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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
čas prázdnin se nachýlil ke svému konci. Věřím, že si z dosud
prožitého léta odnášíte spoustu nabité energie a příjemných zážitků. Léto ještě zdaleka nekončí, snad si svou vládu ještě nějaký
čas uchová.
Pestré léto jsme prožili i v naší obci. Oprava komunikace
II/240 nám přinesla spoustu omezení, ale i díky Vaší trpělivosti
jsme ji zvládli s nadhledem.
V začátku prázdnin postihly naši obec v jeden den dva na sobě
nezávislé požáry. V obou případech nebyla o dramatické momenty
nouze. Profesionálním i dobrovolným hasičským sborům, kteří
přes velkou náročnost odvedli perfektní práci, patří náš obdiv
a poděkování. Poděkování patří také místním rybářům panu
Michalu Vernerovi a panu Václavu Palečkovi za pomoc při likvidaci následků požáru společnosti Nimetal. Po provedení rozborů
vody Vás mohu uklidnit, že výsledky nepotvrdily ani kontaminaci
podzemních vod, ani Náveského rybníka.
Na základě výsledků výběrových řízení proběhnou v měsíci září plánované opravy místních komunikací a rekonstrukce
dětského hřiště v ulici Kodetova. Po výběru firmy na realizaci
zpevnění a opravu břehu Náveského rybníka chceme požádat
o dotaci na tuto akci.
V průběhu měsíce září budou v naší obci umístěny dva kontejnery na bioodpad. O jejich přesném umístění budete včas
informováni. Chtěl bych Vás požádat, abyste je využívali pro
pouze určený odpad.
Zastupitelstvo obce schválilo finančně přispívat na vyvážení
odpadních vod z jímek občanů osady Těšina, kteří se v současné
době nemohou připojit na veřejnou kanalizaci.
Čas nelze zastavit ani na malou chvilku, a proto má úvodní
slova vyslovuji spíše přání, aby alespoň to,,babí léto“ bylo příjemné
a pozvolna nás přeneslo do krásného barevného podzimu.
Václav Vlk – starosta
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Poděkování
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
jak sami víte, v úterý 16. července došlo v naší obci k dvěma
velkým požárům. Ten první, ke kterému došlo krátce před desátou hodinou dopolední, zasáhl halu firmy Nimetal v areálu
společnosti Agrivep. Na jeho likvidaci se podílely všechny složky
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záchranného systému Středočeského kraje. Zásahu se účastnilo
16 jednotek nejen profesionálních hasičských sborů z Berouna,
Kladna, Kralup, Libčic, Mělníka, Prahy 6, Roztok a Zbiroha,
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ale též sbory dobrovolných hasičů sousedních obcí. Na místě
byli i příslušníci Rychlé záchranné služby, Červeného kříže a Policie České republiky. V naší obci, ale též i obcích sousedních,
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operovala jednotka pojízdné chemické laboratoře, která měřila
a vyhodnocovala stavy ovzduší. Monitoring prováděli i pracovníci
Odboru životního prostředí města Černošic.
Bohužel v pozdním odpoledni došlo na katastru obce k dalšímu požáru, který s tím původním, vzhledem k severozápadnímu
proudění vzduchu a vzdálenosti obou požárů, nijak nesouvisel. Jednalo se o požár obilných porostů ve směru na Kralupy.
U tohoto požáru, který byl též mimořádně rozsáhlý a především
též v těsné blízkosti obytné zóny, bylo nutné, aby zde zasahoval
vrtulník.
Díky včasné a profesionálně odvedené práci všech výše jmenovaných, kteří požářiště monitorovali až do středečního večera,
nedošlo k žádným škodám na zdraví obyvatel, ani jejich majetku.
V návaznosti na tuto událost, obec Tursko ve spolupráci s firmou Nimetal připravila na 3. září v prostorách Křižovnické bašty
setkání zástupců všech složek, které u nás zasahovaly a starostů
okolních obcí, jejichž sbory se zásahu též zúčastnily.
V jeho úvodu proběhlo vyhodnocení likvidace obou požárů
včetně časových kroků od jejich oznámení, až do úplného skončení zásahu. Poté následovalo poděkování hlavních představitelů
HZS, obce a firmy Nimetal. V závěru byly přítomným předány
pamětní listy jako poděkování za odvedenou práci.
Závěrem mi dovolte, abych i já touto cestou, za nás všechny
vyslovil poděkování všem členům záchranného systému za rychlou a profesionální likvidaci obou požárů a sousedním obcím,
které nám na pomoc vyslaly své jednotky.

