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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
před několika týdny jsme si připomněli 30. výročí sametové
revoluce. V Tursku v rámci oslav tohoto výročí jsme uspořádali
vystoupení orchestru Melody Boys v Křížovnické baště.
Pádem komunismu se Československo po 41 letech stalo svobodným demokratickým státem. Snad poprvé v historii se stalo
to, že během,,státního převratu“ nebyl zmařen jediný lidský život.
Za třicet let svobody jsme dosáhli téměř ve všech oblastech
mnoho změn, většinou s pozitivními výsledky.
Naše republika prožívá v rámci stoleté historie opravdu nejlepší
období. Bylo by ale špatně tvrdit, že všechno, co se v tomto období
událo, bylo v pořádku a bez chyb. Je ale určitě dobře, že dnes
můžeme na tyto chyby bez obav poukázat a zejména je účastí ve
volbách ovlivnit. U příležitosti tohoto významného výročí přeji
naší republice, ať i nadále vzkvétá a její občané prožívají další
šťastné období v klidu a míru.
Je před námi konec roku, čas na jeho hodnocení a také období
na přípravu plánu pro rok příští. Většinu úkolů, které jsme si naplánovali, se nám podařilo splnit. Opravili jsme několik místních
komunikací, vybavili novými herními prvky dětské hřiště v ulici
Kodetova, dále rozšířili počet bezpečnostních kamer umístěných
v obci. V těchto dnech byly zahájeny stavební práce na opravě
břehu Náveského rybníka. Nelze také opomenout, že již uplynul skoro rok od zahájení provozování Pošty Partner. Přestože
nám tímto provozem přibylo více povinností a starostí, je pro
nás potěšující, že občané Turska a okolí potvrzují spokojenost se
službami a prostředím, které jim poskytujeme. K této skutečnosti
významně přispívají naše zaměstnankyně paní Monika Pokorná
a Hana Grulichová.
Na prosincovém zasedání bude obecní zastupitelstvo schvalovat
plán činnosti a rozpočet pro rok 2020. O schváleném programu
Vás budeme informovat v jarním vydání Turských novin.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2020, který společně přivítáme 1. ledna v 17:00
hodin na fotbalovém hřišti, mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.
Václav Vlk – starosta

Významné výročí
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
rádi bychom Vám připomněli významné výročí pro naši obec.
Ač to zní téměř neuvěřitelně, v tomto období uplynulo 25 let, kdy
byl poprvé pan Václav Vlk zvolen starostou obce Tursko.
Tuto funkci tedy zastává již šesté volební období. Je patrně
málo obcí v naší republice, kdy jejich starostové působí ve funkci
tak dlouho, ale především i málo těch, kteří by dosáhli takových
volebních výsledků, jako právě on.
Řízení obce není pouze činností, se kterou se setkáváme v době
úředních hodin. Je to velká zodpovědnost a plnění mnoha úkolů,
které mnohdy nejsou navenek vidět. Neboli, práce na sedm dní
v týdnu.
Ohlédneme-li se zpět, vidíme zcela jiné Tursko. Tehdy to byla
obec sice s bohatou historií, ale s průměrnou přítomností. Proto
je nutné připomenout, že za čtvrt století, kdy pan Vlk stojí v čele

Turské noviny – prosinec 2019

obce, zajistil řadu projektů a aktivit, které významně přispěly k jejímu rozvoji a odvedená práce a výsledky s ní spojené, jsou patrné
na každém kroku. Ať již to je plynofikace obce, výstavba mateřské
školy, rozšíření základní školy, čistírny odpadních vod nebo celá
řada kulturních a společenských aktivit, které podporují vzájemná
setkávání a vytváření pocitu sounáležitosti a pozitivního vztahu
k místu, kde žijeme. Bez jeho odborných znalostí a zkušeností,
které jsou pro naši obec cennou devizou, by se mnohé z nich ani
neuskutečnily.
Pro mnohé z nás je člověkem s obrovskou empatií, vstřícností
a obětavostí. Je osobností, jejíž citlivý přístup a úsilí dokazují, že
naše obec a my všichni, jsou u něj vždy na prvním místě.
Tak významné výročí je pro nás vzácnou příležitostí, abychom
panu starostovi vyslovili velké poděkování za dlouholetou obětavou práci a do budoucna popřáli mnoho dalších úspěchů jak
v pracovním, tak i v osobním životě.
Zastupitelé a zaměstnanci obce Tursko
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Letos poprvé startoval v kategorii seniorů a svoji první sezónu
korunoval tím nejvyšším oceněním v anketě o „Nejlepšího moderního pětibojaře roku 2019“.
To bylo slavnostně vyhlášeno 1. prosince 2019 a pro Martina
je zajisté velmi významnou motivací do budoucna.
Závěrem mi dovolte, abych Martinovi jménem svým a jménem
zastupitelů, poblahopřál k tak významnému ocenění a do budoucna popřál mnoho dalších sportovních úspěchů.
Václav Vlk – starosta

