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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
čas prázdnin je opět přede dveřmi. Většina z nás má plán, jak
toto období prožít. Ať už léto strávíte u moře, na horách či doma
na zahrádce, přeji Vám, ať se vydaří.
Skoro se tomu nechce věřit, že jsme již v polovině roku, a tak
je tu čas na krátkou rekapitulaci.
V těchto týdnech probíhá oprava krajské komunikace č. II/240
mezi Velkými Přílepy a Turskem. Není mezi námi nikdo, koho by
tato skutečnost nějakým způsobem neovlivnila. Tato akce je sice
krajskou záležitostí, přesto pro nás nebylo jednoduché získat včas
informace a dohodnout podmínky, které by obec a zejména život
Vám občanům, co nejmíň zkomplikovaly. O posledních změnách,
které nastaly oproti původnímu plánu, jste byli informováni v letácích, které jste v předstihu obdrželi. Paradoxem této změny je, že
objízdná trasa do části obce Tursko a Libčic je vedena po spojnici
mezi benzínovou čerpací stanicí a skládkou FFC Regios, kde na
základě mnoha jednání bude upraveno dopravní značení tak, aby
byl průjezd pro osobní dopravu umožněn a řidiči nebyli podle
mého názoru zbytečně šikanováni pokutami ze strany policie, tak
jak tomu bylo v průběhu předchozí etapy.
Chtěl bych Vám poděkovat za trpělivost a pochopení řady
omezení, které jsou s touto opravou spojeny.
V květnu byla dokončena a je před kolaudací stavba nového
chodníku V Zahradách. V ulici Ve Struhách byla zapojena nová
bezpečnostní kamera. V těchto dnech proběhne výběrové řízení
na opravu místních komunikací a prodloužení chodníku Libčická.
Ke schválení je připraven návrh umístění nových herních prvků
na dětském hřišti v ulici Kodetova. Připravujeme také výběrové
řízení a chceme požádat o dotaci na zpevnění a opravu břehu
Náveského rybníka. Jsem rád, že v průběhu prvního pololetí se
také uskutečnila řada vydařených kulturních akcí, o nichž se blíže
dočtete na dalších stránkách Turských novin.
Na závěr bych Vám chtěl popřát krásné a pohodové prožití
letních dnů.
Václav Vlk – starosta
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Blahopřejeme
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
v tomto období oslavil své významné životní jubileum dlouholetý pracovník našeho obecního úřadu, pan Jiří Borovička. Osob-
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nost, která se po dlouhá léta ze všech sil podílela na údržbě a zvelebení prostředí naší obce. Ale nejen to. Vždy byl ochoten kdykoli
podat pomocnou ruku každému z nás, kdo jsme ji potřebovali.
Dovolte mi, bych mu touto cestou jménem svým a jménem
pracovníků našeho úřadu popřál do dalších let nejen pevné zdraví
a spokojenost v osobním životě, ale především mnoho životního
elánu a pohodu, které kolem sebe neustále rozdává.
Václav Vlk – starosta

Informace OÚ
– audit hospodaření obce Tursko ke dni 31. 12. 2018 provedený
firmou Gestio s.r.o. nevznesl k hospodaření obce za rok 2018
připomínky
– zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce a SO ,,Od
Okoře k Vltavě za r. 2018 bez výhrad
– SO ,,Od Okoře k Vltavě“ schválilo přijetí nového člena svazu,
kterým je obec Tuchoměřice
– obecní knihovna bude od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 zavřena
provoz knihovny bude zahájen ve středu 4. 9. 2019.
– od 1. července bude před obchodem pana Brejchy umístěna uzavřená popelnice pro použitý olej z domácností (nelze vyjetý olej
z automobilů), olej je nutné ukládat v uzavřených PET lahvích
  pro železný odpad menších rozměrů bude od 1. září 2019 před
obchodem pana Brejchy a na sídlišti Interma umístěn nový
kontejner.
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Co se týče hlasování v naší obci, byli jsme překvapeni. K urnám
se dostavilo přes 200 voličů. V obci jsme rovněž použili přenosnou
volební schránku. Ze 40 zaregistrovaných stran dostala u nás rovná
polovina z nich určitý počet hlasů. Které z nich to byly, a jak se
umístily, se dozvíte z níže uveřejněné tabulky.
Volební komise

Výsledky voleb do Evropského
parlamentu, konaných ve
dnech 24. 5. a 25. 5. 2019
obec Tursko

Přeložka silnice II/240(D7-D8)
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu hl. města Prahy,
předložil k vyjádření doplněnou dokumentaci o vlivu záměrů na
životní prostředí (EIA). Její závěr: ,, Na základě provedeného
hodnocení lze konstatovat, že při dodržení navržených ochranných
opatření je z hlediska vlivů na životní prostředí realizovatelná varianta B. Ostatní varianty jsou nevhodné“, je pro naši obec pozitivní.
Stanovisko obce, schválené na květnovém veřejném zasedání
bylo zasláno v zákonném termínu oznamovateli i Krajskému
úřadu Středočeského kraje.
Václav Vlk – starosta

Volby do evropského
parlamentu
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
v závěru minulého měsíce opět proběhly volby do Evropského
parlamentu. Občané do něj volí zástupce do 1x za pět let. V rámci
celé unie se volilo v rozmezí dnů od 23. do 26. května. Přičemž
Česká republika je jediným státem, kde probíhají volby dva dny.
Volby byly tedy zahájeny ve čtvrtek 23. 5., kdy se volilo v Nizozemsku a Velké Británii. Poslední volební okrsky v rámci unie
byly uzavřeny v neděli 26. 5., ve 23.30 hodin v Itálii. Z tohoto
důvodu se tedy výsledky vyhlašovaly až v pondělí. V naší republice
se konaly v pátek 24. a v sobotu 25. května.

