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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
ani se nechce věřit, že je tu prosinec, poslední měsíc tohoto roku
a s ním čas Vánoc se vším všudy. Přál bych si, aby letošní advent
přinesl do Vašich domovů klid a pohodu, více času pro své nejbližší a přátele. Jen Tak si toto období opravdu příjemně a ve
zdraví užijte.
Jsem rád, že pocit uspokojení provází i obecní zastupitelstvo.
Úkoly, které jsme si pro tento rok připravili jsou takřka beze
zbytku splněny. Podařilo se nám na několika místních komunikacích opravit jejich povrch. Dokončena byla rekonstrukce přečerpávací stanice na Intermě. Nová technologie se začíná osvědčovat. Chybí pouze dokončení teréních úprav, které se uskuteční
v jarních měsících. Bylo provedeno v celé obci vyčištění kanalizačního řadu splaškové vody.
Opravená budova základní školy, včetně nových oken, hřiště
mateřské školy s oplocením tenisového kurtu tvoří důstojný ráz
tohoto areálu. Otevřena byla zrekonstruovaná obecní knihovna
a mám radost, že je našimi občany navštěvována. Novou podobu
dostala také ústředna kabelové televize včetně nové klimatizace.
Rozšířili jsme počet bezpečnostních kamer, což především
kladně hodnotí obecní policie, pro kterou je tato investice přínosem při odhalování trestné činnosti v obci. Finančně jsme
podpořili fotbalový oddíl dospělých i žákovské družstvo.
O kulturních akcích, které vesměs byly úspěšné Vás pravidelně informujeme na stránkách našich novin.
Hned na začátku nového roku se zastupitelé sejdou, aby připravili plán činnosti na příští rok.
Byl bych moc rád, kdyby byl alespoň tak úspěšný, jako ten
letošní.
Vážení spoluobčané, dovolte mi abych Vám na závěr popřál
klidné a spokojené prožití svátků vánočních, úspěšný rok 2014,
do kterého Vám přeji pevné zdraví.
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Ten příběh se stal a trvá. Zářící hvězda ve tmě, která osvětluje
cestu, je pro člověka vždy fascinujícím cílem.
Na světě se stalo mnoho věcí, jejichž souvislosti stále jen tušíme. Věda zanechala v tomto hájemství mýtů zatím jen nemnoho
stop svých rozpačitých krůčků.
Lidská duše však tvoří tak přesvědčivé obrazy v našich myslích, že jsme schopni je mezi sebou sdílet a zesilujíc tak jejich
kontury, ukládáme je do centrální banky lidstva v podobě archetypů.
Proto tři králové, tři mágové, přicházejí do nekonečného počtu nejrůzněji formovaných Betlémů, do míst dobrého chleba,
jak můžeme aramejský originál přeložit.
Betlémy, jako konkrétní divadlo z masa a kostí, nebo z věcí
oživených rukou umělce, poprvé světu ukázal ve středověku sv.
František z Assisi.
Od těch časů vídáme prostý, avšak zároveň famózní příběh
narození dítěte »il bambino« zarámovaný tolika figurami a figur-
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kami lidí a lidiček, postavami zvířat, kmeny stromů, architekturou interiérovou i exteriérovou, krajinnými panoramaty i dalšími
věcmi a vynálezy.
Zde v Betlémě spatřujeme svět jak ho lidé znají i jak by chtěli, aby vypadal, je tu místo pro realitu civilní až roztomile žánrovou, ale také pro to, co v nás uvázlo z fantazie bohů.

•

•

Miroslav Houšť
•

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

•

úřední hodiny obecního úřadu v období vánočních svátků:

•

pondělí 23. prosince ZAVŘENO
pátek 27. prosince 8.00–12.00hod.
pondělí 30. prosince 8.00–12.00 od 13.00–18.00 hod

•

od 6. ledna 2014 bude zahájeno v úřední dny v kanceláři
obecního úřadu vybírání veškerých poplatků ( psi, popelnice, kabelová televize, poplatek za hrob, stočné )
v roce 2014 bude v naší obci zajišťovat likvidaci odpadů
společnost Regios a.s. ceny budou stejné jako v letošním
roce. Známky na označení popelnice pro příští rok obdržíte
od 15.prosince v kanceláři OÚ. Popelnice je nutné označit
nejpozději do 19. ledna 2014.
cena stočného schválena obecním zastupitelstvem bude od
1. ledna 2014 – 32 Kč / 1m3 včetně DPH
obec Tursko uzavřela na příští rok smlouvu s útulkem pro
zatoulané psi ,,Bouchalka“ Buštěhrad
od 2.ledna 2014 bude zahájena výměna ,,Povolení výjimky“ pro obousměrný průjezd místní obslužnou komunikací
v lokalitě Zátiší
na prosincovém veřejném zasedání schválí obecní zastupitelstvo rozpočtové provizorium na rok 2014. Na prvním jednání zasedání bude schválen plán činnosti a pevný rozpočet
pro rok 2014.
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Vánoční mše
v kostele sv. Martina
v úterý 24. 12. 2013 ve 20 hodin

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM
paní Evě Borovičkové, paní Květuši Márové a paní Miroslavě
Posledníkové, panu Vladimíru Hájkovi a přejeme mnoho štěstí
a zdraví do dalších let.
NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi Agnes Zápotockou, Rozárii Temniakovou,
Dominika Čížka a přejeme, aby se jim na tomto světě moc
a moc líbilo.
VZPOMÍNÁME
V tomto období nás opustil pan Jaroslav Hataljak. Čest jeho památce.