Dožínkové setkání
U příležitosti 30 let demokracie a svobody s mottem ,,Sedlák
vlastník půdy a venkovská komunita pro budoucí generace“ se
31. srpna uskutečnilo na zámku v Úholičkách tradiční Dožínkové

Václav Vlk – starosta

Blahopřání
Významného sportovního úspěchu dosáhl v srpnu letošního
roku náš spoluobčan Martin Vlach. Moderní pětibojař Martin
Vlach vybojoval v britském Bathu bronzovou medaili na mistroství Evropy a zároveň si tím zajistil start na olympijských hrách
v Tokiu. Martinovi patří naše gratulace a poděkování za vzornou
reprezentaci.
Václav Vlk – starosta

SMS Infokanál
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů
(GDPR) za účelem informování prostřednictvím služby SMS
zpráv Vás upozorňujeme, že pokud jste nepotvrdili SMS o souhlasu s užíváním osobních údajů byli jste ze systému automaticky
vyřazeni a SMS zprávy a informace z OÚ Tursko Vám již nechodí.
Pokud máte zájem znovu dostávat informace z OÚ Tursko
pomoci SMS do Vašeho telefonu je nutné znovu osobně, telefonicky (315 786 023) nebo e-mailem (sekretarka@tursko.
cz) nás kontaktovat, nahlásit Vaše telefonní číslo a SMS zprávy
Vám budou opět zasílány. automaticky. 			
Válková Ivana

setkání. Zástupcům jedenácti okolních obcí předali vysvěcené
dožínkové věnce majitelé místních rodinných farem. Starostovi
naší obce, panu Václavu Vlkovi, předal dožínkový věnec majitel
rodinné farmy Dolany pan Miloslav Brožek ml.
redakce

Naše knihovna
Obecní knihovna je po prázdninách opět
otevřena každou středu od 16:00 hodin do
18:00 hodin. Seznam nových knih z kladenského výměnného fondu naleznete na webových
stránkách obce.
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Ukládání bioodpadu
Vážení spoluobčané,
od 30. září budou v naší obci zkušebně umístěny volně přístupné kontejnery pro rostlinný odpad, a to v ulici Nad Studánkou
a K Lichému stromu.
Tímto dnem je ukončeno ukládání tohoto odpadu v prostorách čistírny odpadních vod. Stávající ukládání do hnědých
popelnic objednaných na obecním úřadě, zůstává zachováno.
Žádám Vás, abyste tyto kontejnery využívali pouze k účelu
tomu určenému.

Proto Vás srdečně zveme na tyto slavnosti a těšíme se na společné setkání.
A zde jsou pro Vaši představu konkrétní údaje z naší pečovatelské činnosti.
Za rok 2018 jsme pečovali o 319 klientů. Vykonali jsme 6 922
hodin péče o občany, kteří naši pomoc potřebují. Uskutečnili jsme
7 549 návštěv a najeli přibližně 40 tisíc kilometrů. Máme nové,
přehlednější webové stránky, ve kterých se budete lépe orientovat,
a přes které nás můžete též kontaktovat.
www.kvalitnipodzimzivota.cz

Václav Vlk – starosta

Společenská rubrika
Blahopřejeme našim jubilantům
paní Janě Choulíkové, paní Zlatě Jungové,
paní Jaroslavě Machové,
paní Marii Matějkové, paní Zdence Protivové
a panu Milanovi Tomanovi

Kvalitní podzim života, z.ú.