Poděkování
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
rád bych touto cestou opětovně poděkoval členům Turistického
klubu z Prahy Ruzyně, kteří se již řadu let podílí na zvelebování
okolí naší obce. Tak jako každoročně, i letos v říjnu, provedli úklid
mohylníku Krliš a jeho okolí, včetně přístupové cesty. Jak sami
vidíte, akce klubu se již staly pro nás tradicí a já pevně věřím, že
naše spolupráce bude pokračovat i v letech příštích.
Václav Vlk – starosta

Blahopřejeme

Informace obecního úřadu

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
nyní se opět naskytla příležitost, abych Vás mohl seznámit s dalším mimořádným úspěchem, který Českou republiku a především
naši obec významně reprezentuje v oblasti sportu.
Stalo se jím významné hodnocení našeho spoluobčana Martina
Vlacha, který se již řadu let věnuje modernímu pětiboji, v němž
dosáhl mnoha úspěchů.

– úřední dny během vánočních svátků:
pondělí 23. 12. 2019 bude OÚ uzavřen
 pondělí 30. 12. 2019 budou úřední hodiny od 8:00 do 12:00
a od 13:00 do 17:00 hodin
– otevírací doba Pošty Partner: 30. 12. 2019 8:00 do 11:00 hodin
		
31. 12. 2019 8:00 do 11:00 hodin
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– v roce 2020 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 6. 1. 2020.
Popelnice musí být označeny novými známkami nejpozději
do 3. 2. 2020.
– nové ceny za vyvážení popelnic:
svoz 1x týdně:
120 l nádoba … 1.860,– Kč
svoz 1x14 dní:
120 l nádoba … 1.050,– Kč
svoz sezónní:
120 l nádoba … 1.500,– Kč
svoz měsíční:
120 l nádoba ...... 450,– Kč
svoz jednorázový:
120 l nádoba ....… 60,– Kč

Učitel základní školy

240 l nádoba … 3.250,– Kč
240 l nádoba … 1.620,– Kč
240 l nádoba … 2.610,– Kč
240 l nádoba ...... 750,– Kč

Základní škola v Libčicích nad Vltavou, okres Praha – západ hledá
kvalifikované učitele AJ, ČJ a F pro žáky na 2. stupni.
Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, motivační příspěvek a
byt. Nástup možný ihned.
V případě zájmu zasílejte svůj profesní životopis na email:
raveane@skola.libcice.cz tel. 233 930 826.

240 l nádoba ....… 90,– Kč

– od 6. 1. 2020 bude v kanceláři OÚ zahájeno vybírání poplatků
(psi, popelnice, hroby) a výměna ,,Povolení výjimky pro obousměrný průjezd v lokalitě ,,V Zátiší“.
– Obecní zastupitelstvo schválilo navýšení ceny stočného od
1. 1. 2020 o 1,– Kč za m3 na 36,– Kč

Vánoční mše

v kostele sv. Martina

v úterý 24.12.2019 ve 20.00 hodin
ve středu 25.12.2019 v 8.30 hodin
ve středu 1.1.2020 v 8.30 hodin

– Obecní policie Velké Přílepy tímto oznamuje změnu telefonu
a e-mailové adresy, na které je možné posílat své podněty, či
požádat o pomoc při řešení životní situace mob. 605 862 177,
e-mail: obecnipolicie@seznam.cz

Vánoční mše

v kostele sv. Martina

v úterý 24.12.2019 ve 20.00 hodin
ve středu 25.12.2019 v 8.30 hodin
Jak tradice velí, v předvečer svátku sv. Mikuláše vydává se tenve středu 1.1.2020 v 8.30 hodin
to světec, doprovázený andělem a čertem na dlouhou pouť,
Společenská rubrika
aby dle své zlaté knihy hříchů, obdaroval či potrestal nás

Návštěva na úřadě

pozemšťany.

