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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
skončily prázdniny, které jsme prožili pro nás v neobvyklé době.
Zažitý způsob života jsme museli změnit a respektovat opatření
proti zatím stále nepříjemnému nepříteli, koronaviru.
Žáci naší školy usedli po delší době opět do školních lavic.
V závěru školního roku jsme řešili umístění žáků 5. tříd do škol
na vyšší stupeň. Díky vstřícnosti ZŠ Velké Přílepy a ZŠ Libčice
nad Vltavou se podařilo všechny naše žáky do těchto škol zařadit.
Společně se starosty okolních obcí ve Sdružení obcí ,,Od Okoře
k Vltavě“ hledáme způsob řešení pro další roky.
Přes některé překážky, které současná situace přináší, se snažíme pokračovat v naplánované činnosti. Nechali jsme zpracovat
plán ozelenění v intravilánu obce. K závěrečnému projednání se
připravují projekty na opravu či vybudování nových chodníků
v obci. V těchto dnech probíhá pokládání nových povrchů místních komunikací v ulicích Kosmova a Luční.
Do konce roku bychom chtěli rozšířit počet kontejnerů na
bioodpad, umístěných v naší obci. Pro nadcházející Krajské a Senátní volby připravujeme volební místnost tak, aby odpovídala
nařízeným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Vás voliče chci
požádat, abyste do volební místnosti vstupovali s rouškami.
Předpokládám, že alespoň v závěru roku se nám podaří uskutečnit několik plánovaných kulturních a společenských akcí, na
kterých se budeme moci společně sejít a pobavit.
Nejbližší veřejná zasedání z důvodu opatření proti nákaze koronaviru se uskuteční v Křížovnické baště.
Vážení spoluobčané, přeji Vám pěkné prožití podzimních dnů,
klid, pevné zdraví a trpělivost.
Václav Vlk – starosta

Aktuální informace – COVID 19
Jak jste jistě již zaznamenali z médií, zpřísňují se od 1. 9. 2020
mimořádná opatření spojená s nákazou COVID 19 a povinnosti
nošení roušek. Pravidla se mění ze dne na den, proto prosím
sledujte aktuální informace.
Důležité kontakty a odkazy
Informační linka Ministerstva zdravotnictví: 224 972 222
(v pracovních dnech od 9 do 17 hodin)
E-mailová adresa pro dotazy veřejnosti: verejnost@mzcr.cz
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Zdroje informací
• Úřad vlády: www.vlada.cz
• Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – zdraví a hygiena
• Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz – zahraniční cesty
• Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz – doprava
• Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt,
pohyb, cizinci
• Ministerstvo financí: www.mfcr.cz – daně a další finance
• Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz –
pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
• Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz – sociální
pojištění
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz –
vzdělávání a sport
• Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz – potraviny, zvířata,
rostliny, lesy
• Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz – příroda a
krajina, odpadové hospodářství
• Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz – právo, soudy,
věznice
• Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz – cestovní ruch,
zájezdy
• Ministerstvo kultury: www.mkcr.cz – společenské akce, divadla,
muzea
• Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz –
podpůrné programy
• Česká obchodní inspekce: www.coi.cz – spotřebitelé
• Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus
Informační linky:
• Ministerstvo dopravy: CZ 225131810, EN 225131820 – doprava
• Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 –
zahraniční cesty
• Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224854444 – podnikatelé
a živnostníci
• Ministerstvo financí: 225 092 392 – informace ohledně daní
v souvislosti s koronavirem
• Ministerstvo vnitra: 974 815394, 974815395, 974815396 –
bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 778 725 602,
771 139 398 – vzdělávání a sport
• Ministerstvo zemědělství: 221 814 595 – potravinářství, prvovýroba, lesní a zahradnické školky
• Úřad práce ČR: 844 844 803 – nezaměstnanost, sociální dávky
• Č eská správa sociálního zabezpečení: 800 050 248 –
nemocenské, ošetřovné, důchody, sociální pojištění
• Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
– zdraví a hygiena
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• v pátek 2. října od 14:00 hodina do 22:00 hodin
• v sobotu 3. října od 8:00 hodin do 14:00 hodin hodin
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se
koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných
hlasů.
• v pátek 9. října od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• v sobotu 10. října od 14:00 do 22:00 hodin
Voličem se rozumí osoba, která alespoň druhý den voleb dosáhla
věku 18 let a prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky.
Všichni voliči obdrží na svojí adresu TP modrou obálku s hlasovacími lístky do Senátu a do Zastupitelstva Středočeského kraje
ve SPOLEČNÉ obálce popř. budou hlasovací lístky k dispozici
u voleb v zasedací místnosti OÚ Tursko.
O všem budete informováni dle volebních lhůt na úřední desce
OÚ Tursko popř. na stránkách www.mvcr.cz/volby.aspx.
* Volby budou vedeny v souladu s aktuálním opatřením Ministerstva zdravotnictví.
Ivana Válková