Společenská rubrika
Blahopřejeme našim jubilantům
paní Valerii Jelínkové, paní Ireně Růžičkové,
paní Mileně Zlámalové, panu Jiřímu Borovičkovi,
panu Jiřímu Fouskovi, panu Josefovi Grulichovi,
panu Michalovi Skalskému, a panu Josefovi Svátkovi
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

Vzpomínáme
V tomto období nás opustili
Paní Jaroslava Vokůrková,
pan František Lobl.
Čest jejich památce
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Kulturní komise
Kulturní komise se pravidelně schází, aby naplánovala akce, které
proběhnou v nejbližších dnech.
V sobotu 18. května se uskutečnil výlet pro děti do Zooparku
v Chomutově. Jely opět dva autobusy.
V ZOO jsme měli připravený program, a to jízdu Safaribusem
po areálu Zooparku.
Počasí nám moc nepřálo, protože byla docela zima a foukal
studený vítr. Po projížďce byl rozchod a každý si naplánoval ještě
svojí prohlídku. To už se udělalo ale hezky a bylo příjemně. Naše
prohlídky směřovaly tam, kudy Safaribus nejel, a my jsme si mohli
prohlédnout ostatní části Zooparku.
Nenechali jsme si ujít i krmení tuleňů, které se nám moc líbilo.
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Pro děti bylo připraveno občerstvení, malování na trika a na
obličej. Program zpestřily malé holčičky z Úholiček svým tanečním vystoupením. Také si mohly děti prohlédnout hasičské auto
a stříkat stříkačkou na cíl.
Rovněž byl připraven stánek, kde Věruška Slezáková měla pro
děti připravené sladké a ovocné občerstvení. Pekla dětem vafle
a ony si je mohly podle fantazie ozdobit. Tímto bych jí chtěla
moc poděkovat.
Pro děti byla připravena i malá diskotéka na připraveném pódiu.
Po ukončení dětského dne hasiči obrátili vodní dělo, které měli na
hasičském autě, na volný prostor na hřišti a začali kropit. Každý,
kdo se chtěl ochladit, měl možnost běhat pod kropící clonou. To se
líbilo hlavně dětem, ale ani dospělí nepohrdli menším osvěžením.
Účast byla velká a podle ohlasů se dětský den povedl.
Chtěla bych poděkovat všem, co se podíleli s přípravou a průběhem celého odpoledne.
Pomalu se blíží čas prázdnin a dovolených, tak bych chtěla všem
popřát hodně sluníčka a mnoho krásných zážitků.
Ivana Lánská

Co nového ve školce

Při zpáteční cestě jsme si udělali menší přestávku na benzinové
pumpě, abychom se občerstvili a protáhli svoje těla a domů jsme
dorazili plni zážitků z tohoto výletu.
Ve středu 22. května proběhla zajímavá beseda s panem Tadeášem Toulcem na téma „Do Indonésie za nosatou opicí“, která se
uskutečnila v restauraci „U Zlámalů“.
V sobotu 1. června se uskutečnil dětský den na místním fotbalovém hřišti. Už od rána bylo nádherné počasí, které vydrželo
celý den.
Letos jsme si pro děti připravili nová stanoviště s různými úkoly.
Bylo jich osm a každý byl po splnění úkolu odměněn různými
cenami.

Vážení čtenáři,
letošní školní rok se nachýlil ke svému
konci. Zase nám přijde, že to nějak rychle
uteklo, ale není se čemu divit, protože děti
z mateřské školy měly od jara nabitý program.
Nejdříve se chystaly na Velikonoce – učily se velikonoční koledy, vyráběly dřevěné dekorace a zápichy s velikonoční tematikou.
V rámci „Čarodějnic“ jsme jeli na výlet do perníkové chaloupky,
který předčil naše očekávání a děti byly opravdu nadšené. Také se
dozvěděly, jak to doopravdy bylo s Jeníčkem a Mařenkou a přesvědčily se, že nemusí být každá ježibaba zlá 
V květnu se díky jednomu z rodičů podařilo domluvit návštěvu
HZS na Kladně, kde si děti zblízka prohlédly hasičskou techniku,
podívaly se do jednotlivých vozidel, zažily výjezd hasičů a jejich
sjíždění po tyčích, což nebyl zážitek pouze pro děti, ale i pro paní
učitelky. Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Šlejmarovi,
který pro nás tuto návštěvu domluvil a všem přítomným hasičům
na Kladně za péči o naše děti.
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Zprávy ze ZŠ