Blahopřejeme našim jubilantům
paní Jiřině Daudové, paní Janě Martínkové,
paní Haně Smrčkové, paní Marii Soukupové,
paní Miladě Šmídové, paní Růženě Tremlové,
paní Věře Vajdlové, paní Valerii Votočkové,
panu Milanovi Čiernému,
panu Milanovi Holčukovi
a panu Václavovi Hušákovi
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
NOVÍ OBČÁNCI

Letos k našemu údivu zavítal i na náš úřad. A protože jsme
přece jen instituce, rozšířil svůj doprovod, jak sami vidíte, o velkou
skupinu andílků a čertů z 5. A naší základní školy.
Za milé překvapení děkují pracovníci Obecního úřadu Tursko.

Vítáme mezi námi
Viktorii Medu Fliglovou a
přejeme, aby se jí na tomto světě moc a moc líbilo.
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Vzpomínáme
V tomto období nás opustila
paní Jana Prokešová a pan Ladislav Petrů
Čest její památce

Kulturní komise
Kulturní komise se sešla v měsíci říjnu, aby se doladily akce, které
proběhnou do konce tohoto roku.
V sobotu 21.9. se uskutečnil zájezd pro seniory na zámek
Kynžvart a do Parku miniatur Boheminium v Mariánských
Lázních.
Tento park je nejnavštěvovanější atrakcí Karlovarského kraje.
Je zde 75 modelů českých památek zasazených do přírody. Po
prohlídce se navštívila kolonáda v Mariánských Lázních se Zpívající fontánou. Počasí nám přálo, tak doufám, že se výlet všem
líbil.
26. 10. se uskutečnilo Turské strašení, kterého se zúčastnili jak
děti, tak i dospěláci.
Ve čtvrtek 14. 11. nás navštívila skupina MELODY BOYS
a připravila si opět nádherný koncert, který se uskutečnil v prostorách Křížovnické bašty. Tato skupina je složena z několika sólistů legendárního orchestru Melody Makers Ondřeje Havelky
a připravila si písně ze 40., 50. a 60.let. Byl to pro nás všechny
příjemný zážitek při poslechu této hudby.

V sobotu 16.11. proběhlo vítání občánků v zasedací místnosti
OÚ. Děti z MŠ Tursko si připravily básničky k této příležitosti.
V sobotu 30.11. se uskutečnilo Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu.
Celá akce začala již odpoledne a pro všechny byly připraveny stánky s občerstvením, s medem, koláčky, s adventními věnci
a keramikou.
Děti ze ZŠ a MŠ měly připravené vystoupení. Dále byla připravena pohádka a ohnivá šou, která se všem moc líbila. Celým
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odpolednem nás provázeli kralupští žesťaři. Po 17. hodině se nám
rozsvítil nádherný vánoční strom.
V prosinci ještě proběhla v Křížovnické baště Mikulášská nadílka pro děti s divadelním představením a Vánoční posezení pro
seniory s programem a hudbou.
Začátek roku přivítáme novoročním ohňostrojem, na který
Vás všechny srdečně zveme.
Konec roku se blíží, tak bych chtěla všem popřát v novém roce
2020, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Ivana Lánská