Kulturní komise
Kulturní komise se pravidelně schází, aby se vymyslely a naplánovaly akce, které proběhnou v naší obci. Tentokrát se sejdeme během září, aby se doladily akce, které nás čekají do konce
tohoto roku.
O všech akcích, které proběhnou, budete včas informováni.
Ivana Lánská

a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

Co nového ve školce

Vzpomínáme
V tomto období nás opustila
Paní Jana Svobodová.
Čest její památce

Svatováclavské slavnosti
21. 9. 2019 se nám blíží!
Tak jako každoročně se naše terénní pečovatelská služba Kvalitní podzim života,z.ú. bude účastnit Svatováclavských slavností
v obci Dolní Břežany 21. 9. 2019.
Najdete nás ve stánku označeném našim logem, kde Vám rádi
zodpovíme Vaše dotazy.
Připraveny budou letos zábavné soutěže pro návštěvníky, prostřednictvím kterých Vám přiblížíme něco ze života seniorů a lidí
se zdravotním postižením.

Vážení čtenáři,
prázdniny utekly jako voda a čeká nás
nový školní rok. Ale ani o prázdninách se
v budově školy nezahálelo. Pořídili jsme
dětem do tříd nové koberce a školní jídelna prošla také velmi pozitivní změnou.
Část jídelny byla obložena dřevěnými
palubkami a celá jídelna byla odhlučněna instalací odhlučňovacích panelů
na stěnách a stropě, za což mnohokrát
děkujeme OÚ Tursko.
Do mateřské školy je pro tento rok zapsáno 44 dětí, čímž
máme plně obsazenou kapacitu školy. Děti jsou rozděleny do
dvou věkově smíšených tříd. Věříme, že se všem dětem bude
v naší školce líbit, i když pro některé bude září plné nových změn.
Seznamují se s novým prostředím, novými kamarády, učitelkami
a u některých se to třeba neobejde bez slziček. Ale i tohle patří
k dětskému věku a první odloučení od rodičů bývá opravdu těžké.
V těchto chvílích najdou oporu ve svých paních učitelkách, které
pomohou, pohladí, a když je třeba – i pochovají.
Na konci loňského školního roku jsme se rozloučili s předškoláky, které čekalo další putování za vzděláním v základní škole.
Přejeme všem dětem, aby se jim ve škole líbilo a vykročily tou
správnou nohou.
Přejeme všem krásné „babí léto“.
Jarmila Dalíková
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Zprávy ze ZŠ
Vážení čtenáři,
školní rok 2019/2020 začal v pondělí
2. 9. 2019. Společně s panem starostou Václavem Vlkem jsme ve škole v Holubicích
přivítali 36 nových žáčků v 1. třídě. Ke
slavnostnímu přivítání jsme se sešli před
školou, kde nám letos počasí moc nepřálo.
Ale zvládli jsme to. Jako uvítací dárek obdrželi všichni noví žáčci čepičku s logem naší školy.
Ve škole v Holubicích jsou žáci 1. a 2. ročníku a žáci 3. B a ve
škole v Tursku žáci 3. A, 4. a 5. ročníku. Letos máme tedy 10 tříd
a všechny učebny jsou již obsazeny. Počet oddělení družiny se
oproti loňskému roku také nezměnil – 2 oddělení v Holubicích
a 2 oddělení v Tursku.
Počet žáků v tomto školním roce je 186.
V letošním roce nás čekají obvyklé aktivity: sportovní den,
oslava svátku sv. Martina v Tursku, zpívání u vánočních stromků v Tursku i v Holubicích, návštěvy divadel, koncertů, různé
poznávací výlety, velikonoční dílny a i výuka plavání v plavecké
škole v Kralupech nad Vltavou.
Do nového školního roku přeji všem zúčastněným, žákům,
rodičům, učitelům a i ostatním zaměstnancům školy hodně štěstí
a pracovních úspěchů.
Renata Vařechová
ZŠ Tursko

RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ „STUDÁNKA“
Vážení přátelé,
léto je za námi, skončily prázdniny, dovolené, lenošení a také letní
počasí s koupáním a opalováním.
Nám rybářům částečně skončila
starost s nedostatkem vody v rybníce, starost o dostatek kyslíku ve

vodě pro rybí osádku. Tato starost byla ještě znásobena požárem
v objektu fy. NIMETAL s.r.o. v areálu společnosti AGRIVEP
a.s. Hasiči, kteří bojovali s požárem, odebírali veliké množství
vody k hašení z našeho rybníka, a z toho důvodu jsme jako
rybáři hasičům u rybníka asistovali a pomáhali. Protože hasební kontaminovaná voda z části dotekla i zpět do rybníka,
měli jsme velkou obavu, jak tato kontaminace zasáhne vodu
a ryby. Dnes již můžeme konstatovat, na základě rozboru ryby
a vody akreditovanou laboratoří, že voda i ryby v rybníce jsou
v pořádku.
Hlavní naší činností v tomto roce je pravidelné aplikování bakterie BAKTOMA do rybníka s cílem snížit množství organického
bahna usazeného na dně rybníka. Bakterii v ceně 90.000,-Kč
pro nás zakoupil obecní úřad. Tuto aplikaci provádíme pravidelně od dubna a budeme pokračovat až do konce září tohoto
roku. Zatím můžeme říci, že se nám dosud podařilo snížit vrstvu
bahna z průměrných 35cm na současných cca 15 cm. Tím jsme
odstranili z rybníka odhadem cca 240 nákladních vozů bahna.
Věřím, že nám obecní úřad pomůže, abychom v aplikaci bakterie
pokračovali i v příštím roce tak, aby organického bahna v rybníce
zůstalo co nejméně.
Další naší činností byla hlavně údržba čistého prostředí okolo
rybníka, kdy jsme brigádní činnost věnovali pravidelnému sekání
trávy, úklidu, opravám poškozených laviček, poškození pergoly,
prořezu uschlých větví stromů apod.
A na závěr: konečně se našim rybářům v čele s Františkem Znamenáčkem podařilo chytit v našem rybníce 4 sumce o velikosti
80cm, 100cm, 135cm a 184cm. A protože to ještě nejsou všichni
sumci, kteří v rybníce jsou, bude odlov pokračovat.
Michal Verner
předseda sdružení rybářů

Turské hudební odpoledne
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
první pololetí letošního roku se nachýlilo ke svému konci,
a tak obec opět připravila pro nás již tradiční, Turské hudební
odpoledne. Tentokrát v pořadí již třetí. Uskutečnilo se v sobotu