Nesmělo chybět ani společné fotografování jednotlivých tříd,
které proběhlo ve čtvrtek 23.5. a fotečky jsou opravdu zdařilé.
V červnu čekal děti týden splněných přání v rámci MDD, který
byl zpestřen představením divadla Manetka na zámku v Úholičkách. Děti si prohlédly vystavené loutky a pak s napětím sledovaly pohádku o princezně Jasmínce, zlém čaroději a statečném
Honzovi. Po návratu z divadla děti čekal ještě jeden úkol – najít
poklad, který jim ve školce schoval skřítek. Po chvilce hledání si
každý odnesl tašku s odměnou. Dalším zpestřením tohoto týdne
byla vycházka do místní cukrárny, kde je čekalo zmrzlinové překvapení od naší milé Věrušky Slezákové, která pro naše děti vždy
něco připraví a chystá jim různá překvapení, i přesto, že její slečny
již „školkovému“ věku poněkud odrostly. Věrušce i jejímu týmu
patří za tuto péči veliké poděkování. Máme je moc rádi a setkání
s nimi má vždy velice milou a příjemnou atmosféru.
Další neobvyklou akcí pro děti bylo pískování obrázků, které
proběhlo 4. a 5. června v MŠ. Obrázky se moc povedly a dětem
se tvoření velice líbilo.
Ve čtvrtek 6. června jsme vyrazili na výlet do ZOOPARKU
v Chomutově, kde je velice pěkná procházka mezi jednotlivými
výběhy se zvířaty. Svezli jsme se i mašinkou a poobědvali jsme
v místní restauraci.
Každoroční zahradní slavnost se konala 11. června. Rozloučili
jsme se s dětmi, které opustí školku a v září zasednou do lavic základních škol. Pro rodiče s dětmi byl připraven kulturní program
a nechybělo občerstvení, které podtrhlo slavnostní ráz celé akce.
Poslední akcí v tomto školním roce byla „Noc pro předškoláky“.
Děti se sejdou večer ve školce, kde je pro ně připraveno nějaké
překvapení / většinou výtvarného rázu/, čeká je stezka odvahy
s pomocí baterek a poté přespí ve školce do dalšího dne.
Více se nám už do tohoto školního roku nevejde, ale i tak si
myslím, že byl velice pestrý. Dovolte mi na závěr poděkovat všem,
kteří pro děti z naší školky dělají něco navíc. Ať již formou drobných dárkových předmětů, hraček, které již doma nikdo nevyužije,
papírů na kreslení, domlouvání zajímavých návštěv a exkurzí a pomoci při různých „školkových“ akcích. Moc to pro nás znamená.
A teď již hurá na prázdniny plné sluníčka, pohody a nových
zážitků s rodinou i kamarády.
Kolektiv MŠ

Vážení čtenáři,
blíží se závěr školního roku 2018/2019.
Rok opět utekl jako voda a od hektického
začátku jsme se velmi rychle propracovali
k hektickému konci.
Žáci, jejich rodiče i naši zaměstnanci se už těší na prázdniny.
Do konce roku nás ještě čeká pár dnů výuky, závěrečné hodnocení žáků, písemné práce a obhajování hezkých známek na
vysvědčení. Také příjemné věci – výlety, výjezdy a hry s kamarády.
V sobotu, 22. 6. odpoledne, proběhne v Tursku malá školní
akademie se slavnostním vyřazením žáků 5. ročníku naší školy.
Společně tam zazpíváme a popřejeme našim nejstarším žákům
hodně štěstí do dalších let.
A ještě jedna informace na závěr. Mezi rodiči se šíří starost
o to, kdo bude v příštím roce učit jejich děti. Musím se přiznat,
že s každým dalším rokem mne trápí stejná otázka. Na trhu práce
je stále méně učitelů, kteří by chtěli učit, a já si myslím, že je dokonce stále méně jakýchkoli lidí, kteří by byli ochotni se věnovat
tomuto poslání. Být učitelem není v dnešní době žádný med.
Setkáváte se s problémy, které ještě v začátcích mé učitelské kariéry vůbec neexistovaly. Opravdu tato práce nekončí ve 12 hodin,
ale pokračuje, minimálně tím, že neustále přemýšlíte o tom, jak
budete pracovat další den, jak vyřešíte problém s tímto dítětem,
jak pomůžete dalšímu pochopit probírané učivo, jak co nejlépe
sdělit rodičům nepříjemnou zprávu a další a další. Já si přeji, aby
do naší školy přišli výborní a kvalifikovaní učitelé, ale bohužel
stejné přání mají všichni ředitelé v širokém okolí.
Přeji Vám a Vašim dětem hodně pohody během letních prázdnin a sobě přeji samé výborné učitele, kteří budou chtít učit u nás
na škole. Snažím se o to ze všech svých sil.
Renata Vařechová
ZŠ Tursko

RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
STUDÁNKA
Vážení spoluobčané,
pomalu ale jistě se blíží léto a s ním čas prázdnin a dovolených. My rybáři, jsme měli v tomto čtvrtletí víc práce na přípravě
společenských akcí. Nejprve jsme připravili, a poté zorganizovali takzvané pálení čarodějnic. Znamenalo to v lese, dle pokynů
lesníků, porazit určené stromy a s chvojím je navozit k rybníku,
potom postavit hranici, stany, stoly a lavice, připravit občerstvení
a ve spolupráci s OÚ Tursko a kulturní komisí, program pro děti.
Přes obavu z počasí se akce vydařila, byly sladkostmi odměněny
děti i dospělí a po vyhodnocení zástupci OÚ a kulturní komise,
předány ceny nejlépe maskovaným čarodějnicím a čarodějům.
Po vyhlášení a předání těchto cen byla zapálena vatra, dále náš
již tradiční ohňostroj a pokračovala volná zábava a občerstvení.
Před pořádáním další akce jsme provedli posečení trávy a úklid
okolo celého rybníka, natřeli jsme barvou lavičky, a od dubna,
každý týden, aplikujeme dle odborného doporučení do rybníka
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bakterie fy. BAKTOMA s cílem snížit vrstvu organického bahna na
dně rybníka. Tuto aplikaci budeme provádět až do konce září. Po
vyhodnocení úspěšnosti bude stanoven postup pro rok 2020. Tuto
akci financuje Obecní úřad Tursko. Dále jsme uzavřeli volný prostor
naší Bašty novými vraty, jejichž výrobu zajistil ing. Hataljak. Tím
jsme jednak zamezili vandalům ničit náš majetek a dále jsme tím
získali prostor k uskladnění stolů, lavic a dalšího našeho vybavení.
Následně jsme pak dne 25.5. uspořádali naše tradiční Rybářské
závody v lovu kapra spolu s vepřovými hody. Celkem se zúčastnilo
41 lovících závodníků a bylo chyceno 22 kaprů. Výherci, seřazeni
od 1. do 5 místa, byli pánové Mařík, Roušal, Kliner, Šmíd a Čermák a ti pak obdrželi hodnotné ceny.
Výbor rybářského spolku tímto moc děkuje za obětavost, nasazení vlastního času a úsilí zejména celé rodině pana Čerňáka, Věře
Slezákové, Pavlíně Pospíšilové, Denise Válkové a Elišce Novákové
a dále všem, kteří se na zajištění závodů podíleli.
Michal Verner
předseda sdružení rybářů

