
a nám připravila poslední setkání v roce – vánoční koncert. Letos
jsme mezi nás pozvali instrumentální skupinu Melody Boys, která
je složena z několika členů orchestru Ondřeje Havelky Melody
Markers a doplněná vokálním duem Hot sisters (sestry Doris a Sophia Lamošovy). Instrumentální a vokální skladby v rytmech swingu, jazzu a charlestonu nás přenesly do dvacátých a třicátých let
minulého století. Nechyběla ani skladba z repertoáru významné
české swingové zpěvačky Inky Zemánkové a dvě skladby Ivana
Mládka. Instrumentální i vokální výkony účinkujících byly skutečně hodny obdivu a sklidily zasloužený potlesk.
Snad naše závěrečné akce roku Vám přinesly tu pravou atmosféru Vánoc a vy jste byli s nimi spokojení. Doufáme, že kulturní
akce připravené pro tento rok, budou pro Vás rovněž zajímavé
a že se na nich společně potkáme.
Při této příležitosti bychom rádi poděkovali všem, kteří se na
přípravách kulturních akcí podíleli, ale především Vám, kteří jste
přijali naše pozvání a společných setkání se zúčastnili.
Jana Martínková

Turské noviny – březen 2019

strana 8

Kuchyňské a koupelnové studio
Přemyslova 373
Kralupy nad Vltavou
Po – Pá 8 – 17.30 hod
So
9 – 11.30 hod

Kuchyňské a koupelnové
studio
Přemyslova 373
Kralupy nad Vltavou
Po-Pá 8-17.30 hod
So 9 – 11.30 hod
Tel: 603 531 842

www.rebys.cz

ŽEHLENÍ PRÁDLA

www.rebys.cz
Kuchyňské a
koupelnové
studio

NABÍZÍM ŽEHLENÍ VAŠEHO PRÁDLA DO 24 HODIN. VÍCE INFO NA TEL. 604 570 492

uchyňské a koupelnové
udioPřemyslova 373
Kralupy nad Vltavou

myslova
3738-17.30 hod
Po-Pá
alupySo
nad
9 Vltavou
– 11.30 hod
Pá 8-17.30
hod
Tel: 603
531 842
9 – 11.30 hod
: 603 531 842

 VLASTNÍ VÝROBA
KUCHYŇSKÉHO , KOUPELNOVÉHO
NÁBYTKU A VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ

www.rebys.cz

Kuchyňské a koupelnové
studio

ww.rebys.cz

 AUTORIZOVANÝ PRODEJCE
SPOTŘEBIČŮ MORA, ELECTROLUX A

KUCHYŇSKÉ A
KOUPELNOVÉ STUDIO

AEG

Přemyslova 373
Kralupy nad Vltavou
Po-Pá 8-17.30
hod
lastní výroba
kuchyňského
So 9 – 11.30 hod
Tel:
603
531
842
stavěných skříní

• V

NABÍDKA PLATÍ DO

30.6.2019

, koupelnového nábytku a ve-

přijme truhláře, montéra

 VLASTNÍ VÝROBA


VLASTNÍ VÝROBA

KUCHYŇSKÉHO , KOUPELNOVÉHO
www.rebys.cz
KUCHYŇSK
• Autorizovaný
prodejce
spotřebičů
Mora,ÉHO
Electrolux
AEG
, KOUPELNOa
VÉHO
NÁBYTKU A VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ

NÁBYTKU A VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ

NABÍDKA PLATÍ DO 30. 6. 2019

 AUTORIZOVANÝ PRODEJCE
SPOTŘEBIČŮ MORA
LECTROLUX
 , EA
UTORIZOVAANÝ PRODEJCE

AEG

SPOTŘEBIČŮ

AEG

NABÍDKA PLATÍ DO

V případě zájmu zašlete svůj životopis na email: rebys@rebys.cz
Bližší informace na tel: 603 531 842 - pan Kejmar

MORA, ELECTROLUX A

30.6.2019

NABÍDKA PLATÍ DO

 VLASTNÍ VÝROBA
KUCHYŇSKÉHO , KOUPELNOVÉHO
NÁBYTKU A VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ

30.6.2019
 AUTORIZOVANÝ PRODEJCE
SPOTŘEBIČŮ MORA, ELECTROLUX A

AEG

NABÍDKA PLATÍ DO

30.6.2019

Razítka
20 %

S�E��
Ob�e�n����
on-���� se
s�e��� 20 %,
v��ve��ět�
os���ě n�
Suc���l�.
Sleva platí jen pro objednávky on-line.

www.powerprint.cz

Veselé Velikonoce a bohatou
pomlázku Vám všem
přeje redakce

Veselé Velikonoce a bohatou
pomlázku Vám všem
přeje redakce

