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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
čas neúprosně ubíhá, skončilo zimní období, které nám nepřineslo nic, co k tomuto období patří. Na sklonku své vlády nám
však zima připravila něco, co nám všem dělá vrásky na čele.
Epidemie koronaviru nemůže nikoho z nás nechat klidnými.
Vzniklá situace rychle změnila měřítko hodnot našeho života.
Věřím, že v dnešní době se brzy najde lék, který pandemii zastaví.
Do té doby ale musíme všichni společně udělat vše pro to, aby
se virus šířil co nejméně. Musíme respektovat všechna omezení
nařízená vládou, která je nastavila myslím správným směrem. Tyto
okolnosti nás donutily posunout termín uzávěrky našich novin
a některé články včetně mého úvodního přizpůsobit současné
realitě.
Přes vzniklá opatření, která denně řešíme, bych Vás chtěl informovat o další činnosti obce.
Z plánovaných akcí pro letošní rok se blíží ke svému závěru
zpevnění břehu Náveského rybníka. Do poloviny dubna bude
dokončen průřez starých stromů okolo rybníka. Objednávali jsme
biologický přípravek na další etapu odbahnění rybníka. V nejbližších dnech bychom měli převzít nové technické vozidlo.
Žádost o dotaci na toto vozidlo jsme podali na krajský úřad.
Na semaforech Čestmírova náměstí jsme zajistili výměnu žárovek za ledkové, které zajištují jejich lepší viditelnost v době
slunečního svitu.
Pro letošní rok bylo připraveno velké množství kulturních
akcí. Zatím jsme zrušili dvě besedy. Zrušena je také plánovaná
oslava 75. výročí ukončení II. světové války, které bych rád
alespoň tímto způsobem připomenul. Otazník je nad pořádáním
dětského dne a červnových hudebních slavností, spojených s oslavou 920. výročí obce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné prožití velikonočních
svátků a příjemné jarní dny zkuste naplnit nezbytným optimismem.
Václav Vlk – starosta
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Velké poděkování
Vážení spoluobčané,
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Adresa: obec Tursko, 252 65 Tursko, www. tursko. cz

v současnosti všichni procházíme mimořádně náročným
obdobím, na které jsme dosud nebyli připraveni. Ať chceme či
nechceme, patříme k sobě a vzájemně se všichni potřebujeme.
Dokladem toho je maličký obdélník látky, který v sobě skrývá
symboliku v podobě obrovské vlny solidarity, sounáležitosti, ohleduplnosti a nezištné pomoci, která nám všem dodává potřebnou
sílu k překonání složitých okamžiků těchto dnů.
Nyní se naskytla vzácná příležitost, abych mohl poděkovat za
všechny občany Turska šikovným ženám naší obce: paní Zuzaně Erbenové, paní Janě Majerové, manželům Niklovým, paní
Nguyen Thi Men, paní Jolance Příhodové, paní Daně Opltové,
paní Daniele Šindelové, paní Lence Tydlitátové, paní Lucii
Vernerové a paní Lucii Zlámalové, které neprodleně po vyhlášení opatření zasedly ke svým šicím strojům a bez ohledu na své
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Dar obci

další povinnosti a nároku na odměnu, ze svých vlastních zdrojů
šily roušky nejen pro seniory, ale všechny zájemce v naší obci.
Zároveň bych chtěl poděkovat pracovnicím obecního úřadu, které
operativně zpracovávaly seznamy žadatelů, pracovníkům údržby,
kteří roušky distribuovali do Vašich schránek a panu Jaroslavu
Benešovi, který daroval zaměstnancům OÚ respirátory FFP2.
Rád bych Vás ubezpečil, že se na nás můžete obrátit, kdykoli
budete potřebovat.
Václav Vlk – starosta