Společná posezení
V březnu, rovněž třináctého, jsme se opět setkali v restauraci
U Zlámalů na besedě z oblasti sportu. Čili by se dalo říct, že setkání bylo koncipováno spíše pro mužskou část veřejnosti, avšak,
jak bylo vidno, i ženy se nechaly zlákat, neboť naše pozvání přijal
bývalý hokejista – Kladeňák Lubomír Rys, přítel a osobní sekretář
hokejové legendy Jaromíra Jágra. O tomto, téměř dvacetiletém přátelství, vydal publikaci pod názvem „Obsluhoval jsem hokejového
krále“. Její tvorba trvala tři roky a autor na ní spolupracoval se známým žurnalistou, zaměřeným na oblast sportu – Pavlem Loňkem.
V knize jsou obsaženy zážitky a zajímavosti, ze společných cest, ale
i názory na působení naší hokejové legendy na sportovním poli.
Přestože brzy oslaví pětasedmdesátku, je neustále plný neuvěřitelné a hlavně nezdolné energie a pohodové povahy. Tyto vlastnosti
i přezdívku, pod kterou je
široké veřejnosti znám –
„Čuzák“ (v překladu – partyzán), zdědil po svém otci,
který byl původem z Chorvatska. V Kladně je znám
jako pořadatel a především
úžasný moderátor a bavič
tzv. „Decentních večerů“,
kam zval známé osobnosti,
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především z oblasti kultury a sportu. Nutno říci, že i besedy u nás
se zhostil na výbornou.
Ve středu 10. dubna proběhlo v restauraci u Zlámalů další
společné posezení. Tentokrát jsme zvolili cestopisnou variantu
a opět požádali zkušené cestovatele – manželé Toulcovy, abychom
navštívili absolutní oázu klidu a skutečnou perlu Střední Ameriky,
někdy též nazývanou jako „Švýcarsko Střední Ameriky“ – Kostariku. Je obklopena pouze dvěma státy – Panamou a Nikaraguou. Ostatními sousedy jsou totiž rozlehlé vody Tichého oceánu
a Karibského moře. Pro naše cestovatele však nebyly cílem jejich
rozsáhlé nádherné pláže, ani města, nýbrž byly výchozím bodem
pro návštěvu národních parků a chráněných přírodních území,
které tvoří více než čtvrtinu rozlohy státu. Poutavé vyprávění bylo
doplněno videoprojekcí, a tak jsme mohli procházet jedinečným
deštným pralesem, protkaným mnoha nejrůznějšími lávkami,
z nichž lze pozorovat tamější život v korunách stromů. Zajímavý
pohled se naskytl na scenérii sopečných útvarů, kterých je na
území Kostariky více než sto. Přitom přibližně sedm z nich je
stále aktivních, takže naši průvodci je nemohli navštívit. Během
celé besedy jsme se dověděli plno užitečných rad pro případ, že
bychom se do těchto míst vypravili a zároveň mnohé další zajímavosti tohoto státu. Především to, že Kostarika patří do skupiny
několika málo zemí, které nemají armádu, což je v tomto případě
zvlášť překvapivé, zvláště když sousedí s bouřlivou Nikaraguou.
Její bezpečnostní složkou je pouze místní policie. Krom toho, že
zde nepůsobí armáda, nemá Kostarika ani zavedeny názvy ulic.
Nicméně prý se zde až tak moc zabloudit nedá. Další zajímavostí
je, že stát vynakládá velmi vysoké částky do oblasti vzdělanosti.
Přibližně 95 % tamního obyvatelstva ovládá čtení a psaní, což
je pro oblast Latinské Ameriky skutečně velmi vysoké procento.
Přednáška byla velice zajímává, takže jsme všichni odcházeli s pocitem, že tuto krásnou zemi s nedotčenou přírodou stojí opravdu
za to, ji navštívit.
O čtrnáct dnů později jsme se opět sešli v restauraci U Zlámalů
na další besedě. I nyní jsme zůstali u geografického tématu a tropických oblastí naší planety a prostřednictvím našeho průvodce
jsme zamířili na jihovýchod, do dalekých krajin Indonésie. Tam
nás zavedl další člen rodiny Toulcových, pan Tadeáš. Jeho cesta
totiž úzce souvisela s doktorandskou prací na Fakultě životního
prostředí v Praze Suchdole a je zaměřená na výzkum endemického
živočicha – unikátní opice Kahau nosaté. Jak sám řekl, že jestli
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se Kahau nezachrání na Borneu, nebudou již nikde. Právě proto,
že se nejednalo o turistiku, pro kterou lze získat vízum až na
devadesát dní, o to to měl náš cestovatel složitější. Pro výzkumný
pobyt stanoví tamější úřady mnohastránkovou žádost doplněnou
o řadu dalších potvrzení a doporučení. Samozřejmě prý nesmí
chybět podrobná náplň výzkumu, jeho časová dotace a především
důkladný rozpočet, včetně potvrzení bankovního ústavu, že žadatel je solventní. Proto náš přednášející raději uzavřel smlouvu
s agenturou, která tuto vstupní peripetii trochu zkrátila. A protože
nic není samozřejmě zadarmo, další podmínkou úřadů bylo, aby
výzkumná skupina přibrala do svého týmu pár zdejších studentů,
aby se něco přiučili.
V úvodu zajímavého vyprávění, které bylo doplněné o velké
množství fotografií, jsme se tedy seznámili s vstupními formalitami
a hned poté následovaly geografické a historické poznatky tohoto
státu. Ten se rozkládá v jihovýchodní části naší planety na celkem
18 tisících ostrovech. Číslo je však pouze orientační, neboť v průběhu různých období jsou některé zaplaveny, jiné zase z mořské
hladiny vystupují. Mezi největší patří Sumatra, Jáva a část Nové
Guineje a samozřejmě cíl výzkumné výpravy – Borneo. Prý se
jedná o čtvrtý nejlidnatější stát světa, kde žije téměř čtvrt miliardy
obyvatel nejrůznějších etnických skupin. To, že tato oblast byla po
více než 13 století obchodním centrem Indie a Číny, přineslo velké
změny v kultuře a především náboženství. Mísí se zde hinduismus,
budhismus, křesťanství a samozřejmě ve velké míře islám. Takže
pozor pro ty z Vás, kteří byste chtěli tyto končiny navštívit, nezapomeňte ve své žádosti o vízum vyplnit kolonku náboženství. To,
že jste možná ateisté, je pro tamní úřady naprosto nepochopitelné.
Téměř před 400 lety vstoupili na toto území holandští mořeplavci
a zahájili tak dlouhé období holandské nadvlády. Ta skončila až na
sklonku druhé světové války, kdy tak Indonésie získala nezávislost.
Nicméně náboženské skupiny zde žijí vedle sebe docela v poklidu.
Druhá část naší besedy již byla zaměřena na oblast přírody
a především na téma „Putování za nosatou opicí“. Na ostrově
Borneo se nachází dva druhy pralesa. Ten první je typicky deštný,
ten druhý je místem výskytu unikátní opice Kahau nosaté, coby
předmět výzkumu našeho průvodce – mangrovový prales. Kahau
je endemický primát, kriticky ohrožený. Prý zde žije posledních
20 tisíc jedinců. Výzkumná skupina měla možnost je pozorovat
hned brzy zrána, nebo pak až k večeru, a to převážně z lodi, což
bylo bezpečnější. Někdy bylo počítání složité, protože je zakrývaly
koruny stromů, které kahau ještě nesežrali. Nicméně dobrým
ukazatelem byly dlouhé šedobílé volně visící ocasy. Velkou výhodou je prý to, že jsou vegetariáni, kteří mají žaludek podobný
kravskému a v něm speciální
bakterie, které likvidují jedy
v potravě. Jejich činností však
dochází k vytváření plynů,
které nafukují břicho, a proto
se jim též říká „pivní opice“.
Vzhledem k tomu, že konzumují potravu pro ostatní živočichy nepoživatelnou, tak
jim vlastně nijak nekonkurují. Ovšem jejich spotřeba je
obrovská. Toho jsme si všimli
i my na fotkách, kdy po nich
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zbyly zcela oholené větve mangrovů. Kahau je možné pozorovat i uvnitř pralesa, avšak je zde velké riziko setkání s krokodýly.
Kahau žijí převážně ve dvou skupinách. První z nich je skupina
s dominantním samcem, samicemi a mláďaty, ve druhé žijí pouze
mladí samci. Vůdčí samec se pyšní největším nosem, který prý
slouží jako ozvučnice zvuků, svolávajících svou skupinu. Zvuky
vydávají pouze samci. Nejvíce jedinců žije v mangrovech zálivu
Balikapan na Borneu. Jejich celodenní činností je pouze putování za potravou, avšak navečer se vrací zpět, na své spící stromy.
Bohužel z důvodu konzumace speciální potravy, je lze zachránit
pouze v místě jejich výskytu. Smutným faktem je, že díky lidské
bezohledné činnosti jsou kriticky ohrožena i další zvířata, která
zde žijí – nosorožci, tygři a orangutani. Ostatně nejinak je tomu
i na dalších místech naší planety.
V poslední části besedy došlo samozřejmě na dotazy, ať již co
se týče zvířat nebo praktických rad ohledně cestování. Došlo i na
tamější způsoby lékařského ošetření. Naše putování za nosatou
opicí bylo tak zajímavé a uběhlo tak rychle, že jsme si ani nevšimli,
že se přiblížila devátá večerní a s ní i čas rozloučení.
A protože čas dovolených a prázdnin se kvapem blíží, budeme
se těšit na další setkání s Vámi až na počátku babího léta.
Jana Martínková