KONTROLNÍ VÝBOR
Kontrolní výbor se v uplynulém roce sešel celkem pětkrát na
svých pravidelných schůzích. Kromě kontroly plnění usnesení
obecního zastupitelstva se zabýval novelizací a aktualizací vyhlášky o místních poplatcích, která bude předložena zastupitelstvu
ke schválení.
Dále se kontrolní výbor průběžně zabýval pořádkem na
veřejnosti v obci. Zde musíme konstatovat, že obecní travnaté
plochy jsou průběžně udržovány, občas se někde na chodníku
dočasně objeví stavební materiál nebo suť, ale ty bývají ve většině
případů bez výzvy odstraněny nebo uhrazeny poplatky za jejich
uložení. Na druhou stranu jsou zde stále problémová místa, která
rozhodně nepatří ke chválihodným a není způsob jejich majitele
donutit nepořádky odstranit, protože neleží na obecním pozemku. Pokusíme se je předvolat na obecní úřad a najít v tomto směru nějaké řešení.
Chtěl bych všem členům výboru poděkovat za jejich práci
a přístup v uplynulém roce a všem občanům popřát krásné prožití Vánoc a vše nejlepší v roce 2014.
Za kontrolní výbor Stanislav Hyka
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Z ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE
rok se s rokem sešel a blíží se pro mnohé příjemné a doufejme
i klidné vánoční svátky. Obecní policie se bude snažit, aby průběh
vánočních svátků a nového roku byl poklidný, ničím nenarušený.
Strážníkům se společně s Policií ČR podařilo zadržet osoby, které
páchaly trestnou činnost na katastrech obcí. Proti těmto osobám
je v současnosti vedeno trestní řízení. Zadržení těchto osob se
projevilo poklesem nápadu trestné činnosti v regionu. Doufejme, že se hned tak nevrátí. Chtěl bych upozornit občany na možnost kontroly nemovitosti v případě nepřítomnosti. Vzhledem
k nastávajícímu zimnímu období, se bude většina lidí věnovat
zimním radovánkám a opustí své nemovitosti. K nahlášení střežení postačí vyplnit interaktivní formulář na webových stránkách
obecní policie. Nebo je možné se osobně dostavit na služebnu
obecní policie. Občané se mohou dostavit na služebnu obecní
policie i z jiného důvodu, který potřebují objasnit, nebo získat
potřebné informace. Strážníci obecní policie navštívili základní
školu v Tursku a Holubicích, kde dětem přednesli přednášku na
téma „Bezpečně do školy a domů.“ Výklad se týkal např. reakce
na oslovení neznámou osobou, nálezu nebezpečného předmětu
a samozřejmě dopravy z pohledu chodce. Starší žáci si vyslechli
ještě přednášku na téma kyberšikana a drogy. Obecní policie nezapomněla ani na ty nejmenší a navštívila také MŠ Velké Přílepy
a MŠ Úholičky. Strážníci dále připravují pro zájemce přednášku o první pomoci a přednášku pro seniory, která se bude týkat
hlavně jejich bezpečnosti a jak předejít možnému okradení podvodníky. V současné době se strážníci setkali s podvodníky, kteří
nabízejí provedení práce (výměna okapových svodů) a následně
zájemce okradou o nemalou částku. Vzhledem k množícím se
případům je nutné na tento problém upozornit veřejně. Beseda bude koordinována přes obecní úřady. Datum a čas konání
bude včas upřesněn. Chtěl bych pouze upozornit občany, že jako
každý rok se před svátky zvedá aktivita podvodníků a zlodějů,
proto si dávejte pozor, kdo se pohybuje ve vašem okolí. Rád bych
poděkoval starostům dotčených obcí, kteří pomáhají obecní policii při plnění jejich úkolů. Věřím, že i nadále budeme moci
pomáhat lidem v našem regionu. Jsem rád, že se podařilo utvořit
kvalitní tým strážníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v této
nelehké práci. Občané mohou také sledovat práci obecní policie
na stránkách www.obecnipolicie.info. Omlouvám se pouze za
opožděné vkládání některých článků, které je zapříčiněno pracovním vytížením. Chtěl bych tímto za celou Obecní policii Velké Přílepy popřát všem dobrým lidem klidné prožití vánočních
svátků a mnoho úspěchů v roce 2014.
vr. prap. Karel Král

ZE ŠKOLKY
Uplynulé čtvrtletí uteklo jako voda a blíží se nám nejkrásnější
období zvláště pro děti, a to jsou Vánoce. Naše škola se rozrostla
na dvě třídy: oranžová třída s malými dětmi a zelená třída s jejich
kamarády předškolního věku. Zbytek hezkých podzimních dnů
jsme si užili na naší nové zahrádce, navštivili jsme divadlo Lampion, přijeli k nám herci s ukázkou hudebního představení, také
divadlo Úsměv s veselou zimní pohádkou.
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Připravili jsme preventivní program – Nechci kazy, kde si rodiče
i děti mohli vyzkoušet, jak se nejlépe starat o naše zoubky. Dvakrát týdně probíhají v naší školce kroužky hry na flétničku a tvořivé ručičky, jednou týdně odpolední pohybový kroužek a jako
každý rok výuka anglického jazyka.
V druhém pololetí nás čeká plavecký výcvik v Kralupech nad
Vltavou a mnoho dalších akcí.
Náš letošní rámcový vzdělávací program jsme prvně zpracovaly pro dvě třídy, pro mladší děti s názvem Neználek objevuje
svět a pro ty starší – Zvídálek objevuje svět. Program je rozdělen
do několika integrovaných bloků s týdenními podtématy. Poslední v letošním roce jsme nazvaly Než zazvoní zvoneček. Děti
si nyní pomalu zdobí třídu předvánoční výzdobou a těší se na
Mikulášskou nadílku, my ještě jednou chceme touto cestou poděkovat našemu Obecnímu úřadu a všem ostatním, kteří nám
i našim nejmenším umožnili a zrealizovali výstavbu nové MŠ
a dětského hřiště, taky rodičům za pomoc o prázdninách např,
p.Vernerovi, Rajchmanovi, Válkovi. Za příspěvek na autobus, za
ovoce do školní jídelny, p. Cardové, za papíry p. Procházkové
a Patrasové, p. Štefaňáku za fotografie a v neposlední řadě p.Vlkové za překvapení na Mikuláše.
My Vám společně s dětmi přejeme krásné a pohodové Vánoce a šťastný vstup do Nového roku.
Uč. P. Pospíšilová.