Život ubíhá velice rychlým tempem a na své cestě přináší
řadu milých, ale bohužel i smutných vzpomínek. Připomeňme
si alespoň jednu z nich.
V letošním roce uplyne sedm let od chvíle, kdy nás opustil
náš spoluobčan, pan profesor Antonín Mára. My, co jsme rodáky
nebo v obci žijeme již déle, jsme jej znali jako usměvavého člověka,
plného optimismu a životního elánu. Člověka, který kdykoli
poradil nebo podal pomocnou ruku.
Mnozí z nás měli též možnost se seznámit s jeho celoživotním
koníčkem – malováním. A nejen to. Každý obraz vyzařoval jeho
pocity či příběh, o které se s námi vždy rád podělil.
Na počátku tohoto roku se manželka pana profesora, paní
Květuše Márová, rozhodla prostřednictvím paní Skaličkové,
věnovat obci šest pláten z jeho sbírky.
Rád bych touto cestou jménem svým a zastupitelů, paní Márové poděkoval za dar, který bude pro obec trvalou vzpomínkou
na našeho spoluobčana.
Za zastupitelstvo obce Václav Vlk – starosta

Informace OÚ
Pokyny pro použití látkových roušek
Obdržené roušky si prosím jak před prvním použitím, tak i každý
večer vyvařte a přežehlete. Dodržujte prosím všechna opatření a zachovejte odstup od ostatních lidí na 2 metry, omezte pohyb na veřejnosti na minimum. Pokud jste v karanténě, nevycházejte ven vůbec.
Tyto roušky pro vás šijí dobrovolníci z naší obce! I nadále jsou
k dispozici na OÚ.

SMS Infokanál
Neuplynul ještě ani rok od doby, kdy se naše obec poprvé za
dlouhá léta ocitla v krizové situaci. Jednalo se o požár v areálu
společnosti Agrivep. Tehdy se prověřila účinnost naší služby „SMS
Infokanál Tursko“. Měli jsme tak možnost velké většině z Vás
operativně podávat důležité informace jak z hlediska monitoringu,
tak následných opatření.
Nyní se všichni bohužel opět nacházíme v situaci podobné, byť
zaviněné jiným faktorem. Na příkladu některých obcí Moravskoslezského kraje, které se dostaly do státem nařízené karantény, se
ukazuje, jak je tento systém důležitý. Lze jím poskytnout nejen
přijatá opatření, ale i možnosti potřebné pomoci.
Rád bych touto cestou informoval Vás, kteří jste si dosud tuto
službu nezřídili nebo ji opětovně neaktivovali po zavedení pravidel GDPR, že je možné požádat o zavedení do systému buď
telefonicky na čísle 315 786 023 – kancelář obecního úřadu nebo
e-mailem sekretarka@tursko.cz, kde uvedete svoje telefonní číslo.
Služba je zcela bezplatná a Vy tak budete informováni nejen
o akcích, které obec pořádá, ale především získáte okamžitě důležité informace při jakékoli mimořádné situaci.
Václav Vlk

– až do odvolání úřední hodiny OÚ Tursko jsou PO a ST od
14:00 do 17:00 hodin. Kancelář OÚ je uzavřena. Nezbytně
nutné úřední záležitosti, které je nutné vyřídit osobně, budou
řešeny po předchozí e-mailové či telefonické domluvě
– až do odvolání je uzavřena obecní knihovna
– svoz komunálních, tříděných a bioodpadů probíhá normálně,
až do odvolání je zastaveno objednávání a vyvážení kontejnerů
na suť a komunál, odložen je plánovaný dubnový svoz nebezpečných odpadů
– pošta Partner změna úředních hodin:
Po a St od 8:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:00 hodin
Út a Čt od 8:00 do 11:00 odpoledne zavřeno
Pátek od 8:00 do 13:00 hodin

OZNÁMENÍ KONTAKTŮ
OBECNÍ POLICIE
VELKÉ PŘÍLEPY
Obecní policie Velké Přílepy
Pražská 45
252 64 Velké Přílepy
731 574 283
605 862 177
220 930 595 – služebna
Datová schránka: bb4pa7q
e-mail: obecnipolicie@seznam.cz
profil: https://www.facebook.com/obecnipolicie.cz/
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Společenská rubrika
Blahopřejeme
našim jubilantům
paní Heleně Grulichové, paní Haně Janďourkové,
paní Jaroslavě Janušové, paní Marii Jerošové,
paní Anně Lindové a paní Ivaně Pospíšilové,
panu Jaroslavovi Hataljakovi, panu Jiřímu Jelínkovi
a panu Jaroslavovi Votočkovi
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi
Lucinku Královou, Marušku Pflanzerovou,
Adélku Ponáhlovou a Barborku Šimůnkovou,
Mathiase Colakidise a Honzíka Oplta
a přejeme, aby se jim na tomto světě moc a moc líbilo.
Vzpomínáme
V tomto období nás opustili
paní Alžběta Buková,
paní Miroslava Znamenáčková
a pan Gerhard Novotný
Čest jejich památce