Společenská rubrika
Blahopřejeme
našim jubilantům
paní Anně Zimové,
panu Milošovi Brejchovi, panu Josefovi Burešovi,
panu Petrovi Matějkovi, panu Jiřímu Peroutkovi,
panu Pavlovi Pravdovi, panu Vladislavovi Skaličkovi
a panu Miroslavovi Stránskému
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi Lilianku Drábkovou
a přejeme, aby se Liliance na tomto světě moc a moc líbilo.

Zrušení pevné linky v ordinaci
paní doktorky Hlavové
Od 26. července má paní doktorka Hlavová v ordinaci ve
Velkých Přílepech zrušenou pevnou linku a je k zastižení pouze
na mobilním telefonu 728 201 373. Veškeré informace najdete:
www.mudrhlavova.wz.cz

Zdroj: www.koronavirus.mzcr.cz

Volby podzim 2020

Obecní úřad Tursko
a FCC Regios, a.s.

ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo, případné II. kolo ve dnech
9. a 10. října 2020) se konají volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR.

pořádají mobilní svoz nebezpečných složek komunálního
odpadu pro obec Tursko
Datum: sobota 3. 10. 2020, od 7.45 hod do 9.15 hod.

Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
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Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“ je dobrovolný svazek obcí v okrese Praha-západ, jeho sídlem jsou Velké Přílepy. Cílem svazku je celkový
rozvoj mikroregionu a cestovního ruchu. Sdružuje celkem 11 obcí a byl založen v roce 2001. Řídí se schválenými stanovami a jejich dodatky.
Jednou ročně každá obec přispívá na účet svazku částku dle počtu obyvatel a to za každého obyvatele 15Kč. Obec Tursko je členem již od
samého vzniku. Původně svazek založilo 9 členských obcí. Následně ukončila členství obec Dolany a v roce 2012 byl přijat nový člen obec
Statenice. Dále pak v roce 2019 obec Tuchoměřice a Horoměřice. Společná jednání probíhají zhruba 4x do roka či podle potřeby. Účetnictví a
Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
odesílání výkazů, tvorba rozpočtu i závěrečného účtu a vyvěšování na úřední desku je totožné jako u obcí. Hlavním předmětem činnosti
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Sběrna bude přistavena:
7:45 – 8:15 hod. u dětského hřiště (u kontejnerů na separaci)
8:20 – 8:50 hod. před obchodem p. Brejchy
8:55 – 9:15 hod. v osadě Těšina

Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady:
Velké Přílepy
• zářivky a výbojky
• autobaterie a monočlánky
• vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalůVelké Přílepy
Tursko
• kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii
• použité fritovací oleje
• barvy a laky, včetně obalů
Okoř
• nádobky od sprejů
• staré a nepotřebné léky
• lednice
• TV, PC
Okoř
Úholičky

je hlavní náplní při společných jednáních zejména řešení problematiky v oblasti dopravy, příměstských linek a ve školství, hlavně
snaha o nalezení řešení dostatečné kapacity na druhém stupni ZŠ.
Současné členské obce:

Současné členské obce:
Tursko

Holubice

Svrkyně

Lichoceves

Holubice
Velké Přílepy

Svrkyně
Tursko

Lichoceves
Holubice

Svrkyně

Lichoceves

Velké Přílepy

Tursko

Holubice

Svrkyně

Lichoceves

Úholičky

Libčice

Libčice
Okoř

Statenice
Úholičky

Okoř

Úholičky

Statenice

Tuchoměřice

Tuchoměřice
Libčice

Statenice

Tuchoměřice

Libčice

Statenice

Tuchoměřice

Připravujeme
Horoměřice

Vážení spoluobčané,
čas běží jako voda a více než polovina roku je za námi. V době
koronavirové krize se bohužel nekonaly žádné připravené akce.
Proto všichni doufáme, že nynější akce se uskuteční v uvedených
termínech a bez omezení. Co nás tedy v tomto období čeká?