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ
V pondělí 11. listopadu jsme se tradičně sešli s lampiony
před školou, abychom šli vyhlížet Martina, zda opravdu přijede
na bílém koni. Naše první zastavení bylo v kostele svatého Martina v Tursku. Zde jsme si připomněli legendu a fakta o svatém
Martinovi hned na tři způsoby. Během uvítání panem farářem
Lipenským, děkujeme za zapůjčení kostela, v básničce recitované
žáky první třídy a v divadelním provedení našeho dramatického kroužku pod vedením paní Ivany Kudry. Následovala ještě
hudební vystoupení Kateřiny Vrabcové, Jakuba Vrabce a Maxmiliana Dvořáka. Závěrem nás žáci čtvrté a páté třídy seznámili
s pranostikami, které se k tomuto svátku váží. A že jich je. Za
hlasu zvonů pak skutečně přijel Martin na bílém koní a vedl
nás obcí Tursko kolem rybníka do žáky vyzdobeného Green
Clubu, provoněného husou a knedlíky se zelím, martinskými
rohlíčky a podkůvkami. Úžasné rohlíčky a podkůvky napekla
paní Kochloefel. Zde byla příležitost „následovat“ svatého Martina a zakoupením hlavolamu „motanice“, hopíka, martinského rohlíčku či podkůvky přispět do sbírky ve prospěch CPK
– Chrpa. Což je Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci
(http://www.cpkchrpa.cz). Odesíláme výtěžek sbírky 2650 Kč
Děkujeme Vám tímto za přispění, děkujeme za hojnou účast,
děkujeme VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA PŘÍPRAVÁCH
POSVÍCENÍ A NA NÁCVIKU ŽÁKOVSKÝCH VYSTOUPENÍ. Ať už šlo o učitele, vychovatele nebo rodiče! Děkujeme
panu Procházkovi a jeho dceři za opravdového bělouše a Martina ve věrném kostýmu, paní Servusové za populární výzdobu balónky s naším logem, městské policii Velké Přílepy za
dohled nad naší bezpečností během průvodu po komunika-
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cích Turska, panu Simonidzemu za vynikající husy a poskytnutí sálu a v opravdu neposlední řadě panu starostovi Vlkovi
a obecnímu zastupitelstvu Turska za finanční podporu celé akce.
A děkujeme paní Příhodové za nádherné fotografie. Prohlédněte si je:
Fotky jsou uloženy zde: http://tursko.rajce.idnes.cz/Svaty_
Martin_Tursko_11.11.2013/
Přístupové jméno je: martin
Heslo je: 2013
Mgr. Vít Šolle, ředitel školy

TURNAJ VE STOLNÍ HŘE ANGLICKÁ DÁMA
(DRAUGHTS TOURNAMENT)
Stolní hra DÁMA je oblíbená po celém světě. Základní pravidla bývají stejná, ale existuje několik odlišných variant. Ačkoli se
nám může zdát DÁMA jednoduchou zábavou pro děti, ve světě
se pořádají mistrovské soutěže i mezinárodní turnaje.
Také naše škola se rozhodla dne 22. 11. 2013 uspořádat turnaj v anglické dámě, kterému předcházel týden pilných příprav
v rámci přestávek, družiny, ale i rodin, za což bychom rádi rodičům poděkovali.
Připomeneme jen krátce základní pravidla:
Anglická dáma se liší od malé dámy tím, že je ve hře 12 černých
a 12 bílých kamenů, zatímco malá dáma se hraje s osmi kameny. Soupeři se v tazích střídají a postupují vždy šikmo o jedno
políčko vpřed. Cílem dámy je snaha vyhnout se soupeřovým nástrahám, dostat své kameny na opačný konec desky, proměnit
„řadový“ kámen v dámu a snažit se vyházet z hrací desky soupeřovy kameny.
Školní turnaj byl zahájen první vyučovací hodinu jak v ZŠ
Tursko, tak v ZŠ Holubice. Třídní kolo se hrálo první dvě vyučovací hodiny. Z tohoto kola postoupilo do finále 5 vítězů:
1. třída

Daniel Vlček

2. třída

Jakub Kapl

3. třída

Hynek Tesař

4. třída

Lukáš Heinrich

5. třída

Karolína Táborová

V deset hodin bylo odstartováno finále v ZŠ Holubice.
V prvním kole se utkal každý s každým a dlužno dodat, že nikdo
z účastníků nezůstal bez vítězství. Udatně si vedl Daneček Vlček,
kterému se podařilo porazit Kubíka Kapla, Kubík na oplátku porazil Káju Táborovou.
Do druhého kola postoupil Hynek Tesař, Jakub Kapl, Lukáš
Heinrich a Karolína Táborová. Všichni soupeři si vedli znamenitě a do třetího kola se díky remízám probojoval Hynek Tesař,
Karolína Táborová a Lukáš Heinrich.
Až teprve čtvrté a páté kolo rozhodlo o vítězi. Kája a Lukáš
bojovali statečně s vypětím posledních sil (dvanáctou hodinu
nám připomněly kručící žaludky) a vítězem se nakonec stal Lukáš Heinrich.
Všichni Lukáškovi, ale i ostatním vítězům gratulujeme a přejeme jim řadu podobných úspěchů.
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1. místo