Kulturní komise
Letošní rok jsme začali novoročním ohňostrojem, který se
uskutečnil na místním fotbalovém hřišti.

22. ledna se sešla kulturní komise, aby se naplánovaly akce,
které nás čekají tento rok.
Jako první akce, která se uskutečnila, byl dětský karneval.
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Odpoledne uteklo hrozně rychle a masky se začaly rozcházet
domů.
Další akce, která proběhne tento rok, je v dubnu pálení čarodějnic, na které srdečně zveme.
V květnu se pak uskuteční výlet pro děti a rodiče, v červnu
dětský den, hudební slavnosti a různé besedy, o kterých budete
včas informováni. Na září je připravený výlet pro seniory, dále
pak různé akce pro děti.
Chtěla bych poděkovat všem, co se podíleli na přípravách všech
akcí a těším se na další spolupráci.
Ivana Lánská

Co nového
ve školce
Zima už je pryč! Ale byla vlastně nějaká?
S dětmi jsme se těšili na sníh a marně vyhlíželi
alespoň pár sněhových vloček. A tak se koulování a stavění sněhuláků proměnilo spíše
na teoretickou zkušenost. Sněhuláka jsme si udělali z modelíny
a sníh z papíru. Škoda, velká škoda. Ale i tak jsme si zimní měsíce
užili. Chřipky a rýmy jsou snad za námi. Zdraví dětí jsme v lednu

Ten proběhl 15. února od 16. hodin v Křížovnické baště. Pro
velký úspěch opět odpolednem provázela skupina KŘÍŽOBEND
s moderátorkou Janou. Ta se postarala o to, aby děti neseděly a společně tancovaly a soutěžily. Kapela hrála oblíbené dětské písničky,
při kterých se dětem hezky tancovalo. Kapela měla rovněž za úkol
vybrat nejlepší tanečníky, kteří byli odměněni plyšáky.
Potom nastal velký roj masek, neboť následovalo vybírání
nejlepších masek. Kapela to měla opět těžké vybrat ty nejhezčí. Ale povedlo se a 4 nejhezčí masky byly odměněny velkými
plyšáky.
Rovněž bylo pro děti připraveno občerstvení a to kremrole,
větrníky, košíčky s krémem a limonády.
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podpořili i preventivním vyšetřením zraku. Vyšetření díky moderním technologiím probíhá ve třídě v rámci dopoledních činností.
Tím, že celý proces trvá pár minutek a ještě v prostředí, které děti
znají, nemají z vyšetření strach.
Hned na začátku roku jsme se seznámili se svátkem Tří králů,
kdy si děti vyráběly koruny, vyslechly si příběh a naučily se písničku. Dokonce nás přišly s koledou navštívit děti ze základní školy
a nápis K+M+B bude zase rok zdobit a ochraňovat naše dveře.
Nechybělo ani divadlo. Den, kdy je divadlo ve škole, je vždy
svátečnější, děti od rána vědí, že je něco jinak, těší se a se vší vážností trénují tleskání, sezení, zkrátka společenské chování. Tentokrát
k nám dorazilo divadlo až z Teplic – Divadlo Krabice s pohádkou
Mrkvomen. Svým humorem pobavilo děti i dospělé.
K předjaří bezpochyby patří karnevalové veselí, které neminulo
ani naši školu.
O program se nám postaral Honza Ladra z rádia Relax. Nechyběli kovbojové, pirát, princezny, policista, víla, čarodějnice nebo
indiánka. Rodiče děti opravdu krásně připravili a někteří donesli
i zdravé mlsání. Tímto moc děkujeme za spolupráci. Děti si užily
týden písniček, zábavy a soutěžení. Český výraz karneval pochází
z latinských slov, carne vale‘‘, tedy masu sbohem. Začíná období
„maso půstu“ a čekání na Velikonoce, určitého zastavení se po
zimě a vyčkávání jara ve zdraví a s pokorou k přírodě. Tak doufejme, že jaro opravdu přijde, tak jak ho známe a nebude rovnou
léto.
Kolektiv MŠ Tursko
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Mateřská škola Tursko, okres Praha-západ,