OBECNÍ POLICIE

22. 11. Vítání občánků
28. 11. Adventní rozsvícení vánočního stromu
6. 12. Mikulášská nadílka
11. 12. Předvánoční posezení seniorů
18. 12. Vánoční koncert

Obecní policie Velké Přílepy dále působí v obci Tursko – Těšina, Úholičky, Lichoceves-Noutonice, Svrkyně – Hole, na základě
uzavřené veřejnoprávní smlouvy, a to v plném rozsahu zákona
553/1991 Sb. o obecní policii.

Případná nečekaná změna bude v předstihu oznámena prostřednictví SMS zprávy Infokanálu Tursko, na obecních webových
stránkách a nově zřízeném profilu obce Facebook. Držme si tedy
palce, že nenastanou mimořádná opatření, která by zamezila konání akcí a těšme se na společná setkání.
kulturní komise

Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“ je dobrovolný svazek
obcí v okrese Praha-západ, jeho sídlem jsou Velké Přílepy. Cílem
svazku je celkový rozvoj mikroregionu a cestovního ruchu. Sdružuje
celkem 11 obcí a byl založen v roce 2001. Řídí se schválenými
stanovami a jejich dodatky. Jednou ročně každá obec přispívá na účet
svazku částku dle počtu obyvatel, a to za každého obyvatele 15 Kč.
Obec Tursko je členem již od samého vzniku. Původně svazek
založilo 9 členských obcí. Následně ukončila členství obec Dolany
a v roce 2012 byl přijat nový člen obec Statenice. Dále pak v roce
2019 obec Tuchoměřice a Horoměřice. Společná jednání probíhají
zhruba 4x do roka či podle potřeby. Účetnictví a odesílání výkazů,
tvorba rozpočtu i závěrečného účtu a vyvěšování na úřední desku
je totožné jako u obcí. Hlavním předmětem činnosti svazku je
všeobecná ochrana životního prostředí, koordinace plánů a akcí,
jednání o společných věcech s orgány státní správy, spolupráce
v oblasti školství, dopravy, kultury a sportu. V posledních letech

Libuše Tydlitátová

Libuše Tydlitátová
Horoměřice
Horoměřice
Libuše Tydlitátová
Horoměřice

Libuše Tydlitátová
Libuše Tydlitátová

vrchní strážník
vrch. prap. Martin Ventura
Email:
obecnipolicie.ventura@seznam.cz
Pracovní doba je plánovaná operativně dle plánu služeb, který je důvěrný
a každý měsíc se mění.
Pokud chcete Obecní policii Velké Přílepy kontaktovat osobně
na služebně (v budově ul. Pražská č.p. 45 Velké Přílepy, 1. patro) učiňte tak, prosíme po předchozí telefonické domluvě (605
862 177 – výjezdový telefon hlídky). Strážníci převážnou část
pracovní doby tráví v terénu a bez předchozí telefonické domluvy
byste je nemuseli na služebně zastihnout.
OP Velké Přílepy nezajišťuje nepřetržitý provoz!
V případě nutnosti kontaktujte PČR Libčice nad Vltavou tel.č.
974 866 400, nebo linku 158.
Kontakt:
Strážník pověřený vedení OP
Martin Ventura
služební výjezdový telefon OP
služebna OP
Pražská č.p. 45, 25264 Velké Přílepy
email: obecnipolicie@seznam.cz
datová schránka: bb4pa7q