Lukáš Heinrich

2. místo

Karolína Táborová

3. místo

Hynek Tesař

Petra Sýkorová, 24. 11. 2013

SPOLEČNÁ ŠVP V BAVORSKU
PONDĚLÍ 2. PROSINCE 2013
První den naší společné školy v přírodě začal velice brzy.
Vždyť odjezd autobusu z Turska byl již v 6:00 hodin, z Tachlovic
o 45 minut později. Naše cesta ubíhala bez problémů. Ovšem, že
byla dlouhá, náš pan řidič musel ujet asi 340 km. Na cestu nám
ale svítilo sluníčko, a když jsme se blížili do Franckého lesa, přibývalo sněhu. Cestou jsme se dozvěděli něco zeměpisných údajů
a naučili se pár německých slovíček.
Náš cíl, vzdělávací středisko „Knock“ v Teuschnitz nás přivítal zalitý sluncem a obklopený sněhem. Také ale týmem, který
nám bude připravovat program. Po krátké prohlídce objektu nastal čas oběda a pak rozdělení do pokojů. Začali jsme povlékat,
vybalovat, no prostě fuška. Hlavně pro učitele.
Odpolední program byl venku. Proběhla první jazyková
animace, která byla především první příležitostí ke spolupráci
a prvním kontaktům. Nádherný západ slunce už jsme pozorovali
v teplé místnosti. Zde jsme si opět hráli, mluvili česky i německy
a pak přišlo to nejlepší. V malých skupinkách jsme konstruovali „padací stroje“, které měli uchránit zabudované vajíčko od
rozbití při pádu z dvoumetrové výšky. Dvěma česko-německým
konstrukčním týmům se to opravdu povedlo. K dispozici byly tři
nafukovací balónky, dvě špejle, dvě brčka, papír, lepenka a kus
provázku. Zkuste to také! Zábava nejen pro tatínky.
Následovala večeře, volný čas na pokojích, příprava na zítřejší
program a vyhodnocení dnešního dne u svíčky v meditační místnosti. A povedlo se. Děti se ztišily a sdělily si jeden po druhém,
co se jim dnes nejvíce líbilo a co ne.
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Čeká nás ještě dokončit zabydlení pokojů, hygiena a večerka.
Ta je stanovena na čtvrt na deset. Je to jedno z pravidel, které
jsme si dnes stanovili, a které si také můžete přečíst na fotografii.
DEN DRUHÝ
Máme opět krásné počasí. K snídani si pochutnáváme na
pečivu i cereáliích a po snídani začíná jazyková animace. Už se
umíme zeptat „Wie geht es dir – jak se máš?
Dále pracujeme v české a německé skupině a dozvídáme se
o základech zdravé výživy. Během tohoto programu proběhly čtyři
pokusy, určování tuků, bílkovin, škrobu a kyseliny citronové.
Odpoledne jsme se rozdělili na „červené, modré , žluté a zelené“. Každá skupina měla jiný program. Někteří vařili v nedaleké
škole, někteří sportovali v tělocvičně, někteří se věnovali „nordic
walkingu“, někteří měli Hausrallye. Pak jsme vymýšleli program
na čtvrteční společný večer a po večeři polovina z nás šla na noční
výpravu ke kapličce uprostřed hlubokých lesů. Druhá polovina
měla „smyslové kimovky“. Byl to úžasný program.
DEN TŘETÍ
Budíček v půl osmé nám už nedělal problémy. Děti s chutí
dospaly. Po ranní hygieně a snídani pokračovala jazyková animace. Dnes jsme si hráli s našimi jmény a cvičili otázku „jak
se jmenuješ-wie heisst du?“ Dopolední program pak pokračoval
kurzem „manažer zdraví“. Dnes „pyramidou zdraví“ a potravinou č. 1 – vodou.
Po obědě dvě skupiny měly jazykovou animaci a program
v tělocvičně, dvě skupiny aktivní pauzu – tedy možnost jít samostatně na hřiště, do herny nebo hrát stolní tenis. Tato část dětí
pak vyrazila na výcvik nordic walking. Venku byla mlha, sníh,
a přesto jsme zdolali 7 kilometrů.
Po návratu, nutném zahřátí a odpočinku, jsme se připravovali program na zítřejší „pestrý večer“. Nápady se docela dostavily,
a tak nás to začalo bavit. Na večeři jsme přišli o 5 minut později.
Byla pizza. A vzbudila patřičné nadšení.
Večerní program pokračoval opět na dvě skupiny. Část měla
noční vycházku, část „smyslový parkur“ a samozřejmě ukončení
dne s osobním hodnocením.
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DEN ČTVRTÝ
Ráno už nás zdaleka nevítá tak nádherné počasí jako před
dvěma dny. Předpověď hlásí silný vítr, ale dopolední program je
jako vždy vevnitř, takže se prozatím nemusíme strachovat a můžeme jít na snídani.
Na snídani se dozvídáme dnešní program a v 8:45 už nás
čeká jazyková animace. Po jejím skončení již tradičně pokračujeme do naší místnosti, kde na nás čeká Inés. Dnes si říkáme něco
o energetické bilanci a o tom, že naše tělo funguje jako malá
elektrárna. Prakticky si ukazujeme kolik a jaké množství potravin
v sobě ukrývá 100 kilokalorií a jakým sportem a za jak dlouho
takových 100 kilokalorií spálíme.
Jedna skupina se před obědem odděluje a jde do místní školy
vařit a jak už to tak bývá, co si uvaří, to si také sní. My obědváme
krutí kousky na s kari rýží a po obědě se jedna skupina vydává do
lesa, kde za mohutného větru chvíli posilujeme náš šestý smysl –
rovnováhu.
Další skupina vaří a jiná má aktivní pauzu. Před třetí hodinou pak program pokračuje Nordic walkingem pro další část
dětí, vařením pro červenou skupinu a lesem pro skupinu, která
měla aktivní pauzu.
V pět hodin pak už následuje vyhodnocení, říkáme si, co se
nám líbilo a co bychom změnili. Naše česká skupinka si ještě
nacvičuje své představení, které si připravujeme na pestrý večer
dnes od půl osmé. Pilujeme to i po večeři, aby to bylo opravdu
perfektní.
Během pestrého večera se vše povedlo, děti zpívaly Tři čuníky
i Okoř, tančily, zpívaly na playback Včelku Máju česky i německy a dohromady s německými dětmi si zazpívaly Tichou noc
a Bratře Kubo.
Překvapením pro všechny byl příchod Mikuláše, který nás
všechny obdaroval a pochválil za spolupráci a hezké chování během pobytu zde v Haus am Knock. I německé děti nám předvedly úžasné věci, mimo jiné kouzla a hru na flétnu či sborový
zpěv anglické písničky Walking through the jungle.
Večer jsme pak zakončili neplánovanou diskotékou, kterou
všechny děti s radostí přivítaly.
Mgr. Vít Šolle, Gabriela Šollová, Jana Martínková
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MLADÍ FOTBALISTÉ
Podzim končí a pomalu začíná zima a nám skončilo i podzimní kolo ve fotbale.
Toto podzimní kolo se našim dětem docela povedlo a celkově
se umístily na 4. místě, kde vydrží až do jara. Také jsme si zahráli
pár přátelských utkání, aby si děti zatrénovaly.
Konec sezóny jsme opět zakončili zápasem mezi dětmi a maminkami. Zápas se konal v neděli 3. listopadu od 14. hodin na
fotbalovém hřišti.
Od rána pršelo a my jsme mysleli, že se utkání ani nebude
hrát. Ale po obědě pršet přestalo a na nás se místy usmálo i slunce. Zápas se naštěstí uskutečnil, protože se na něj děti moc těšily.
Maminky opět doplnili ve hře tatínkové, kteří si tuto hru velice
užili. Děti celkově vyhrály 7:6. Po utkání každý dostal medaili
a byli vyhlášeni nejlepší střelci, kteří obdrželi poháry.
Potom děti dostaly párky v rohlíku, limonády, balíčky se
sladkostmi a všichni společně mohli ochutnat napečené sladkosti
od maminek.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se této, již tradiční akce
zúčastnili a podpořili naše mladé hráče.
Blíží se konec roku, tak bych touto cestou chtěla všem popřát
krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v roce
2014.
Lánská Ivana
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PO PŮLCE FOTBALOVÉ SEZONY