Co nového
ve školce
Čas tak letí. Ani jsme se nenadáli a máme
tu svátky. Začátek školního roku utekl tak
rychle a my se v tento čas můžeme ohlédnout zpět a zjistit, kolik práce je za námi
a jaký obrovský vývojový pokrok děti
udělaly. Příchod malého človíčka do mateřské školy je důležitým
mezníkem v životě celé rodiny. My se dětem snažíme vytvořit
klidné a harmonické prostředí a usnadnit tak tento nelehký úkol.
Jaká je pak odměna pro všechny, když se dítě do mateřské školy
těší.
Podzimní počasí nám přálo, děti si užily vycházky do přírody,
zvládly adaptaci na nové prostředí, navázaly nová přátelství, zapojovaly se do připravených aktivit, osvojily si pravidla i rituály
spojené s režimem dne, starší děti mají možnost navštěvovat výuku
anglického jazyka, v rámci dopoledního vzdělávání k nám přijelo
několik divadélek a kulturním programem si děti mohly osvojit
další sociální dovednosti.
To je vždy radosti z hraného nebo loutkového divadla, které
děti se vší vážností sledují a tleskají. Toto pololetí to bylo divadlo
Kukadlo, Puk, A Šmytec. Úspěch mají i vzdělávací programy jako
například záchranář středočeského kraje s nemocným medvědem
a ukázkou první pomoci, kde si znalosti upevňujeme i my dospělí.
Milou návštěvou ve školce byla liška Eliška, to už ovšem nebyla
žádná loutka, ale živá ochočená liška, která po celou dobu byla
s námi ve třídě a ukázala se v plné kráse, děti se dozvěděly mnoho
informací o lišce i o jejím důležitém postavení v přírodě. Tato
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lištička se stala domácím mazlíčkem, je očkovaná a v mateřských
školách přibližuje to, co mnohdy chybí, respekt k přírodě.
Děti přivítaly nově narozená miminka v naší obci krásným
přednesem, který nejednoho účastníka dojme, protože na dětech
si člověk uvědomí, jak rychle rostou.
V adventním čase se konalo vystoupení v rámci rozsvěcení
vánočního stromu, které se dětem opravdu povedlo. Nechyběly
ani dílničky s rodiči, které podporují důležitou spolupráci školy
a rodičů. Na naše děti nezapomněl ani Mikuláš s andělem a čertem,
kdy po troše strachu, přišla sladká odměna. Jsou to hezké tradice.
A právě tradice spojují lidi po generace, je hezké je dodržovat
i vytvářet nové.
Celý tým mateřské školy Vám přeje krásné Vánoce a tradičně
po svátcích – nashledanou.
Bc. Lucie Krupičková

Zprávy ze ZŠ
Žáci naší školy, jejich učitelé, asistentky, vychovatelky a i ostatní provozní zaměstnanci
školy pracují na plné obrátky. Po úvodních
nejistotách už ani nepoznáte, kteří naši žáci
jsou prvňáci. Vše běží jak má a čas dokonce
letí jako vítr.
V pondělí 11. 11. 2019 jsme oslavili svátek svatého Martina
v Tursku. Všichni jsme se sešli u kostela se jménem tohoto světce.

strana 7
Do kostela už delší dobu zpívat nechodíme. Důvod je jednoduchý
– je nás moc a prostor kostela je malý.
V letošním roce dorazil i svatý Martin na svém koni. Kůň nebyl
bílý, ale Martin byl a navíc v doprovodu svého druha. Vedl celý
lampionový průvod dětí, rodičů a dalších účastníků směrem ke
Křížovnické baště.
Žáci naší školy předvedli svoje hudebně – dramatické vystoupení a obdrželi sladkou odměnu od pana starosty Václava Vlka.
Zaměstnanci naší školy se postarali o přípravu i prodej svatomartinských rohlíčků.
Celá akce se povedla a děkuji tímto všem, kteří se na ní podíleli.
Rozsvěcení vánočního stromku v Tursku proběhlo v sobotu
30. 11. v odpoledních hodinách. Naši žáci se postarali o zpříjemnění vánoční atmosféry zpěvem. Také chuťové pohárky nezahálely
a žáci 5. A připravili občerstvení ve stánku. Děkuji tímto jim
i jejich třídní učitelce Markétě Pytelové.
Co nás čeká v dalších dnech?
Mikulášská nadílka ve škole ve čtvrtek 5. 12. během vyučování
a Rozsvěcení stromku v Holubicích v neděli 8. 12. v 16:45.
V sobotu 21. 12. začnou dětem zasloužené vánoční prázdniny. Tentokrát budou trvat celé dva týdny a ve škole se sejdeme
v pondělí 6. 1. 2020. Naši nejstarší žáci se tento den postarají
o tříkrálovou koledu.
Přeji všem krásný a klidný adventní čas.
Renata Vařechová – ZŠ Tursko
https://tursko.rajce.idnes.cz/Svaty_Martin_Tursko_11.11.2019/
Jméno: Martin
Kód: 2019