tel.: 723 187 157
tel.: 605 862 177
tel.: 220 930 595
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Z činnosti obecní policie
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
prázdniny a dovolené pomalu končí a opět se
blíží období školáků a zvýšené dopravy v našem
regionu. S tímto obdobím vznikají na silnicích mnohdy nepochopitelné situace. Rád bych touto cestou požádal řidiče a ostatní
účastníky silničního provozu o ohleduplné chování. Obecní policie
každoročně eviduje v tomto období mnohdy nesmyslné a zbytečné
dopravní nehody a s nimi spoustu zranění. Obecní policie se zaměří na bezpečnost školáků, kdy jim budou pomáhat proškolení
asistenti přechodu, kteří mají certifikát vydaný příslušným úřadem
a jsou tak dle zákona oprávněni zastavovat vozidla u přechodů
našich škol. Dbejte prosím jejich pokynů.
Nejen v dopravě, ale i v ostatních událostech, obecní policie
eviduje více než dvojnásobný nárůst. Jen pro informaci – stejný
počet událostí za celý rok 2019, OP eviduje již začátkem května
2020. Vedle přestupků v dopravě, je zde velké množství narušování občanského soužití, nedodržování zákona o odpadech (vraky,
skládky, apod.), neoprávněných záborů veřejného prostranství, dále
pak porušování vyhlášek obcí a mnoho dalších nešvarů.
Rád bych zmínil, že v Obecní policii Velké Přílepy došlo k personálním změnám, kdy naše řady opustil dlouholetý vedoucí strážník OP p. Král, a tím bych chtěl mu ještě jednou poděkovat za
skvělou a obětavou práci.
Další důležitou zprávou pro naše občany je změna telefonního
kontaktu na strážníky v aktivní službě, které je 605 862 177.
Prosím využívejte tohoto kontaktu, urychlíte tak případný zásah.
Vzhledem k počtu strážníků není možné zajišťovat nepřetržitý
provoz, a proto je nutné také zmínit telefonický kontakt na PČR
Libčice nad Vltavou 974 866 400, mobil 602 306 515, nebo
tísňovou linku 158, které bych chtěl poděkovat za pomoc při
zajišťování veřejného pořádku v případě nepřítomnosti strážníků.
Přeji Vám mnoho úspěchů v této náročné a uspěchané době.
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bice-Kozinec/ obec je zřizovatelem dle zákona/. Jednotka i smluvně
pokrývá obce Tursko, Svrkyně – Hole a Lichoceves – Noutonice.
Obec Holubice jako zřizovatel primárně JSDH financuje, dále
přispívají i smluvní obce a finance se daří získávat i ze státních
dotací. Letos byla započata díky získané dotaci vysněná rekonstrukce hasičárny. V únoru roku 2017 byla zásahová jednotka
zařazena do vyšší profesní kategorie Jednotek požární ochrany – do
stupně JPO III. Jednatelem a velitelem je pan Marek Vejražka. Je
to sice dobrovolná činnost, ale velice náročná. Všichni v jednotce
se účastní odborných kurzů a školení. JSDH Kozinec je součástí
integrovaného záchranného systému. V případě poplachu jsou
prioritně povolávány jednotky profesionálních hasičů a doplněny právě jednotkami JSDH, které jsou nejblíž, to znamená do
10 minut dojezdu. Záleží ale na okolnostech a stupni poplachu.
Co se týká četnosti zásahů, průměrně vychází 3 zásahy za měsíc.
Bohužel občané obce Tursko měli možnost vidět JSDH Kozinec
a spoustu dalších jednotek v akci vloni 16. 7. 2019 při dvou požárech během jednoho dne. V dopoledních hodinách došlo k požáru
haly v areálu Agrivep a.s., kde byly uskladněny staré akumulátory
a na druhém konci obce se během odpoledne vzňalo pole. První
zásah byl velice nebezpečný z důvodu vybuchování akumulátorů
a nesnadnému a zdlouhavému hašení. Jednotka z Kozince na něm
zasahovala s menší přestávkou dlouhých 18 hodin. V průběhu likvidace požáru baterií se musela část jednotek odebrat k hašení pole
na začátku obce směrem od Kralup, kde byly ohroženy přilehlé
domy. Oheň se i v tomto případě nakonec podařilo úspěšně uhasit.

Vrch. prap. Martin Ventura
Vedoucí strážník OP Velké Přílepy

Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Kozinec
Jak jistě víte, je obec Tursko dle smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany
od roku 2016 zajištěna JSDH
Kozinec. Je to sdružení s historií od roku 1900, sdružuje
jak dobrovolné hasiče, tak
řadu ostatních lidí, jako jsou
čestní členové, bývalí hasiči,
manželky, sympatizanti či
přátelé. Letos slaví 120. výročí založení a nepřetržitého
fungování sboru!! Součástí je
také výjezdová jednotka, čítá Marek Vejražka z předávání pamětních
15 členů a má primární pů- listů dne 3. 9. 2019 všem jednotkám
sobnost v katastru obce Holu- zasahujícím 16. 7. 2019 v Tursku