RYBÁŘSKÝ SPOLEK STUDÁNKA

2. listopadu jsme odehráli poslední mistrovské fotbalové
utkání na podzim. Bylo to vlastně utkání, kterým jsme zakončili první polovinu fotbalové sezóny 2013/2014. Při pohledu na
tabulku zjistíme, že jsme skončili na druhém místě s 19 body,
s aktivním skóre 23:12 a ztrátou 3 bodů na první Tuchoměřice.
Umístění to jistě není špatné, ale nemohu se zbavit dojmu, že
v našich silách bylo mít o tři body více a být na místě prvním.
Během podzimu jsme dvakrát prohráli /Tuchoměřice, Roztoky/
a jednou remizovali doma s Jenčí. Hlavně prohra v Tuchoměřicích nás hodně bolí, protože jsme tam hráli pěkný fotbal a byli
fotbalově možná i trochu lepší než domácí mužstvo Tuchoměřic.
Stará fotbalová pravda ale říká, že vyhrává ten, kdo dá více gólů
a to jsme my bohužel nedali. Na druhou stranu je ale férové přiznat, že byly zápasy, ve kterých jsme lepší nebyli a přesto jsme je
bojovností a vůlí dotáhli do vítězného konce.
O tom, kdo nakonec vyhraje rozběhnutou soutěž se stejně
rozhodne až na jaře a musíme udělat všechno pro to, abychom to
byli my.
Touto cestou bych chtěl poděkovat vám fanouškům, kteří
nás chodíte povzbuzovat při našich domácích utkáních, protože
fotbalistům se vždy lépe hraje , když cítí vaši podporu.
Máme před sebou konec roku, a proto Vám přeji krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v Novém roce.
Během podzimu hráli: Čejka, Zlámal Oldřich, Zlámal Zděnek, Kačírek, Zahradník, Charvát, Škrábek, Klouda, Klokočník,
Dvořák, Cibulka, Znamenáček, Průša, Procházka, Kalcovský.

Dobrý den vážení spoluobčané,
nejprve mi prosím dovolte Vám popřát
klidné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do roku nového, který jak všichni doufáme bude rokem lepším a úspěšnějším. Než vás budu informovat o tom,
co jsme letos vše v našem spolku provedli
a co nás v roce příštím čeká, tak mi, jako
novému předsedovi rybářského spolku
STUDÁNKA Tursko, dovolte poděkovat bývalému výboru našeho spolku v čele s panem Pospíšilem, za dosavadní dlouholetou
práci pro náš spolek.
Letošní rok náš spolek provedl několik úspěšných akci, které na nás v příštím roce čekají opět. Na začátku tohoto roku,
krom plánované jarní a předsezonní údržby rybníka, proběhl
sběr kamene pro místní družstvo Agrivep. Na této akci se nás
sešlo docela dost, proto si myslím, že v Agrivepu panovala spokojenost a pokud bude ze strany této společnosti zájem, bude
náš spolek v roce příštím rád opět nápomocen při každoročním
sběru kamene. Dále letos proběhla tzv. železná neděle, a to za
jaro a léto dvakrát. Tyto akce také proběhly úspěšně, je vidět že
místní občané si na sběr železa ze strany rybářů už zvykli a nám
výdělek z této akce pomůže v našem konání při údržbě rybníka.
Naše největší akce, které jako spolek provádíme, jsou dvě. První
je ve spolupráci s obcí pálení čarodějnic a druhou jsou rybářské
závody. Obě dvě tyto akce proběhly nad očekávání dobře a každému členu našeho spolu, který se na pořádání podílel, patří dík.
Stejně tak patří náš dík obci za pomoc a spolupráci v případě
čarodějnic, kde se obec na této akci podílela největší měrou na
nákupu dřeva a občerstvení pro všechny zúčastněné a v podstatě
na celé akci, na nás rybářích zůstalo postavení vatry a postarání
se o klidný průběh celé akce.
Co nás čeká do budoucna. Nejblíže máme tradiční prodej
vánočních kaprů, který proběhne v neděli 22. 12. 2013 na tradičním místě před obchodem pana Brejchy, a to od 8:00 ráno.
Další akcí, která náš spolek čeká, je pravidelná členská schůze, její datum ještě určíme. Co je ale podstatnější je fakt, že při
podzimní členské schůzi se spolek dohodl na možnosti přijetí
nových členů, a to i těch, kteří nemají trvalé bydliště v obci,
ale v obci trvale žijí. Podmínkou pro přijetí je písemná žádost
s uvedením celého jména, adresy a telefonu, také účast na členské schůzi a dům nebo byt v obci. Toto prosím dejte komukoliv
z výboru našeho spolku nebo přímo mně na adrese K Lichému
stromu č. p. 236 Tursko (třetí dům), díky Vaší žádosti vás budeme informovat o konání schůze, kde budete požádáni o udání
důvodu pro přijetí do spolku.
Ještě jednou vše nejlepší, zdraví, štěstí a spokojenost, přejí
rybáři Tursko.