KARNEVAL
Období předjaří již mnoho staletí patří karnevalu. Slovo karneval v doslovném překladu
znamená „opuštění masa“ a trvá od 6. ledna
až do Popeleční středy. Je plné veselí a zábavy,
které nelze jen tak opomenout. Proto kulturní
komise připravila na třetí březnovou sobotu
v prostorách Křižovnické bašty tradiční dětský karneval.
Tak, jako v minulých letech, se programu ujala naše hudební
skupina „Křížoband“, ve složení Milan Jirák, Pavel Král, Jirka Miller a Vláďa Snop. Ti byli včetně moderátorek Jany Jirákové a Markéty Snopové zároveň pověřeni vyhodnocením dvou stěžejních
soutěží - o nejkrásnější masku a nejvytrvalejšího tanečníka. To
bylo skutečně náročné, protože krátce po čtvrté začaly přicházet
první masky, jedna hezčí než druhá. Za malinkou chvilečku se
to na parketu hemžilo princeznami, čarodějkami a čaroději, spi-
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kem Euro safari a Starou Vsí, která s prvky lidové architektury
a exponáty prastarých zemědělských strojů, je součástí zooparku.
A tak krátce před desátou začala naše hodinová komentovaná
jízda. V každém voze expresu, (a byly celkem tři) byl nainstalován reproduktor, takže jsme všichni měli možnost si poslechnout
skutečně velice profesionálně připravené vyprávění, z něhož jsme
načerpali nepřeberné množství informací o rozloze a historii parku
a zvířatech zde žijících, jak byli získáni, o jejich potřebách, ale
především o způsobu záchrany některých druhů, které se na naší
planetě již téměř nevyskytují.