Pražská 67, 25265 Tursko, IČO: 75034816, tel: 777 266 526
ID datové schránky:k5ek2uk,email: ms.tursko@centrum.cz

Dodatečné informace k přijímacímu řízení do MŠ
pro rok 2020/2021
Vážení rodiče,
vzhledem k pokračujícímu omezení volného pohybu osob proběhne zápis do mateřské školy tímto způsobem:
1) Zákonný zástupce dítěte doručí vyplněnou přihlášku do MŠ/
ke stažení na webových stránkách školy v sekci dokumenty/
do 7. 5. 2020 poštou nebo datovou schránkou / k5ek2uk/
Na přihlášce uvede zákonný zástupce, který přihlášku podává
v kolonce zaměstnavatel své kontaktní údaje – telefon, e- mail.
Dokumenty ohledně zápisu poté obdrží e-mailem – přidělení
registračního čísla apod.
2) Dne 7. 5. 2020 se dostaví jeden zákonný zástupce do MŠ za
dodržení těchto pravidel:
    – dostaví se v čase 8.00 – 12.00 hodin
    – zazvoní na 1. třídu a vyčká příchodu ředitelky školy, které
předá tyto dokumenty – vyplněnou přihlášku, rodný list
dítěte a občanský průkaz
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    – vyčká před vchodem na originály dokumentů potřebné
k zápisu a vrácení OP a rodného listu
    – dodržujte prosím bezpečnou vzdálenost v místě zápisu
Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno dne 18. 5. 2020 formou seznamu registračních čísel na webu MŠ, vývěskách MŠ
a OÚ Tursko, a to po dobu 15 dnů.
Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ bude zasíláno poštou na doručenku.
Jarmila Dalíková, ředitelka MŠ

Zprávy ze ZŠ
Poprvé v mé učitelské profesi došlo k něčemu, co jsem až do 11. března roku 2020
považovala za zcela vyloučené. Nařízením
vlády byly uzavřeny školy. Ze dne na den,
bez předchozího varování. Všichni učitelé,
žáci, rodiče, byli zaskočeni. Každý se s touto situací nějakým způsobem musel poprat.
Každý po svém.
Naši učitelé se i na dálku snaží učit nebo nějakým způsobem
zabavit děti. Zpočátku nikdo nevěděl, jak a kolik práce, jakým
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způsobem ji zadávat, jak nejlépe komunikovat s dětmi nebo s rodiči. V tuto, pro všechny těžkou dobu, se ukázalo, kdo je na prudké
změny připraven a kdo ne.
Já bych chtěla poděkovat všem rodičům za laskavost, kterou
poskytují mým učitelům při zadávání práce a při komunikaci.
Každá třída má svůj systém komunikace. Někde byli aktivnější žáci (paní učitelko, my jsme Vás přidali do naší skupiny na
skypu), někde učitelé hledali cestu. Funguje v každé třídě něco
jiného. Ale funguje. Alespoň já mám pouze dobré hodnocení
práce.
Věřte, že všichni by nejraději utíkali do školy a učili normálně.
Čas, který strávíte u počítače, je v tuto dobu velmi dlouhý. Komunikace s každým žákem zvlášť je velmi náročná. Doufejme, že
se brzy do škol vrátíme.
Přesto se život nezastavil. Od 6. do 8. dubna 2020 proběhl ve škole zápis žáčků do budoucí první třídy. Tentokrát bez
dětí a za přísných hygienických podmínek. Doufejme, že to
ještě v tomto školním roce budeme moci našim budoucím žáčkům alespoň trochu vynahradit při nějaké odpolední akci ve
škole.
A co by měl tedy takový budoucí prvňák umět?
Poslouchat a naslouchat. Dále zvládnout základy sebeobsluhy
– osobní hygiena, umět se sám obléknout (a to i v zimě), poznat si své věci, umět si sám zabalit věci do tašky a opět je i
vybalit.
Další dovedností je soustředit se na práci nebo hru, kterou
dělám, neodbíhat od rozdělané práce, uklidit si po sobě.
Dobře mluvit – správná výslovnost – nutná k tomu, aby uměl
žák správně psát. Pokud nedokáže vyslovit např. r – také ho nedokáže napsat.
Přeji nám všem hodně zdraví a trpělivosti a co nejrychlejší
návrat všech do škol. My už se na děti těšíme.
www.zstursko.cz
Renata Vařechová – ředitelka školy