Výsledky:
Tursko – Hostivice 4:2
Tuchoměřice – Tursko 3:1
Tursko – Statenice 3:1
Nučice – Tursko 0:3
Tursko – Středokluky 3:0
Tursko – Jeneč 2:2
Roztoky – Tursko 3:0
Tursko – Červený Újezd 3:0
Dobříč – Tursko 1:4
Střelci: Klouda 5, Škrábek 5, Klokočník 3, Cibulka 2, Procházka
2, Zlámal Zděnek 2, Charvát 2,Dvořák 2
Rk. Tým

Záp

+ 0 –

Skóre

Body

(Prav)

1.

Tuchoměřice B 9

7 1 1

26:10

22

( 10)

2.

Tursko

9

6 1 2

23:12

19

( 4)

3.

Jeneč B

9

5 2 2

22:17

17

( 2)

4.

Roztoky B

9

5 1 3

26:22

16

( 1)

5.

Nučice

9

5 0 4

19: 18 15

( 0)

6.

Č. Újezd B

9

3 3 3

25: 17 12

( 0)

7.

Hostivice B

9

3 2 4

10: 11 11

( – 1)

8.

Statenice

9

2 1 6

12: 28 7

( – 8)

9.

Dobříč B

9

1 2 6

16: 37 5

( – 7)

10.

Středokluky

9

1 1 7

17: 24 4

( – 8)

VÁNOČNÍ STROM
Není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme. A proto se na chvíli zastavme, odpočiňme a vyčkejme příchodu Vánoc.
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Vánoce, čas zázraků a kouzel, mají své kořeny již v době pohanské. Přicházejí po zimním slunovratu, ale příprava na ně začíná
mnohem, mnohem dříve a trvá celé čtyři týdny, což je doba adventu, neboli příchodu, jenž končí 24. prosince o půlnoci. Jeho
počátek probíhá na mnoha místech většinou stejně.
Ve všech městech, velkých i malých, ve všech vesničkách se
navečer o první adventní neděli rozzáří vánoční stromy.
Nejinak je tomu i u nás. A tak na poslední listopadovou
sobotu, jak se již stalo tradicí, připravilo obecní zastupitelstvo
slavnostní zahájení adventu. Sobotní dopoledne zastihlo všechny v plné práci a již od časného rána ožil střed naší obce čilým
ruchem příprav. Naštěstí předpověď počasí, avizovaná médii,
se u nás až tak nevyplnila, a i když svatý Martin nám bílou nadílku nezanechal, provázelo celou sobotu celkem příjemné počasí.
Již krátce po poledni zněly obcí melodie vánočních koled, které
byly o půl třetí vystřídány slavnostními tóny „kralupských žesťů“, aby nás společně se starostou pozvaly na zahájení programu.
Ten započal vystoupením pěveckého sboru žáků nejen naší školy,
ale i partnerských základních škol z Chrášťan, Jinočan a Tachlovic pod vedením paní učitelky Vařechové a pana učitele Loukoty.
Počáteční veselé rozverné písničky se všem velmi líbily, ale postupně koledami přešly do sváteční atmosféry, kterou ukončila
malá vánoční hra skupiny pana Vrabce – Kačky, Kuby a Martinky.
Čas rychle ubíhal a již tu byla „Vodnická pohádka“ v provedení divadelní a kejklířské společnosti Theater z Českých Budějovic. Byť ne zrovna vánoční, přesto sklidila velký úspěch u ma-
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lých, ale i velkých diváků. Rovněž tak i kejklířské vystoupení téže
společnosti.
Během programu jsme mohli navštívit stánky s tradičním
předvánočním zbožím a nakoupit dárečky svým bližním a známým, posilnit se u stánku místních fotbalistů, ochutnat koláčky
paní Kamenické či dobroty členů česko-francouzského sdružení
„Franti-Czech“.
Pomalé stmívání, tóny žesťů, novoroční přání pana starosty
a barevná světýlka „ našeho“ stromu ukončila společné setkání.
Na závěr mi dovolte, abych jménem obecního zastupitelstva poděkovala Vám všem, kteří jste se naší slavnosti zúčastnili a Vám,
kteří jste se na její přípravě podíleli.
Jana Martínková