RYBÁŘSKÝ SPOLEK
STUDÁNKA
Vážení spoluobčané,
od počátku října jsme se životem postupně posunovali blíže konci roku 2019. Po krásném a teplém babím létě přišel,
ještě před příchodem svátku sv. Martina, studený podzim.
V supermarketech se již počátkem listopadu objevilo vánoční
zboží a vše nás upozorňovalo, že Vánoce a konec roku je tu co
nevidět.
Proto i my touto cestou upozorňujeme, že v neděli dopoledne dne 22. 12. 2019, před obchodem pana Brejchy, budeme
prodávat vánoční kapry.
Bližší informace o času zahájení prodeje a ceny kaprů, vám
oznámíme ve vývěsních tabulích obce.
V lednu 2020 uskutečníme naší výroční členskou schůzi, na
kterou srdečně zveme zájemce o vstup do našeho sdružení. 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 nebo až
na této schůzi.
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Vážení spoluobčané a čtenáři těchto novin, sdružení rybářů
Tursko, vám všem přeje klidné prožití vánočních svátků a úspěšný
vstup do nového roku.
Za rybářský spolek
Michal Verner – předseda

Babí léto v Mariánkách
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
čas zaslouženého odpočinku uplynul neskutečně rychle a již
se dostavilo babí léto a s ním i náš tradiční výlet pro seniory. Ten
kulturní komise připravila na druhou sobotu v září a nasměrovala
jej do západočeského lázeňského trojúhelníku. Naším cílem byl
zámek Kynžvart a park miniatur v Mariánských Lázních. Mediální „rosničkáři“ předpovídali citelné ochlazení a občasný déšť.
To, vzhledem k venkovní prohlídce miniatur, nabádalo přibalit
si pršiplášť a ještě k tomu deštník.
Přesně o půl sedmé jsme nasedli do autobusu společnosti White
Trans z Velkých Přílep a vydali se vstříc novým zážitkům. Krátce
před desátou jsme byli již na místě a absolvovali dva prohlídkové
okruhy venkovského sídla rodu Metternichů. To čítalo přibližně
20 sálů, včetně zámecké jídelny, kancléřovy knihovny, muzea
kuriozit, zámecké kaple a řady dalších. Měli jsme opravdu štěstí,

prohlídkou nás provázela zkušená kunsthistorička, a tak jsme
načerpali velké množství poznatků nejen z oblasti historie, ale
především plno informací o vystavených exponátech, pocházejících z Metternichových sbírek.
V jídelně se naskytla možnost prohlédnout si vzácný zlacený porcelán, který kancléř obdržel jako dar města Paříže, a který byl zapůjčen na natáčení filmu „Obsluhoval jsem anglického
krále“. Sídlo též hostilo celou řadu významných osobností, jako
například Johanna Wolfganga Goetha, ruské cary – Alexandra I,
který darem, bohužel pro současnost, přivezl semena bolševníku
a Mikuláše I., který kancléři věnoval několik velmi vzácných
malachitových nádob.
Metternichova knihovna se nachází ve dvou sálech, v nichž je
uloženo přibližně dvanáct tisíc titulů ve dvaceti čtyřech tisících
svazcích. Mezi nimi je asi 130 velmi vzácných rukopisů. Ten nejvzácnější z nich, zde však k vidění není. Je uložen ve speciálním
depozitáři, za přístroji hlídaných klimatických podmínek. Jedná
se o text „Starého zákona“ z 8. století n.l., který je napsán na
vzácném pergamenu.
Naše prohlídka pokračovala návštěvou Muzea kuriozit, kde byl
kustodem chebský kat Karel Huss. Muzeum se řadí k nejstarším
v Evropě. Obsahuje historické mince, umělecké předměty, přírodniny a technické vynálezy z celého světa, včetně mnoha osobních
předmětů celé řady historických osobností. Lze například uvést
hřeben Marie Terezie, modlitební knížku Marie Antoinetty či
maličkou kabelku Madame De Pompadour. Nachází se zde i střevíc
papeže Řehoře XVI, křeslo a stůl známého dramatika Alexandra
Dumase. Dokladem kancléřovy mise v Egyptě je dar osmanského
místokrále Egypta. Jedná se o dvě mumie egyptských kněží, starých přibližně tři tisíce let včetně amuletů a papyrů s hieroglyfy.
Údajně prý střežili poklad faraóna Tuthmose III. Z přírodních
předmětů lze též uvést vzorky písku tří afrických pouští, úlomek horniny tibetských Himalájí, kousek cihly Babylonské věže
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hovým bazénem o průměru 18 metrů s dvanáctidílnou kamennou
plastikou ve tvaru květu se středem z leštěné oceli. Celý systém
je tvořen počítačem, který zajišťuje po celý týden každou lichou
hodinu naprostou synchronizaci intenzity osmi se střídajících hudebních skladeb s mohutností tryskajících vodních sloupců. Celá
tato kaskáda je ve večerních hodinách navíc umocněna širokou
škálou barevných odstínů tryskající vody, z nichž střední proud
dosahuje výšky až šesti metrů. Proto i my jsme se sešli před pátou,
kdy na programu bylo klasické „Nabucco“. I když bez barevných
variací, i tak to byl působivý závěr výletu. Domnívám se, že díky
krásnému počasí se výlet vydařil a my se budeme těšit na shledání
zase v příštím roce.
Jana Martínková