Fotografie z dezinfekce veřejných prostor:
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K práci JSDH přibyla další činnost v letošním roce, a to dezinfekce společných prostor v rámci ochrany a prevence před koronavirovou nákazou, která probíhala pravidelně v obci Holubice
a v obcích v rámci smlouvy o požární ochraně, tedy i v Tursku.
Jednalo se o autobusové zastávky, veškeré venkovní sezení,
kontejnery na odpad, dětská hřiště, vstupní dveře na OÚ, poštu,
hřbitov, a obchody.
Chtěl bych touto cestou apelovat na občany Turska: vyvarujte se
pouštění tzv. lampionů štěstí!! Je nutné si uvědomit, že se vypouští
do prostoru hořící předmět. Mnohdy vzplane samotný lampion,
nikoliv jen svíčka uvnitř, který nekontrolovaně spadne do prostoru,
které může požárem napáchat velké škody. Hrozí opravdu velká
pravděpodobnost požáru polí, lesů, různých stavení a obydlí!!
Děkuji.
Za JSDH Kozinec Marek Vejražka
Za obec Tursko bychom chtěli všem zasahujícím jednotkám
a hlavně JSDH Kozinec poděkovat za nasazení a obětavost při
hašení požárů v loňském roce a pomoc s prevencí v letošním
roce. Nutno si uvědomit, že jsou to dobrovolníci, kteří mají svoje
zaměstnání a ve volném čase se zříkají odpočinku, péče o rodinu
či koníčků a neváhají ani na okamžik v momentě vyhlášení
poplachu a zasahují při požárech, povodních, dopravních nehodách atd… Můžeme na závěr jen doufat, že nebudeme jejich
pomoc dlouho nikdo z nás potřebovat…
Libuše Tydlitátová

Černé skládky
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
většině z Vás není vzhled v naší obci a nejen v ní, ale i na
katastru okolních vesnic lhostejný. Upozorňujete nás na vznik
černých skládek, na odstavené vraky aut, na vyhozené sedačky
v polních cestách, skladiště v Ersu, kde si každý, kdo jede okolo,
uklidí ve svém autě pohozením odpadu do struh, k lesu nebo
do lesa. Doplní si stazku, vyřídí si resty z práce a telefony, nasvačí
se, popřípadě si dá šlofíka. A pak šup, všechno z auta ven a v klidu
pokračuje svojí cestou dál v čistém autě. Ale to, co po něm zůstalo
venku, už neřeší.
Co se týká Lichého stromu, polních cest kolem Erzu a Erz
samotný, tak víme, že je to už sice katastrální území Holubice –
Kozinec, ale pro většinu občanů Turska, a nejen pro ně, ale i okolní
sousedy, jsou to jedny z mála cest, kam chodíme na procházku
nejen my, ale i děti z mateřské a základní školy. Kde běháme,
jezdíme na kolech, venčíme své mazlíčky, jak psí tak koňské, kde
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se nemusíme bát o malé děti kvůli kolizi s dopravou. Prostě je to
náš každodenní únik do přírody.
Proto je k nepochopení, když se setkáme s něčím takovým,
co se nám v těchto dnech naskytlo za podívanou K Lichému
stromu, opodál památného kamene a od Lichého stromu směr
Ers. Kde si někdo, koho nelze nazvat žádným slušným slovem,
uklidí doma na svém pozemku popřípadě, firemním a s klidným
svědomím i vědomím svůj nepořádek řeší vyhozením do přírody,
byť je skládka Regios, a.s. o pár kilometrů dál. Ale tam se musí
za svůj odpad platit, že.
Co se týká úklidu černých skládek v naší obci, vedení obce
s téměř okamžitou reakcí jedná a zajišťuje odvoz nepořádku na své
náklady na skládku spol. Regios, a.s. Pokud je to, ale na pozemcích jiných vlastníků, například zemědělců či v jiném katastru, je
samozřejmě na nich, jak danou situaci vyřeší nebo jak se domluví
s okolními obcemi.
Závěrem lze říci, že většinu z Vás to hodně rozčiluje a mrzí.
Fotíte nám dané situace, píšete upozornění k jejich vyřešení, což
se bezodkladně řeší, pokud je to jen trošku možné.
A tak bych jen chtěla dodat: buďme ohleduplní a všímaví, a to
nejen k sobě, ale i ke svému okolí. Nebuďme lhostejní, když budeme přítomni takové situaci a ihned ji nahlaste na Obecní polici,
stání policii popř. upozorněte obecní úřady, vyfoťte na mobil, ale
v žádném případě sami nezasahujte kvůli Vaší bezpečnosti.
Vždyť je to pro nás všechny co tady žijeme a žít budeme. A jak
se s takovými lidmi vypořádáme (samozřejmě dle vyhlášek a zákonů). Jedině tak ukážeme, že nám jejich jednání rozhodně jedno
není, ať už se jedná o naši obec či okolí.
Válková Ivana