Pronájem tenisového kurtu,
zapůjčení tenisového náčiní
po domluvě s panem Vlkem
Václavem ml. ulice Kodetova 185
na tel. čísle 604 522 499 nebo
e-mail: vaclav.vlk@seznam.cz
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22. června na fotbalovém hřišti TJ Sokol a letos bylo spojeno se
slavnostním vyřazením žáků 5. ročníku místní základní školy.
Naše pozvání přijalo celkem šest hudebních skupin.
Hudební odpoledne v půl druhé zahájila zkušená moderátorka
- slečna Veronika Matoušková, která na pódium pozvala prvního
účastníka programu - instrumentální trio KOSA VOSTRA. To
u nás hostovalo již v minulém roce. Skupina je známá filmovými
a muzikálovými melodiemi, které jsou zajímavě upraveny vlastními aranžemi a již loni se setkaly s velkým úspěchem.
O hodinku později nás hudební soubor Kralupswing přenesl
zpět do minulosti. Na chvíli jsme se tak ocitli ve 30 létech minulého století, kde vládly swingová móda a swingové melodie. Ty
jsou hlavním repertoárem osmičlenného orchestru, jehož vznik se
datuje do roku 2006. Je složen z absolventů a pedagogů kralupské
a libčické Základní umělecké školy.
O půl čtvrté přišlo na řadu sborové vystoupení žáků základní
školy, po němž proběhlo slavnostní vyřazení žáků 5. ročníku.
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Mnoho dalších úspěchů jim popřála nejen paní ředitelka, ale
i pan starosta, který žákům na rozloučenou předal knižní dárek
s věnováním.
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Program pokračoval vystoupením Jirky Helekala a jeho dcery. Ti u nás na různých akcích hostují již dlouhá léta a vždy
dokážou rozproudit zábavu a skvěle pobavit malé i velké obecenstvo.
O půl šesté jsme na pódiu přivítali idol všech dívek a žen
z 80. let minulého století – Standu Hložka, kterého doprovázela
kapela Charlie Band. A tak, jako jinde všichni stále jen chtějí
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„Holky z naší školky“, nesměly chybět ani u nás a navíc byly
provázené zpěvem přítomného obecenstva.
První část Hudebního odpoledne zakončilo vystoupení kapely
Charlie Band. Hudební skupina vznikla na počátku devadesátých
let minulého století, avšak současná podoba kapely, která přijala
naše pozvání již potřetí, je z roku 2008. V té době totiž skupina
zahájila významnou spolupráci se známými zpěváky, které během
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roku stále doprovází. U nás se představila skupina v tradičním
složení – sboristky Zuzka Ďurdinová a Lenka Kopecká, Charlie
Blažek – zpěv a kytara, Camillo Caller – bicí, Vláďa Kliment
– baskytara, Vítek Pospíšil – klávesy. I jejich repertoár byl dle
představ obecenstva, které si s nimi z plných plic zazpívalo.
Po krátké přestávce hudební odpoledne pokračovalo druhou
částí - taneční zábavou. K tanci i poslechu během celého večera
hrála kapela Harmonie z nedalekých Libčic, pod vedením pana
Jiřího Blažka.
Příznivé počasí vydrželo po celý den, zábava byla skvělá, občerstvení vynikající, takže co víc si ještě přát. Myslím, že se program
skutečně vydařil a všichni snad byli spokojeni. Vždyť po skončení
akce se ani nikomu nechtělo domů.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kdo se na přípravách akce podíleli, účinkujícím a samozřejmě Vám, kteří jste
se zúčastnili. Budeme se opět těšit na shledání s Vámi zase za
rok.
Jana Martínková
Pokud máte zájem prohlédnout si fota z akce, jsou umístěny na
níže uvedené adrese:
https://tursko.rajce.idnes.cz/Turske_hudebni_odpoledne_22.6.2019
jméno: hudba kód: 2019

Z našich kronik
ROK 1937
Největší rozhořčení vzniklo nad zrušením ordinace obvodního
lékaře v obci. Tím lékařská péče, kterou měli občané již před
světovou válkou, velmi klesla.
Pan Brousek a pan Matýs /prvý z čísla 24 a druhý z čísla 54/
zasadili společně na návsi lípu, která symbolizovala svobodný
československý stát.
ROK 1938
Byli v obci lidé, kteří si přáli převrat: sedláci a agrárníci. Dělníci a zemědělští pracovníci byli proti, proto se báli mluvit před
sedláky proti německému fašismu. Starostou v obci byl tehdy
pan Jelínek.
V květnu, kdy byla vyhlášena mobilizace československé branné moci, odešlo ze zdejší obce mnoho občanů, kteří odcházeli
s nadšením, neboť byli přesvědčeni, že jdou bránit svou vlast.
Sedláci, kteří byli v celku již informováni o protistátních záměrech tehdejší Beranovy vlády, která působila v jejich prospěch,
zdráhali se a bránili tomu, aby narukovali jejich synové a nechtěli
ani k vojenskému odvodu poslat své koně.
Vzhledem k velkému množství narukovaných vojáků nebylo
dostatek pracovníků na zdolání polních prací.
Při podzimní mobilizaci v tomto roce odcházeli místní občané