Učitel/ka
základníškoly
školy
Učitel základní
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.
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Rybářský spolek
Studánka Tursko
Vážení přátelé,
dne 25. ledna tohoto roku jsme v souladu se zákonem č.
89/2012 – Občanským zákoníkem, uspořádali schůzi nás rybářů,
na které jsme přijali Stanovy a ustanovili Rybářský spolek. Dne 5. 2.
2020 byl Městským soudem v Praze zapsán do spolkového rejstříku
s oficielním názvem „Rybářský spolek Studánka Tursko“ se sídlem Čestmírovo nám. 252 65 Tursko, IČ: 08918023 a se statutárním orgánem-předsedou panem Michalem Vernerem, K Lichému
stromu 236, Tursko. Tím se spolek rybářů stal právnickou osobou.
S bližšími informacemi o našem spolku se můžete seznámit na našich webových stránkách na adrese https://www.rybaritursko.cz/
Dále jsme na této schůzi vyhodnotili naši činnost v roce
2019 a stanovili jsme si, co chceme a musíme udělat v letošním
roce. Především to byla taneční zábava dne 7. 3. a dále budeme
ve spolupráci s obecním úřadem a popř. mateřskou i základní
školou, organizovat u rybářské bašty tak zvané pálení čarodějnic
a koncem května, tedy v sobotu 23. 5. opět připravujeme již
tradiční rybářské závody v lovu kapra s bohatým občerstvením,
zabíjačkovými hody, bohatou tombolou a kvalitními cenami pro
soutěžící. Na všechny tyto akce vás srdečně zveme. Další naše
činnost bude zaměřena na úklid a údržbu okolí rybníka tak, aby
bylo krásné prostředí pro odpočinek občanů.
V lednu 2020 provedla akreditovaná firma AQUA CONTACT a Státní veterinární ústav Praha opět rozbory vody, bahna
a ryby. Tyto rozbory opět potvrdily, že voda, bahno a ryby jsou
v pořádku a rybník je způsobilý pro chov ryb.
Michal Verner – předseda spolku

Náveský rybník
Vážení spoluobčané,
v plánu činnosti pro rok 2019 zastupitelstvo obce schválilo akci
na zpevnění břehů Náveského rybníka. První část byla započata
odbahněním pomocí biologicky rozložitelného přípravku Bactoma, které se projevilo vysokou účinností. Na přelomu listopadu
a prosince došlo na pokračování. To se již týkalo zpevnění bře-
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Domníváme se, že se akce vydařila, významně přispěla ke zlepšení okolního prostředí, a proto
bychom rádi touto cestou požádali majitelé pejsků, aby při
svých procházkách se svými miláčky důsledně udržovali čistotu
a využili zde instalované koše na exkrementy.