Nakládání s odpady
Již dlouhou dobu se potýkáme se stále stejným nešvarem, a tím
je nepořádek v obci kolem kontejnerů na tříděný odpad. Vzhledem
k tomu, že stále nezmenšujeme ani plastové, ani papírové obaly,
vznikají uvnitř kontejneru nevyužitá místa. Stačí jedna velká papírová krabice a kontejner je plný. Další příchozí pak odloží svůj
odpad vedle. Ten pak v lepším případě zůstane na místě, v tom
horším, jej vítr rozfouká do všech stran. Abychom nepořádek
omezili, přistoupila obec k rozšíření četnosti svozů a dle potřeby
doplnila i kontejnery na plast.
Dalším problémem, který nás tíží, je ukládání velkoobjemového, ale i komunálního odpadu do kontejneru za hřbitovní zdí.
Tento kontejner slouží výhradně pro ukládání odpadu ze hřbitova.
Pro ukládání odpadu většího objemu můžeme využít obecního

Turské noviny – září 2020

strana 7
ním hrobového místa, /
kde se vám zobrazí volná hrobová místa k pronájmu, po kliknutí na
hrobové místo se zobrazí přehledné informace
o pohřbených, nájemci
i fotografie hrobu/.
Ivana Válková

svozu, který probíhá na jaře a na podzim, nebo v případě potřeby
objednat kontejner prostřednictvím obecního úřadu za výhodnou
cenu. Zastupitelstvo obce schválilo od 1. 9. 2020 možnost objednání 5 kontejnerů na 1 rodinný dům nebo 1 bytovou jednotku
ročně, což je nejen výhodné, ale i dostačující.
Pro sezonní velkoobjemové svozy je též nutné dodržovat určitá
pravidla. Do těchto kontejnerů nelze ukládat ani elektrospotřebiče, ani zeleň ze zahrad. Sběr nebezpečného odpadu, kam elektro
patří, v naší obci též probíhá v jarních a podzimních měsících
a pro odpady rostlinného původu jsou též v obci vyhrazena místa,
která plánujeme rovněž rozšířit. Navíc je možné prostřednictvím
obecního úřadu objednat hnědou bio popelnici se čtrnáctidenním svozem. V případě, že bio popelnice bude přeplněna a víko
nebude dovřené, není možné bio odpad svézt. V tomto případě
není možná ani reklamace, ani náhradní svoz popř. vrácení platby.
I přes tato výše uvedená opatření je nutná spolupráce a ohleduplnost nás všech. Je to jen a jen o nás. Pokud nám tato situace
nebude vadit, budeme žít v obci, kde nemůže být nikdy čisto a dál
budou na chodnících nedopalky, psí exkrementy a další odpadky,
byť košů máme v obci dostatek.

Nákup nového víceúčelového
vozidla
Jak jste byli již
v červnu informováni, obec Tursko je
vlastníkem nového
víceúčelového vozidla
Fuso Canter 6S15
4x2. Bude sloužit obci
k údržbě zeleně a komunikací. Předběžně k němu byly zakoupeny dva kontejnery a do
budoucna se počítá s nákupem dalších, které budou rozmístěny
po obci místo současných kontejnerů na BIO od společnosti FCC
Regios a.s. s tím, že si obec bude zajišťovat svoz sama. Vozidlo
bylo zakoupeno s finančním příspěvkem Středočeského kraje ve
výši 812.000,– Kč.