dermany, večerníčky, roboty a mnoha zvířátky. Takže vybrat ty
„nej“, chtělo opravdu oko odborníka. Ale ani s taneční soutěží to
nebylo vůbec lehké, protože písničky kapely „Křížoband“ nenechaly nikoho sedět na židli, tudíž výběr těch nejlepších a zároveň
nejvytrvalejších byl opravdu oříškem.
O čtvrté odpolední zahájila program moderátorka Jana náročnou písničkou „Hlava, ramena“ a soutěží pohádkových písniček.
Poté následovalo předtančení oblíbených chlupatých tanečnic –
královny Kleopatry neboli Clei a její maminky Čoki, které bylo
fakt úžasné a navodilo tu správnou taneční atmosféru. Pak už
přišly na řadu soutěže jedna za druhou. Každý ze soutěžících vždy
obdržel sladkou odměnu. A jelikož soutěžení bylo vskutku náročné, přišla chvíle na odpočinek a občerstvení z kuchyně paní Saši
Sidomonidze. Ještě pár soutěží a došlo na vyhodnocení soutěží
s plyšákovými odměnami, které získali Mach a Šebestová, Večerníček, Robot, Kočička, Beruška, Spiderman, pistolnice a zdravotní
sestřička. Písnička za písničkou a nastal okamžik rozloučení. Dvě
hodinky, které děti prožily ve světě pohádek, fantazie, soutěží
a bezva muziky byly odměněny v podobě dobré zábavy všech zúčastněných, jak můžete vidět na fotkách na webu https://tursko.
rajce.idnes.cz/Karneval_Tursko_16.3.2019 jméno maska, heslo
2019. Co tedy k tomu ještě dodat? Velké poděkování Vám všem,
kteří jste program připravili, paní Saše za skvělé pohoštění a na
Vás, kteří jste přijali naše pozvání, se budeme těšit opět za rok.
Jana Martínková

Safari-expresem
po Zooparku Chomutov
Na druhou květnovou sobotu naplánovala kulturní komise
obecního úřadu tradiční výlet pro děti a rodiče. Tentokrát jsme
zvolili směr severozápad do Podkrušnohoří, kde naším cílem byl
Zoopark Chomutov. Vyjížděli jsme krátce po půl osmé za celkem
chladného počasí a zatažené oblohy. Lidové pranostiky říkají že
„studený máj v stodole ráj“ , což je pravda a vody již bylo skutečně
třeba. V letošním roce se „Zmrzlí“ dle data v kalendáři, dostavili
skutečně na chlup přesně, i když Žofka svůj úkol o tom, že zatopí,
vůbec nesplnila. Nicméně víkendové předpovědi „Rosničkářů“
vypadaly příznivě. Pro nás však bylo důležité, aby nepršelo, neboť
zoopark neskýtal moc příležitostí, kam se před deštěm schovat.
Dvě hodinky uběhly jako mžik a my již byli na místě. Zbyla
nám tak půlhodinka na vstupní formality a cestu k nástupišti „Safari expresu“, kde jsme měli objednánu okružní projížďku zoopar-