MIKULÁŠSKÉ NADĚLOVÁNÍ
Rok se sešel s rokem a již se opět přiblížil svátek svatého Mikuláše, na který se samozřejmě těší, byť s obavami, naši nejmenší. Na první prosincovou sobotu naplánovala kulturní komise
v prostorách Křižovnické bašty tradiční mikulášskou nadílku.
Pro děti bylo připraveno drobné občerstvení a zábavný program,
který byl z důvodu nemoci na poslední chvíli pozměněn. To však
dětem vůbec nevadilo, protože písničky a soutěže se jim líbily
natolik, že v zápalu her si téměř ani nevšimly příchodu Mikuláše
a jeho družiny. A tak se ani nestačily začít bát. Ba naopak. Srdnatě zpívaly, recitovaly a shodně tvrdily, že byly po celý rok opravdu
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hodné. Jak jinak. Nadělování skončilo krátce před půl sedmou.
Poslední úsměvy anděla, poslední rachot čerta a my se vydáváme
zpět domů. Tak zase za rok na shledanou.
Jana Martínková

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA V LIBČICÍCH
V sobotu 2. 11. 2013 uspořádala naše chovatelská organizace
v Libčicích spolu se základní organizací Horoměřice po pěti letech opět okresní výstavu králíků, holubů a drůbeže spojenou se
soutěží všech organizací na okrese v těchto odbornostech. Bylo
vystaveno celkem 210 králíků, 570 holubů a 30 voliér drůbeže
a na toto množství zvířat bylo delegováno 11 odborných posuzovatelů. V každé odbornosti bylo vyhodnoceno 10 nejlepších
kolekcí zvířat a třem nejlepším byly uděleny poháry a sedmi
ostatním čestné ceny. V celkovém hodnocení organizací se v odbornosti králíků na prvním místě umístila ZO Čisovice, v odbornosti holubů ZO Libčice a v drůbeži opět ZO Čisovice.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat obecnímu úřadu
v Tursku za bezplatné zapůjčení velkoprostorových party stanů,
do kterých jsme umístili expozici králíků a toto řešení jistě přispělo k dobré úrovni a úspěšnému průběhu naší výstavy.
Výbor ZO ČSCH Libčice n/Vlt.
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konnostní – skřítkové (3-7 let), step team (10-13 let), step team
(25 a více let) a sportovní aerobik, kde vybrané děti nacvičují
ty nejtěžší prvky aerobiku pod vedením mé sestry Terky, která
dosáhla v této kategorii těch nejlepších výsledků v ČR, Evropě
i světě.
Nyní už měsíc s dětmi nacvičujeme závodní choreografie od
komerčních až po sportovní aerobik, který je špičkou. Prvních
závodů se svou sestavou se zúčastníme již v únoru. Po Vánocích
náš všechny čeká ještě předsezónní víkendové soustředění, kde
všechny choreografie budeme dodělávat.
Již od prvního týdne trénování jsme děti začali připravovat na
první závody typu MASTER CLASS (=cvičení podle lektora, základní závod pro amatéry), kterých jsme se zúčastňovali s dětmi
skoro každý týden po celý podzim. Výsledky jsou shrnuty v tabulce výsledků.
Děvčata se zlepšují závod od závodu i během tréninků. Nyní
máme nová děvčata ve starší kategorii (11-13let), která se připravují na svou sestavu na stepech a i nový „nejstarší“ tým maminek
(25 a více) :-)!
Do konce tohoto roku nás čeká ještě jeden poslední závod
15.12 v Brandýse nad Labem, který je zároveň nominací na Mistrovství ČR – držte nám palce!
V neděli 24.11 náš klub pořádal pro děti klubovou soutěž
v aerobiku, zde v Holubicích. Akce dopadla velmi úspěšně,
a tímto bychom rádi poděkovali i rodičům a všem, co se podíleli
na krásných cenách pro děti a parádním fanklubu :-)!
Další akcí, kterou pro děti budeme pořádat, je Mikulášská
diskotéka, která se koná v pátek 6.12. od 17 hodin v Kulturním domě Holubice. Máme připraven bohatý program – soutěže
o sladké ceny, vyhlášení nejkrásnější masky, tanec… Je pro všechny děti z okolí a doufáme, že se akce povede!
Všem našim závodnicím držte palce do dalších soutěží a úsilí
na trénincích. Doufáme, že mezi sebou nalezneme spoustu dalších
šikovných dětí a budeme je vést ke sportu s láskou a čestností!
Za celý klub a tým trenérů
Lenka Tydlitátová, Aerobic Club, www.lenkatydli.webnode.cz

AEROBIC CLUB
Jak již víte, od září tohoto roku jsme se začali věnovat sportu,
zejména aerobiku, i z té závodní stránky.
Náš klub nyní pobírá kolem 80 dětí ve věkovém rozmezí 1-13 let
a působíme na dvou místech – Holubice a Tursko.
Všechny naše děti jsou rozděleny do dvou základních skupin
– závodní a komerční:
KOMERČNÍ lekce navštěvují děti pro radost a pouze 1x týdně.
Na těchto lekcích se zaměřujeme na všestrannost, držení těla,
gymnastiku, různé soutěže, kondiční hry a lekce jsou pro děti
velmi zábavné.
ZÁVODNÍ děti mají tréninky 2x – 4x týdně v Tursku i Holubicích. Podrozdělením závodníků jsou kategorie věkové i vý-
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KAT. 2–4 ROKY