Tak, jako každý rok, naplánovala kulturní komise na sobotu 15. února tradiční dětský
karneval. I tentokrát jsme program nechali plně v režii naší
skupiny Křížoband. Její členové, moderátorka Jana a asistentka Markéta byli současně
porotou, která vyhodnotila
vítěze dvou stěžejních soutěží,
a to soutěže o nejhezčí masku a nejlepší tanečnici či tanečníka.

hů, k čemuž byly využity staré panely přístupové cesty, doplněné
o okrasné kamenivo, které bude osázeno vodními rostlinami.
Současně s touto opravou probíhaly práce na úpravě cesty prohloubením podloží, zhutněním a vysypáním drceného kameniva,
na které byla nanesena finální pochozí vrstva.
Komplexní rekonstrukce byla v těchto dnech dokončena, a jak
se nám to podařilo, můžete posoudit sami z uvedených fotek nebo
sem naplánujete vycházku.

Krátce před čtvrtou začaly přicházet první masky. U vchodu
na přivítanou všichni obdrželi malý dárek. Po čtvrté odpolední
celý mumraj uvedla do chodu naše moderátorka Jana. A začínalo
se jak jinak, než tančením a dováděním. Za malou chvíli taneční parket tak ožil pohádkovými postavičkami, zvířátky roboty
a spidermany. Tudíž vybrat tu nejhezčí masku, byl úkol skutečně
nelehký. I s taneční soutěží „turské Star dance“ to bylo stejné.
Všichni se velice snažili a těm úplně nejmenším pomohli i rodiče.
A protože program byl opravdu náročný, bylo nutné si na chvíli
odpočinout a doplnit energii sladkým občerstvením z kuchyně
paní Saši Sidomonidze. Jedna soutěž za druhou a již se přiblížil čas na vyhlášení výsledků obou soutěží. Pro vítěze byly opět
připraveny tradiční plyšákové odměny. A jak to tedy dopadlo?
V soutěži masek získaly ocenění: maková panenka, paní Jahoda,
jednorožčí holčička a indiánka. I v taneční soutěži bylo vyhodnocení náročné. Nejlepší taneční výkony předvedli šašek s vojákem,
čarodějka s locilou a kočička s princeznou. Dvě hodinky ve světě
pohádek, fantazie a zábavy byly zajisté fajn, ale utekly jako voda
a nastal čas rozloučení.
Závěrem mi dovolte, abychom poděkovali členům skupiny
Křížoband, moderátorce Janě, asistentce Markétě a členům kulturní komise, kteří se na přípravě programu podíleli a paní Saše za
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vynikající sladké pohoštění. Poděkování patří samozřejmě i Vám,
kteří jste se naší akce zúčastnili. Takže se těšíme na Vás opět za rok.
Jana Martínková
Další foto z akce najdete na:
https://zuzannalanska.rajce.idnes.cz/karneval/
název: karneval
heslo: 2020

Malé ohlédnutí
za rokem 2019
Ani jsme si nepovšimli a již nastal
poslední měsíc roku. Prosinec je období plné ruchu, předvánočních příprav
a shonu, takže je na místě, abychom
si také trochu odpočinuli a pobavili se
se známými nebo sousedy, na což někdy nezbývá čas.
Proto také kulturní komise připravila dvě závěrečné akce roku,
mikulášskou nadílku a setkání seniorů. Pojďme si v krátkosti připomenout, jak tehdy probíhaly.
Tou první byla mikulášská nadílka v sobotu 7. prosince. Akce
začala o páté programem divadélka Romaneto. Tentokrát se však
nejednalo o pohádku, nýbrž o pravý čertovský rej. Ten mezi dětmi
navodil příjemnou atmosféru, takže na nějaké obavy z příchodu
čerta, zvláště u těch nejmenších, ani nedošlo. Příjemně strávená
hodinka a děti se konečně dočkaly. Svatá trojice se dostavila. Koledy a básničky byly odměněny štědrou nadílkou, zvláště po ujištění,
že všichni byli opravdu po celý rok hodní. Žádná mikulášská ovšem