Zhlédli jsme párek koně Převalského, kde díky záchrannému
programu naší republiky již bylo 32 kusů navráceno do volné přírody jejich domoviny – rozlehlých oblastí pouště Gobi v jižní části
Mongolska. Zdejší zoopark se též významně podílí na reprodukci
zubra evropského, který ve dvacátých létech minulého století ve
volné přírodě čítal okolo padesáti kusů. Podle nejnovějších výzkumů je zubr křížencem předků, kteří již dávno vyhynuli. A to
z matčiny strany – pratur, ze strany otce bizon. V této době bylo
též rozhodnuto o jejich obnovení a ve třicátých letech byla založena
první plemenná kniha. O tu se v současnosti starají odborníci
posledního významného pralesa Evropy v polské Bělovžsi, kam
bylo přemístěno několik mláďat, narozených v tomto zooparku.
Že se český projekt úspěšně rozvíjí, dokladuje současné sčítání
zvířat, který se prý blíží k počtu pěti tisíc. Navíc naše republika
letos zjara předala jednu samičku Ázerbajdžánskému národnímu
parku, který byl posledním místem jejich přirozeného výskytu.
Dalším zajímavým kopytníkem, samozřejmě z mnoha dalších,
které jsme viděli, byli dva jelínci Milu, též přezdívaní jako jeleni
pátera Davida. Páter David, francouzský misionář, je objevil před
dvěma sty léty na území „Hedvábné stezky“ v daleké Číně a popsal
je jako neznámý druh soba. Na sklonku minulého století byl Milu
prohlášen za kriticky ohrožený druh, neboť volně v přírodě žilo
na celé planetě též okolo padesáti kusů. Naše úžasná průvodkyně
nám samozřejmě sdělila jejich čínský název, který jsem si však, ani
při nejlepší vůli, nezapamatovala. Co však mohu sdělit přesně, je
jeho český překlad, který zní „Jeden ze čtyř“. Prý proto, že má
hlavu jelena, krk velblouda, ocas osla a kopyta krávy. Ani jednomu
z nich se však úplně nepodobá. Několik kusů kdysi daroval čínský
císař do Evropy – Británie, Francie a Německa. Tak říkající právě
včas, protože při velkých čínských záplavách kolem roku 1900,
celé stádo uhynulo a zbytek byl zabit při povstání boxerů v témže období. V současnosti žijí v mnoha zoologických zahradách
a během posledních deseti let jsou vypouštěni i do volné přírody.
Jak sami vidíte, projížďka stála skutečně zato, a doufám že
mohu říci i za ostatní členy naší výpravy, že byli všichni spokojeni.
O tom, že Krušné hory jsou opravdu hodny svého jména, jsme se
přesvědčili právě při této projížďce, takže po jejím skončení jsme
se vzájemně domluvili, že náš pobyt zde o hodinku zkrátíme.
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Nicméně o jedné odpolední sluneční paprsky protrhly oblohu
a docela se oteplilo. Kolem druhé jsme se všichni společně sešli na
dvacetiminutovém komentovaném krmení tří tuleňů. Zbylo nám
tedy ještě dost času, na prohlídku míst, která jsme ještě nenavštívili
a hlavně na zakoupení suvenýrů, bez kterých, jak sami uznáte, by
výlet ani výletem nebyl.
Krátce po třetí nasedáme do autobusů a vyrážíme zpět k domovu,
který nás o páté přivítal slunečními paprsky. Co říci na závěr? Snad
byli všichni spokojení a příští rok s námi opět někam vyrazí.
Jana Martínková

Dětský den
Na sobotu prvního června připravila kulturní
komise ve spolupráci se členy TJ Sokol Tursko
tradiční oslavu Dne dětí. Jelikož minulý měsíc
a především jeho poslední týden se spíše podobaly „Medardově
kápi“, všichni bedlivě sledovali víkendové předpovědi počasí. Od
poloviny týdne se však vysílaly jenom příznivé předpovědi. A skutečně tomu tak bylo. V sobotu jsme se probudili do sluníčkem
zalitého rána a hezké počasí vydrželo po celý den.
Oslavy proběhly tradičně na fotbalovém hřišti, kde bylo připraveno osm stanovišť s obměněnými soutěžemi a samozřejmě
drobné pohoštění. Akci o druhé odpolední zahájila členka agentury
„Time for fun“, slečna Veronika Matoušková. Program byl doplněn
o vlastnoruční výrobu vaflí, na kterou odborně dohlížely majitelka
„Mlsárničky“ paní Věrka Slezáková a paní Petra Tydlitátová. Slečny
Hanička a Janička Čelustkovy připravily dílničku s šablonovým
potiskem triček a malování na obličej perfektně zajistila slečna
Kristýnka Snopová. A tak za chvíli po hřišti pobíhalo mnoho
zvířátek a dalších masek.
Po druhé hodině dorazili členové Sboru dobrovolných hasičů
ze sousedního Kozince. Ti s sebou přivezli vlastnoručně vyrobenou
maketu hořícího domku s pohyblivými okénky, na níž si děti
mohly vyzkoušet uhašení požáru, jako skuteční hasiči.
O hodinku později nám program zpestřilo vystoupení nejmladší taneční skupiny – Ú-holčičky, která nám v choreografii
paní starostky Kořínkové předvedla pravý „Vodnický tanec“. Byl
úžasný a sklidil obrovský potlesk. Na žádné oslavě samozřejmě
nesmí chybět pořádná diskotéka. Té se opět ujaly členky agentury
a v jejím závěru odměnily neúnavné tanečníky sladkostmi.
A jak to všechno dopadlo? No posuďte sami z fotek paní Jolanky Příhodové https://tursko.rajce.idnes.cz/Detsky_den_Tur-

sko_1.6.2019 jméno: děti kód: 2019 – počasí nádherné, zábava
– príma a děti (bylo jich 150) spokojené.
Závěrem bychom rádi jménem obecního zastupitelstva poděkovali Vám všem, kteří jste se na přípravách podíleli a na Vás,
kteří jste se oslavy zúčastnili, se opět budeme těšit v příštím roce.