28.9
Kralupy
nad Vltavou

5.10.
Kutná Hora

9.11.
Kralupy
nad Vltavou

16.11.
Český Brod

23.11.
Kutná Hora

24.11.
KLUBOVÁ
SOUTĚŽ

30.11.
Praha – Chodov

Emmča Roubalová

2. místo

-

1. místo

ﬁnále

ﬁnále

1.místo

-

Deniska Rajchmanová

-

ﬁnále

5. místo

ﬁnále

ﬁnále

4.místo

-

Nelinka Slezáková

-

5. místo

4. místo

ﬁnále

ﬁnále

2.místo

3. místo

Natálka Slezáková

-

ﬁnále

-

-

ﬁnále

7.místo

ﬁnále

Terezka Melounová

4. místo

-

7. místo

-

-

3.místo

5.místo

Kristýnka Livoncová

-

-

9. místo

-

-

6.místo

-

Lucinka Jungová

-

-

-

-

-

5.místo

-

Nikolka Rajchmanová

-

ﬁnále

8.místo

ﬁnále

1.místo

1.místo

-

Kačenka Lipovová

6.místo

4.místo

-

ﬁnále

-

2.místo

-

Gábinka Koptová

ﬁnále

ﬁnále

ﬁnále

-

-

4.místo

-

Zuzanka Rajchmanová

-

-

ﬁnále

-

-

3.místo

-

základní kolo

malé ﬁnále

zákl. kolo

1.místo

-

KAT. 5–6 LET

KAT. 7–8 LET
Barča Buchalová

ﬁnále TOP 15 -

INZERCE

PRODEJ A CHOV
JATEČNÍCH KRÁLÍKŮ
Vážení,
od 1. 8. 2013 jsem založila mini farmu Kristiánek, jedná se o prodej a chov jatečních králíků
Italské odrůdy ,,Hyla”. Jak je známo, králičí
maso je lehce stravitelné a velice chutné.
Jatečnou váhu mají už ve třech až čtyřech
měsících, proto je maso velice jemné. Ušáci
mají pohodové ustájení, pocházejí od rodičů
s certifikačním osvědčením, a krmivo, které
dostávají, neobsahuje žádná antibiotika. Česká
zemědělská univerzita (kam docházím na konzultaci a pro krmivo) na Praze 6 – Suchdol, je
mým poradcem v chovu. Spolupráce s univerzitou je velice pozitivní a vstřícná.
Jestliže máte zájem o králičí maso (králík
stažený), můžete mne kontaktovat telefonicky
po celý den.
Kamenická Kristýna, mob. 737 745 141
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
poĢádá
v sobotu 15. února 2014 v KD Holubice od 20:00 hodin.

Tďšíme se na Vaši návštďvu.
(volejte 720 997 340, 315 694 057, 724 840 861)

K tanci hraje opďt hudební skupina Dekameron,
vstupné 125 KĀ.
PĢipravujeme pro Vás bohatou tombolu a pestrý program !
Vstupenky jsou k dostání ve škole v Tursku
a v Holubicích

www.powerprint.cz
kalendáře z Vašich fotek
cena od 149 Kč

nejhezčí vánoční dárek
Přejeme vám

dodejte fotky - doplníme je do našich vzorů
Praha Suchdol - copycentrum powerprint

klidné vánoční svátky

různé vzory - nástěnné i stolní
měsíční a 14-ti denní

a mnoho štěstí

možnost vazby doneseného kalendáře
i tisku z vlastních dat

v novém roce!

Brandejsovo nám. 1219/1, tel. 220 920 621
ot. doba po-čt 8-18 (pá do 17), obchod@powerprint.cz

powerprint
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Základní škola Tursko, okres Praha – západ
Pražská 67, Tursko, PSý 252 65, tel.: 720 997 340
školní jídelna Holubice 315 694 057
mobilní telefon: 724 840 861
e-mail: zs.tursko@seznam.cz, internetové stránky: www.zstursko.cz

inzerce

Základní škola Tursko, okres Praha – západ
Pražská 67, Tursko, PSý 252 65, tel.: 720 997 340
školní jídelna Holubice 315 694 057
mobilní telefon: 724 840 861
e-mail: zs.tursko@seznam.cz, internetové stránky: www.zstursko.cz

Základní škola Tursko a Holubice

Základní škola Tursko a Holubice

pĜijme

pĜijme

kvalifikovaného pedagoga do školní družiny na
zkrácený úvazek.

pomocnou sílu do školní jídelny na zkrácený úvazek.

Bližší informace na telefonním þísle
724 840 861
Nabídky mĤžete zasílat též na e-mail:
zs.tursko@seznam.cz

Bližší informace na telefonním þísle
724 840 861
Nabídky mĤžete zasílat též na e-mail:
zs.tursko@seznam.cz

Mgr. Vít Šolle, Ĝeditel školy
Mgr. Vít Šolle, Ĝeditel školy

IýO: 75034808,
B.ú. 466167339/0800

IýO: 75034808,
B.ú. 466167339/0800
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ZÁPIS DO PRVNÍ TġÍDY
SE KONÁ
v sobotu 18.1. od 9:00 do 14:00 hodin
a
v pondďlí 20.1. od 14:00 do 19:00 hodin
v
BUDOVĎ ŠKOLY V HOLUBICÍCH
Navštivte den otevĢených dveĢí v úterý
14.1. 2014 od 17:30 hodin!
www.zstursko.cz
Školní vzdďlávací program s rozšíĢeným vyuĀováním hudební výchovy - Projekt spolupráce
se ZŠ Tachlovice, JinoĀany, ChrášĨany - Spolupráce s nďmeckou školou v Unnersdorfu Plavecký kurz - ÚĀast ve sportovních soutďžích a vďdomostních soutďžích - Spolupráce s
francouzskou školou ve Fromontu - Zájmové kroužky - Divadelní a filmová pĢedstavení VyuĀování mimo školu (pĢiroda, muzea, vycházky, exkurze) - Projektové dny - Akce s rodiĀi Ovoce do škol - Školní mléko - Martinské posvícení -Rozsvďcení vánoĀního stromu -TĢi
králové - Zimní škola v pĢírodď - Školní ples - Letní škola v pĢírodď – Školní akademie - Mobilní
poĀítaĀová uĀebna - Interaktivní tabule – Keramický kroužek Bezbariérový pĢístup SouĀástí školy je školní družina, v pĢípadď zájmu do 18:00 hodin - Ranní školní družina od
6:45 hodin