nemůže proběhnout bez fotografování s čertem do rodinného alba.
A již sedmá večerní přinesla poslední úsměvy anděla, poslední
rachocení čerta a nadělování skončilo.
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SS, byl velmi přísný ve vykonávání svých povinností, ale nejen on
i jeho žena vyhrožovala hned gestapem těm, kteří chtěli vystupovat
proti Němcům.
Další zaměstnanec obecního úřadu Krbec Josef na výzvu, aby
se obyvatelé hlásili na práci do říše měl již sestavený seznam mužů.
Tak museli na práci odjet Josef, František a Antonín Alexander
a Jaroslav Vajdl a František Jelínek. Josef Alexander se již domů
nevrátil, zahynul při náletu, Antonín zůstal v říši a oženil se
s Němkou. František Alexander se v říši seznámil s děvčetem ruské
národnosti, která byla do říše zavlečená na práci, přivezl ji s sebou
do obce a oženil se s ní. František Jelínek se vrátil v roce 1945
a přivedl s sebou také Rusku, se kterou se oženil.
V době okupace docházel do naší obce komisař Rýdl z Kralup,
před kterým se každý strachoval. Jeho prohlídky patřily k nejhorším. Všechno rozhazoval, byl krutý a každý musel odevzdávat
i to, co měl navíc.
A tak dny spěly ke konci roku 1944 a nezadržitelně se blížily
dny roku 1945 a s nimi i toužený konec války.
ROK 1945

O necelý týden později, v pátek o magické třináctce, se uskutečnila naše poslední kulturní akce – předvánoční setkání seniorů.
Úderem páté zazněly první písničky jihočeské kapely „Třehusk“,
která u nás na posezení hostovala již po druhé. Repertoár byl poměrně známý, takže každý si mohl zazpívat. O hodinku později
nás opět navštívil taneční soubor našich sousedů – „Úholky“, který
má každý rok nový repertoár. Tak, jako pokaždé, Úholky jsou vždy
úžasné a jejich vystoupení naladilo všechny k tanci, takže za chvíli
se parket začal plnit. Po sedmé večerní pomalé i rychlé rytmy pro
nás vybrala libčická kapela „Harmonie“. Písnička za písničkou,
růžička na rozloučenou a přání našeho pana starosty, ukončilo
naše poslední společné setkání v roce.
Tradice jsou tradice a je tedy na místě poděkovat Vám všem,
kteří je v naší obci pomáháte udržovat a našich společných setkání
se účastníte.
Zároveň bychom rádi poděkovali všem, kteří naše společné akce
připravují a budeme se těšit na shledání opět za rok.
Jana Martínková
Pokud budete mít zájem prohlédnout si foto, najdete je na:
https://tursko.rajce.idnes.cz/Mikulasska_nadilka_Tursko_7. 12. 2019/
jméno: Mikulas
kód: 2019

Z našich kronik
ROK 1944
Nejistota, strach a neklid provázely však i všechny dny v roce 1944.
Vládní komisař Krása vykonával svou funkci tak, jak mu bylo
nařízeno od německých úřadů. Strážník Teršl, Němec, příslušník