Z našich kronik

Jana Martínková

ROK 1927
Již od roku 1923 se jednalo o zavedení elektriky do obce. Toto se
uskutečnilo až v roce 1927, kdy starostou obce po odstoupivším
panu Šebkovi se stal pan Jelínek. V obci nastal stavební ruch
drobných stavebníků.
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Stavělo se na pozemku za nynější školou, kde byl prvním stavebníkem pan Cibulka. Byla to první předzvěst pozemkové reformy,
která v tomto roce přišla právoplatně v účinnost. Stavělo se i na
Těšině, kde byly rozestavěny 3 domky. V obecním zastupitelstvu,
kde byly zastoupeny všechny vrstvy obyvatelstva však rozhodovali
pouze agrárníci. Ostatní členové, když chtěli obstát, museli jen
přisvědčovat, neměli právo ani možnost rozhodovat. Většině lidu
v obci se dařilo dobře, neboť možnost výdělku, třeba i skrovného,
vždy byla. Několik občanů, kteří nechtěli pracovat, živořilo.
16. října při volbách do obecního zastupitelstva byl zvolen
starostou obce pan Václav Nový, první starosta - sociální demokrat.

takže v rodinách nebylo ničeho nadbytek. Lépe se žilo rodinách
o dvou dětech. Na polích velkostatku a statkářů se muselo mnoho
pracovat. Krupobití, které postihlo obce, nadělalo mnoho škody,
sklidilo většinu úrody z polí. Byl zájem o zřízení újezdní měšťanské školy v obci. Statkáři však byli proti, neboť obec by se tímto
velmi zatížila, což by se projevilo zvýšenými částkami na daních.
V obci se vystřídalo několik farářů – administrátorů. V obci se
stavělo pouze ojediněle, proto se bytová tíseň nijak nevyřešila.
Mnoho lidí odcházelo z obce na práce do továren a na stavby do
Prahy a do Kralup.

ROK 1928

Po volbách v roce 1934 bylo v obci 437 voličů: 202 mužů a 235
žen. Starostou byl zvolen opět pan Beneš. V roce 1934, kdy v obci
žádných mimořádných událostí nebylo. Byl pozoruhodný 28.
říjen, kdy školní žactvo pro dobročinné účely sehrálo divadelní
představení „Pro tatíčka prezidenta“. Občané zaplnili sál do posledního místečka a svým malým příspěvkem zajistili příspěvek
na stravu chudým v obci.

Na nátlak velkostatkáře pana Vohánky se začala stavět silnice z Turska do Úholiček. Byla tu další možnost výdělku pro místní občany.
Této stavbě však nepřál bývalý starosta obce, nyní člen obecního
zastupitelstva pan Šebek, neboť stavba se z velké části dotýkala jeho
pozemků. Dával si podmínky, podle kterých 30 – 40 roků měla
být vybudovaná silnice udržována obcí a po uplynutí stanovené
doby mu přiřknuta jako vlastnictví. Nastal soudní spor mezi obcí
a panem Šebkem. Pan Šebek spor vyhrál a obec mu musela uhradit
škody za pozemky a stromy, jak sám určil.
Na Silvestra uhodily velké mrazy. V obci pomrzlo mnoho stromů, dva tisíce višní a ořechů, které patřily 27 členům zvláštního
sousedního spolku, kterému obec pozemky i se stromy kdysi prodala. Tito členové společně ovoce sklízeli a pozemky pod stromy
pronajímali tak zvaným místním kravičkářům.
Po vymrznutí se stromy vykácely a višňovka se již nevysazovala.

ROK 1934

ROK 1935
19. května se konaly volby do obcí a okresů. 26. května pak volby
do poslanecké sněmovny senátu.
ROK 1936
V tomto roce nevyskytly se události takové důležitosti, aby je bylo
třeba zaznamenat.
Doslovný přepis – redakce

ROK 1929
Byla dostavěna silnice z Turska do Úholiček. U nájemce pana
Beneše vyhořela stodola, která byla hašena ručním hasícím přístrojem. Oheň se přenesl i na jiné zemědělské usedlosti, které
rovněž úplně vyhořely.
ROK 1930
Poměry v obci byly stále stejné. Lidé, kteří pracovali, měli se dobře,
ale blahobyt nebyl. U velkostatkářů a u sedláků byla pro deputátníky práce těžká. Mimořádný výdělek jako v minulém roce nebyl,
neboť silnice byla již dobudována.
ROK 1931
Z výtěžku sbírky, uspořádané mezi občanstvem, byla zakoupena
hasičská stříkačka za částku 56 500.-Kčs. K tomu bylo přikročeno
proto, že se v tomto roce vyskytlo několik požárů, které hasiči ruční
stříkačkou nemohli nikterak zdolat a oběť požárů byla značná.
ROK 1932
V minulém roce zakoupená hasičská stříkačka byla použita při
požáru stodoly statkáře pana Matuchy, kde se osvědčila. Ve volbách
do obecního zastupitelstva, kam volili občané po dovršení 21.
roku věku, zvítězili opět agrárníci 10 mandáty. Sociální demokraté
měli pouze 5 mandátů. Starostou byl zvolen agrárník a statkář
pan Beneš. Obec Tursko měla tehdy přes 800 obyvatel. Deputátníci bydleli ve špatných bytech. Jejich rodiny čítaly až 9 dětí,

Krásnou dovolenou plnou sluníčka
a pohodové prázdniny
Vám všem
přeje redakce
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Osobní tréninky probíhají po domluvě ve fitness centru Via Vestra v Roztokách u Prahy, kruhové tréninky v KD Holubice.

Víkend se cvičením
na Šumavě
8.-10.11.2019
Kruhový trénink
s Terezou Tydlitátovou
Cena: 2 390,- Kč
se snídaní a wellness
(možnost dokoupení polopenze)

OREA WELLNESS HOTEL HORIZONT****
Wellness centrum (bazén s protiproudem,
vodopádem a masážními tryskami 11x6m,
vířivka, sauna, Kneippův chodník, římské vonné
lázně, solárium), fitness, spinning, balneo
centrum, WiFi, dětský koutek, parkoviště.

Rezervace a platby prosíme
do 9.9. 2019 na
prodej@capro.cz
Info: www.capro.cz
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