– vojáci s velkým nadšením. Pasivita byla však u sedláků, kteří
nepřáli samostatnost naší vlasti a přáli si, aby naše území bylo
zabráno německou armádou. Přemlouvali vojáky z řad dělníků
a malých zemědělců, aby nenarukovali, že to nestojí zato.
Mnichovská zrada zapůsobila na místní občany velmi drtivě. V hloučcích se hovořilo o připravenosti zrady, nadávalo se
na vládu a prezidenta Beneše. Po odtržení pohraničního území
a Slovenska od našeho státu bylo každému jasno, že přijde na
řadu celý stát. Po vyslechnutí projevu prezidenta Beneše a po
seznámení se s jeho plánem, byli občané přesvědčeni o tom, že
smluvená a připravovaná pomoc byla ta, jak se vyvinula – národ
byl zrazen, prezident Beneš ujel za hranice.
Agrárníci a sedláci částečně dospěli toho, co chtěli. Dělníci
byli jimi pronásledováni a byla jim stále snižována mzda za práci.
ROK 1939
Události se vyvíjely tak, jak dobří čeští občané v obci předvídali. Dotvrzením toho byl 15. březen 1939, kdy již po 8. hodině
ranní projížděli příslušníci německé armády směrem ku Praze.
Vlídné přivítání a zachování klidu, jak tomu státní rozhlas stále
nabádal, dostalo se hitlerovským vojákům, nikoliv od lidí, ale
přímo od přírody, která je vítala sněhem a vánicí.
V samotné obci německá posádka nebyla. Němečtí vojáci docházeli sem jen tehdy, když byli upozorněni na někoho, kdo je
proti okupaci anebo, kdo má nějakou zbraň.
Do obce se přistěhovalo několik německých rodin z pohraničního území jako Josef Kačírek, Antonín Krbec, Josef Teršl,
Antonín Seidl. Teršl zastával v obci místo strážníka, hodil se
pro to dobře, byl příslušník SS. Krbec byl dosazen na funkci
tajemníka, prováděl v obci německý diktát. Do obce byl dosazen
německý komisař Krása. Byl z Prahy a do obce jen dojížděl. Sedláci hospodařili stále na svých pozemcích, deputátníci pracovali
však za ztížených podmínek.
Po nastolení německého pořádku v okleštěných Čechách a na
Moravě byl zřízen takzvaný protektorát Čechy a Morava a jako
protektor byl Hitlerem jmenován Němec von Neurath. Jemu byla
podřízena protektorátní vláda v čele s generálem Syrovým. Ve
vládě byli většinou agrárníci a přívrženci Němců.
Státním prezidentem byl Hitlerem jmenován Dr. Emil Hácha,
který byl ze své dřívější činnosti u Němců dobře zapsán. Největší
potupou pro náš národ v tomto roce byl příjezd Adolfa Hitlera na
pražský hrad. Byl přijat prezidentem a celou protektorátní vládou.
ROK 1940
V roce 1940 byla tuhá zima, sněhu bylo hodně a mrazy dosáhly
až – 30°C. Zima se táhla až do března, ale po ní nastalo pěkné
jaro i léto, takže úroda měla dobré vyhlídky.
Červnové deště měly vliv na všechny plodiny, které byly v dobrém stavu. Žně proběhly až na některé výjimky uspokojivě. Právě
v tomto roce protektorátní vláda dala pokyny odevzdat co nejvíce
ze všech dodávek pro protektorát a hlavně pro německá vojska,
která měla udržovat pořádek, neboť lid nebyl s vojáky říše v dobrých vztazích. Napětí trvalo až do konce roku.
Doslovný přepis – redakce
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Obecní úřad Tursko
a
FCC Regios, a.s.
pořádají mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec Tursko
Datum: sobota 21.9.2019, 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

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA tyto níže
uvedené nebezpečné odpady:
•

zářivky a výbojky

•

autobaterie a monočlánky

•

vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů

•

použité fritovací oleje

•

barvy a laky, včetně obalů

• k
 yseliny,

rozpouštědla, čističe
a další domácí chemii

•

nádobky od sprejů

•

staré a nepotřebné léky

•

lednice

•

TV, PC