Ivana Válková

Nově hřbitov
Zastupitelstvo obce schválilo na zasedání dne 27.7.2020 usnesením 6/5/20 nový Řád veřejného pohřebiště, po předchozím
souhlasu krajského úřadu Středočeského kraje viz. ke zhlédnutí
www.obectursko.cz v záložce HŘBITOV a je také vyvěšen na
dveřích místního hřbitova.
Nově se připravuje grafická evidence hřbitova (která bude umístěna na webu obce), kde návštěvníci stránek budou mít k dispozici přehlednou interaktivní mapu hřbitova s intuitivním vyhledává-

Projekt „Nákup víceúčelového komunálního vozidla pro obec
Tursko “ byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.
Libuše Tydlitátová

Projekt „Nákup víceúčelového komuná
vozidla
pro obec Tursko
Informace
a novinky
Pošty “ byl realizo
Partner
s finančním přispěním Středočeského
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
novinkou naší Pošty Partner je nově zřízená tzv. BALÍKOVNA.
Balíkovna je nový standart obsluhy služeb na poštách, kde Vás
odbavíme co nejrychleji. Na poštu přijdete s kódem pro vyzved-
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nutí, který jste obdrželi v SMS nebo e-mailu a při vyzvání ho
předložíte.
Výhodou je, že zákazník zaplatí za balík méně než za balík na
poštu. Více info www.ceskaposta.cz

dem k tomu, že se jednalo o historicky památné stromy. Výsadba
by měla proběhnout v podzimních a jarních měsících v návaznosti
na druhu rostlin. Předpokládáme, že plánované úpravy budou mít
pozitivní vliv na vzhled obce.

Žádáme majitele neoznačených zvonků a poštovních schránek
svým jménem o nápravu. Není možné DORUČOVAT zásilky
na neoznačené schránky a kontaktovat zákazníka bez označení
zvonků, zvláště v bytových domech a v domech s pronájmy.

Jana Martínková

Dle sdělení sekce doručování bude od 1. listopadu 2020
tříděna pošta z pošty Kafkova, Praha 6, proto je nezbytně nutné
mít tato označení schránek – jménem a č.p.
V pátečních odpoledních hodinách předpokládáme velký nárůst zákazníků, neboť jsme jediná pošta v okolí, která má takto
otevřeno. Proto prosíme o trpělivost.
Informujeme občany, že Pošta Partner nemá zodpovědnost
za doručování listovních a menších zásilek, poukázek, důchodů,
dobírek atd. V případě tohoto doručování NELZE u doručovatele
platit kartou pouze HOTOVĚ!!! Pokud jste nespokojeni s doručováním, musíte se obrátit na poštu Roztoky, která za své poštovní
doručovatele zodpovídá.

Stavební činnost v obci
Vážení spoluobčané,
jak jistě všichni víme, v poslední době probíhá ve dvou lokalitách obce nová bytová výstavba. První z nich je projekt „Bytový
soubor Tursko“ – původně nemovitost č.p. 31, kde dříve sídlil
Jezdecký klub. Nyní zde probíhá bytová výstavba, která zahrnuje v rodinných domech, řadových domech a bytových domech
celkem 75 bytových jednotek a 2 komerční jednotky. Investor

Doručování balíků je zabezpečeno poštou Rudná u Prahy, kde
lze doručovateli platit KARTOU i v hotovosti.
Od 1. září 2020 je ZÁKAZ vstupu do prostor Pošty Partner
bez ROUŠKY!!! Ve vestibulu je k dispozici dávkovač desinfekce
a samozřejmostí je každodenní úklid na Covid-19.
Otevírací hodiny:
Po a St 08:00 do 11:00 a od 16:00 do 18:00 hodin
Út a Čt 08:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:00 hodin
Pá
08:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:00 hodin
(předpoklad delšího čekání)
Tel.: 315 786 031

Monika Pokorná

je povinen vybudovat komplexní technickou a dopravní infrastrukturu výhradně na vlastní náklady a následně ji bezúplatně
převést obci. Další podmínkou obce je oprava zdi podél Náveského
rybníka a úprava pěšiny takovým způsobem, aby korespondovala
s materiálem cesty na protějším břehu.

Zeleň v obci
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
v souvislosti se schváleným plánem činnosti byly zahájeny
přípravy na úpravu obecních veřejných prostranství. Obec objednala zpracování projektu ozelenění. Pro výsadbu bylo vybráno
několik lokalit, a to včetně prostoru bývalých památných stromů.
Zde plánujeme opravu křížku a vysazení původní dřeviny, vzhle-

Na opačném konci obce, v lokalitě „Za rodinnými domy“ však
výstavba probíhá odlišným způsobem. Zde investor za stejných
podmínek obce provedl zasíťování pozemků, výstavbu rodinných
domů (celkem 41) provádí noví vlastníci sami. Při výstavbě musí
stavebníci dodržet požadavek obce, aby doprava vozidel do této
lokality, především vozidel stavební techniky byla vedena po nově
vybudovaném sjezdu z komunikace II. třídy č. II/240.