Rozsvícení vánočního stromu

a další. Jak je vidět, jednalo se o široké spektrum exponátů s nepřeberným množstvím informací, které jsme načerpali. Před půl
dvanáctou jsme pokračovali obědem v nedaleké restauraci zámeckého hotelu Metternich. I tady proběhlo vše podle plánu, přestože
zde bylo i s naší výpravou téměř devadesát hostů a pouze dva
obsluhující.
Krátce po jedné jsme nasedli do autobusu a pokračovali k našemu druhému cíli v nedalekých Mariánských lázních. Zde se
nachází park Boheminium s téměř osmdesáti venkovními modely
českých hradů, zámků a dalších staveb v naší republice. Některé
z nich byly doplněny o pohyblivé makety vláčků , nebo parníků.
Prohlídka tak nabídla inspiraci k návštěvě míst, které třeba ještě
neznáme.
Nutno říci, že „babí léto“ nás skutečně nezklamalo a po celou
dobu výletu se na nás smálo sluníčko. Navštívit „Mariánky“ bez
prohlídky tamější kolonády by bylo skutečně nemyslitelné. A tak
o půl čtvrté sjíždíme pomalu z vrchu Krakonoš zpět do ruchu
lázeňského života odpočinout si v některé kavárničce a projít kolonádu, v jejímž středu se nachází zpívající fontána. Je tvořena kru-