Na začátku roku už bylo zřejmé, že válka bude vbrzku skončena,
neboť Rudá armáda hnala Němce nezadržitelně ze všech zemí.
V obci byla napjatá situace, protože ilegální Rudé právo informovalo, jaký konec bude mít válka.
5. května povstal český lid proti okupantům, dochází k revoluci
v Praze, kdy pražský lid bojoval vlastně bez ničeho. Do Prahy, která
volala o pomoc, se nebylo možno dostat, i když někteří naši občané
zůstali na svých místech v zaměstnání a pomáhali bojující Praze.
Byli to: Antonín Soukup, V. Alexander, Vlasta Šimková – Peroutková a jiní, kteří již v obci nebydlí.
9. května přišla Rudá armáda na pomoc bojující Praze a osvobodila celý náš stát od nenáviděných Němců.
Tak nastalo pomalu uklidnění, i když se dále v obci prováděly
ze stran občanů hlídky. V obci se usadila část Rudé armády a vojáci
a obyvatelé k sobě přilnuli opravdovou bratskou láskou.
Vesnicí prošlo několik kolon Němců, žen, dětí, mužů, kteří
v transportech byli odvezeni nebo pěšky dopraveni z naší země.
V době povstání mezi 5. – 9. květnem, byl zrušen obecní úřad
a na jeho místo nastoupil revoluční výbor, který vedl správu obce až
do voleb národních výborů. Na pořádek v obci dohlížela revoluční
garda, do které byli postaveni dělníci. Tak, jako snad v každé obci
naší vlasti, stojí pomník za ty, kteří položili životy za svobodu.
I u naší obce, na státní silnici ku Praze, postavili naši občané
pomníček soudruhům Vágnerovi a Beňovi z obce Zeměchy, kteří
na tomto místě byli zastřeleni Němci, při pokusu dostat se na
pomoc bojující Praze. V tomto roce koncem května byla ustavena
Komunistická strana československá – KSČ v naší obci, do které
se přihlašovali dělníci i někteří malorolníci.
Tato organizace měla více jak 200 členů, kteří souhlasili s Košickým vládním programem, který byl vypracován se všemi stranami
při dobytí Slovenska Rudou armádou. Zde nejvíce pomáhala KSČ
v čele s Klementem Gottwaldem, který s ostatními vládními činiteli a se zastoupenými stranami dal podnět k tomu, aby se v naší
zemi budoval socialismus. Revoluční výbor opravoval obec a řídil
ostatní práce na tomto území až do voleb, které byly v polovině
června ve škole.
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V těchto volbách kandidovali čtyři strany: KSČ – komunistická
strana, sociální demokraté, strana lidová a česká strana socialistická.
Vítězně vyšla KSČ, která dostala 70 % hlasů. Předsedou MNV
– místního národního výboru se stal Josef Vlk, který tuto funkci
vykonával dobře, až na některá politická opatření v rámci strany,
která vyzrazoval jiné politické straně, což mělo velký vliv na jeho
funkci předsedy MNV a straníka KSČ.
Ve složení MNV byli: Josef Vlk, František Dvořák, Josef Dvořák, Stanislav Petrášek, Antonín Vidman, František Toman, František Vlasák, Petr Vodolán, Josef Bureš a Josef Kořínek.
Složení MNV se často měnilo pro různé politické nepokoje
mezi stranami. Práce v polích se prováděla s pomocí všech občanů,
protože vlivem pozdních jarních prací se vše muselo dohánět.
Jinak úroda bylo dobrá a vše se z polí sklidilo, i když sedláci měli
nedostatek pracovních sil vlivem odměny za práci. V tomto roce
se příchod zimy ohlásil mrazy a sněhem.
ROK 1946.
Hned v prvních měsících roku 1946 měly proběhnouti volby
do národních výborů na dobu 3 let. Kandidáti byli příslušníci čtyř
stran a to: sociální demokraté, komunisté, lidovci a čeští socialisté.
Volby byly provedeny 17. května v budově školy. Dostavilo se
k nim všech 100% oprávněných voličů. Volby skončily vítězně
pro Komunistickou stranu Československou, která dostala přes
200 hlasů, sociální demokraté měli 156 hlasů a o zbytek se dělili
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lidovci a čeští socialisté. Voličů bylo zapsáno kolem 420. Po ustavující schůzi nastala nejednotnost v usneseních národního výboru,
za předsedu byl zvolen s. Josef Vlk, který však nevystupoval jako
komunista, spíše měl spád k sociálním demokratům, se kterými
se také radil bez klubu komunistů, kteří s ním spolupracovali jako
straníci. Tento rok po stránce politické byl velmi agilní, přestože
různé živly mařily práci v obci.
Kulaci, velcí rolníci měli nedostatek pracovních sil, tak musely vypomáhat různé brigády sestavené z místních občanů, kteří
po své práci vypomáhali při práci v polích. Práce byly zvládnuty
opožděně, jak žně, tak i podzimní práce.
Ovzduší v obci bylo po celý zbytek roku chladné a neutěšené.
Doslovný přepis – redakce

Upozornění
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás informovali, že redakce obdržela některé
příspěvky do novin ještě před vyhlášením vlády o opatřeních
souvisejících s nákazou. Z tohoto důvodu upozorňujeme, že
konání plánovaných akcí, které zde dopisovatelé zmiňují, není
zatím upřesněno. Děkujeme za pochopení.
Redakce

Dny plné pohody
a krásné prožití
velikonočních svátků
vám všem
přeje redakce