Babí léto již zůstalo daleko za námi a my najednou zjišťujeme,
že mezi nás po špičkách vstoupil vánoční čas, čas bilancování
a rozjímání – advent. O posledním listopadovém víkendu se na
mnoha místech rozzáří jeho symbol – vánoční strom, jenž přináší
tu pravou vánoční atmosféru. Stejně tomu bylo i u nás, kdy na
poslední listopadovou sobotu připravila kulturní komise a naši
fotbalisté tradiční rozsvícení vánočního stromu.
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Brzy po obědě se rozezněly tóny koled a prostranství ve středu
obce ožilo čilým ruchem okolo stánků. A že bylo z čeho vybírat.
Ať již to byly klobásky, koláčky, trdelník či placičky, vše v nás
probudilo ty správné chuťové buňky blížících se Vánoc.
Sladkosti a krásné svíčky z včelího vosku si pro nás připravily
děti ze školy a drobnou keramiku děvčata z Těšiny.
Zahájení adventu je spojeno se zapálením první svíčky na
adventních věncích. Dostát této tradici nebyl vskutku žádný
problém. Stánek paní Libušky Tydlitátové nabízel celou kolekci
věnečků. Jeden krásnější než druhý, takže si vybrat, bylo opravdu
velmi složité rozhodování.
Ale nejenom strom je symbolem Vánoc, neodmyslitelně k němu
patří Betlém. I u nás dětské oči rozzářil živý betlémek. Hned vedle
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stromu v ohrádce odpočívali oslík, poník, kamerunská kozička
a dvě lamy. Zkrátka vše, co k Vánocům patří.
Adventní slavnost o půl druhé zahájily tóny kralupských žesťařů
a přivítání našeho pana starosty. Hned poté došlo na vystoupení našich nejmenších z mateřské školy. Program, který pro ně
připravily jejich paní učitelky, sklidil obrovský potlesk. Ale ani
žáci naší základky se nenechali zahanbit. Jejich sbor, s hudebním
doprovodem pana učitele Mareše, nás rolničkami přenesl do krajů
věčného sněhu a ledu a závěrečné koledy připomněly, že Vánoce
již opravdu „klepou“ na dveře.
A tak, než nastal podvečer, jsme pokračovali kejklířským uměním klauna Pupy, který kromě svých triků, při nichž mu pomáhali
i turští asistenti, odměnil všechny děti nafukovacími balónky. Přijel
k nám až z jižních Čech a myslím, že svým vystoupením pobavil
nejen děti, ale i jejich rodičovský doprovod. Ale to již bylo krátce
po třetí a na řadu přišlo vystoupení Studia dell arte, které nám
programem „Vánoce za časů našich prababiček“ předvedlo všechny
vánoční zvyky, které se tehdy praktikovaly, a na které jsme možná
tak trochu pozapomněli.
Ani jsme si nepovšimli, jak čas rychle běží a již došlo na tradiční
vystoupení Michala Bartizalla a jeho ohňovou show. Míhající
světýlka loučí, doprovázená netradiční hudbou osvětlila celé prostranství.
Čas rychle plynul a pomalé stmívání přineslo závěrečný slavnostní okamžik – rozsvícení vánočního stromu. Tóny Tiché noci,
vánoční blahopřání našeho pana starosty a pohoda v našich srdcích, ukončily naše společné setkání.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem účinkujícím, všem,
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kteří se na přípravách programu podíleli, ale především Vám, kteří
jste se jej zúčastnili.
Vánoce plné pohody, mnoho zdraví a štěstí v novém roce za
zastupitelstvo obce přeje
Jana Martínková
V případě Vašeho zájmu lze si akci prohlédnout na:
https://tursko.rajce.idnes.cz/Rozsviceni_stromu_Tursko_30.11.2019/
jméno: strom
kód: 2019

Z našich kronik
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.
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ROK 1941.
Na začátku roku 1941 bylo počasí nestejné až v únoru začalo
teprve mrznout. Mírné mrazy trvaly až do 20. dubna. Po těchto
zimních dnech bylo krásné léto, které se vyznačovalo vyšší teplotou, která měla vliv na pěknou, bohatou úrodu. Všechny práce,
jak jarní, tak žně i podzimní, prošly dobře.
Pod vládou Říše v roli protektorátu a při všem to ponížení národa, strachu o životy bylo vše příliš jednotvárné pro naše občany,
kteří neměli zájem o práci.
Přesto, že Německo mělo s Ruskem smlouvu o neútočení,
všechno dění se schylovalo k opaku, k válce na východě. Napětí,
které se v této době stupňuje, je nevyřešitelné na obě strany.
Hitlerova vojska postupovala všemi zeměmi k východu. Na
této cestě okupovala Maďarsko, Jugoslávii, Rumunsko, Bulharsko,
Řecko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko. Vznikla též osa tří:
Německo, Italie a Japonsko.
Tato osa vedla válku společně proti zemím v celé Evropě.
Na druhé straně Amerika spolu s Anglií vyhlásila Německu
válku, ale nedovedli jeho tlak na východě nijak zastavit a tím
také nebylo možno utvořit druhou frontu, aby tak mohli na sebe
upoutat pozornost části německé armády a tím pomoci Rusku
k ofenzivě a vypudit tak Němce ze své země.
Po velké přípravě na západě byla provedena invaze spojeneckých vojsk Anglie a Ameriky. Spojenecká vojska se vylodila na
francouzském území a podařilo se jim osvobodit Francii. Přes
Německo pokračovali pak Američané a Angličané až na území
našeho státu. Postupovali od bavorských hranic až do Plzně. To
bylo roku 1945 mezi 5. – 9. květnem.
Zatím však Rudá armáda Sovětského svazu nasadila všechny své
síly proti nacistům. Na své ofenzivě drtila nezadržitelně německá
vojska na všech frontách. Rozhodný zvrat a tím konec německé
armády přinesla bitva u Stalingradu. Rudá armáda se dostala do
pohybu a zle bila a odplácela Němcům. Osvobozovala tak
Ukrajinu, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánii,
Jugoslávii, Československo a nezastavila se až v Berlíně, kde na
budově říšského sněmu zavlála sovětská vlajka. Tím padl německý
Wehrmacht.
Končila druhá světová válka, která stála tolik životů a tolik
utrpení.
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rem a upozorňoval na vše, co se chystá ze strany policie a gestapa.
Později, když z transportu smrti zběhli ruští občané a byli přechováváni a skrýváni u Horáků, Vocílků a jinde, strážmistr Petr ačkoliv
o uprchlících věděl, neřekl Angrovi nic. Byl však od něj stále
přesazován na jiná služební místa. Ale Angr sám některé uprchlíky
náhodou objevil a předvedl je na vyšší stanici k deportování.
Za okupace pohraničního území se přistěhovali do obce některé
rodiny jako Kačírek Josef, Krbec Antonín, Teršl Josef, Saidl Antonín. Krbec zastával v obci funkci tajemníka na místním úřadě.
Nebyl mezi občany oblíben pro hrubé vystupování. Byl horlivým
agitátorem občanů na práci do Německa. V roce 1942 nastoupil
v obci jako komisař Krása Vladimír mladší, syn správce statku
Vohanka a spol. Pracoval jako adjunkt na Vohankovic statku a pomáhal otci na statku v Úholičkách. Funkci komisaře vykonával
mírně, nebyl příliš nakloněn okupantům. Jako bývalý důstojník
čs. armády v hodnosti poručíka neměl tuto funkci přijmout.
V roce 1943 začala v obci činnost ilegální organizace, tvořil se
revoluční národní výbor a rozšiřovalo se ilegálně Rudé právo. Na
špičkách těchto činností stáli s. Kopernický, který byl po 3 roky
ukrýván otcem lesníkem, s. Šimek Josef, dělník s. Kmoch Ladislav,
zámečník. Další spolehlivé osoby se postupně do činnosti zapojovali a v únoru 1945 se utvořila Revoluční garda, která ochraňovala
občany od případného střetnutí s Němci.
Rok 1943 ukazoval, že válka se přece snad bude schylovat ke
konci, když německá vojska dále ustupovala z východní fronty.
Rudá armáda tlačila Němce ze všech států, které kdysi byly okupovány. Německá vojska už neměla sil znovu se organizovat k většímu odporu. V naší obci vznikal strach, aby ustupující německá
vojska nevraždila místní občany, proto někteří místní občané se
zakopávali do tzv. bunkrů, aby v případě nepředvídaných útoků
se mohli skrýt.
Kryty byly vykopány na různých místech i pro rodiny. Byly
u nás tzv. cihelny směrem k Lichému stromu, kde jsou značné svahy žluté hlíny. Některé byly vykopány na „Zabitém“, na Tůmově
poli se také několik občanů skrývalo.
Tato opatření a zajištění však přispívala k tomu, že mnozí lidé
se zabývali a dohadovali, jaké budou asi konečné fáze války. O každém občanu mělo být zapsáno, jak se choval v obci, jak pracoval
na obecním úřadě a zdali poškozoval protektorátní vládu.
Nejistota v obci trvala po celý rok 1943.
Doslovný přepis – redakce

ROK 1942 – 1943.
V tomto roce napadlo mnoho sněhu, a proto bylo nařízeno,
aby všichni muži odhazovali ze silnic sníh. Silnice byly zaváty až
2 metrovými závějemi. Kontrolu prováděl obecní strážník Teršl.
Tento měl v době okupace na starosti rozdělování zásobovacích
lístků pro celou obec. Sám rozděloval kmenové lístky na jednotlivé osoby. Tím měl možnost manipulovat s lístky dle své libosti.
Nikdo se neodvážil jej kontrolovat, i když se vědělo, že nevydává
lístky správně. Každou reklamaci uměl z řad občanů zlikvidovat
tím, že ho vyhodil z úřadu z mnoha ošklivými slovy.
V obci byl ještě jeden přívrženec Němců, vrchní inspektor
četník Angr, který svými zákroky byl postrachem všech lidí. Každý
malý přestupek, který si i sám dovedl najít, značně pokutoval.
Tak zacházel i se svými podřízenými na četnické stanici, která
byla v obci v čísle 68. Káral každého, kdo se tam musel dostavit.
Opačným směrem šel strážmistr Petr, který varoval lidi před Ang-
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