Milé děti,
druhý obrá
uhádnete,

vybarvěte si draka a
ázek pospojujte dle čísel,
, co vznikne za zvířátko???
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Zprávy ze ZŠ

Poslední stavební akcí v tomto období je oprava povrchů komunikací. Pro letošní rok byly dle harmonogramu vybrány ulice
Kosmova a Luční. Zatím co v Kosmově ulici se jedná čistě o úpravu
podloží a nový povrch, v ulici Luční navíc budou současně prováděny odvodňovací práce.
Jana Martínková

Co nového ve školce
Léto končí, a to letošní bylo opravdu jiné
než léta předešlá. Prázdninový provoz za zpřísněných hygienických podmínek a upraveného
režimu jsme ve zdraví všichni zvládli a prázdniny začaly v plném proudu. I pro nás byly,
řekla bych, rozpačité. Z obavy toho, co bude, jak se chovat, zda
jet na dovolenou nebo být doma, zda se školy a školky otevřou,
a tak dále. Určitě jste všichni pocity měli stejné.
Jedno je však jisté, čas nikdo nezastaví a léto se přehouplo
v podzim. S tím přichází i nový školní rok. Do poslední chvíle
se čekalo, za jakých podmínek mateřské školy otevřou. Bylo zde
plno nejasných otázek, na které jsou ještě nejasnější odpovědi. Kdo
sleduje média, jistě ví, že rozhodnutí bylo měněno i do 24 hodin
od vyhlášení. Z toho pak člověk moudrý není.
V posledním srpnovém týdnu jsme všichni přemýšleli, jak nejefektivněji začít s výukou, jaká omezení zavést a jak vše organizačně
vyřešit. Nastavila se pravidla zvýšené hygieny, častého větrání, mytí
rukou, desinfekce prostor, ale také zamezování příchodu do tříd
třetí osobě. V šatně, tedy v místnosti, kde se potkávají všichni, mají
dospělí povolen vstup pouze s rouškou, za minimálního pobytu.
U vstupu je k dispozici dezinfekční gel na ruce. Jsou bohužel
zrušené veškeré akce pro děti, kde by figuroval někdo další – tedy
divadélka, různá vystoupení, nebo výlety.
I nadále všechny moc prosíme, aby děti, které budou mít teplotu, rýmu, nebo jiné zdravotní problémy, rodiče do školky nevodili.
Tento fakt platil samozřejmě i dříve, do školky pouze zdravé dítě,
dnes to platí stokrát víc, neohrožujme své okolí. Moc děkujeme
za dodržování pravidel i za trpělivost.
Během prázdnin jsme spustili nové webové stránky, které najdete pod tímto odkazem: www.webskoly.cz/mstursko
Doufáme, že podzim přinese krásné počasí, mnoho prosluněných dnů, které budeme moci trávit venku, pozorovat měnící se
přírodu a prostě jen být, možná se i trochu zastavit a rozhlédnout
se kolem sebe. Přejme si, abychom tohle období přečkali ve zdraví
a našim dětem o tom jednou jen vyprávěli.
Mějte krásný podzim!

Kolektiv MŠ

Zahájení školního roku 2020/2021
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1. září. Starší žáci naší školy nastoupili již
v 8:00. Před budovou školy je přivítali jejich
třídní učitelé a odvedli do svých kmenových tříd.
Žáky prvních
ročníků jsme přivítali s panem starostou Václavem Vlkem
v Holubicích až
v 9:00 hodin. Chtěli jsme, aby si tento
slavnostní den mohli
s dětmi užít i jejich
rodiče. Záznam z tohoto dne byl k vidění
i ve Zprávičkách na
Déčku České televize.

A co bude dál? Doufáme, že bude pokračovat výuka a že školní
rok bude trvat deset měsíců. Naši žáci i učitelé budou moci dále
chodit do školy a připravovat se na budoucí povolání. Zatím jsme
ve škole bez roušek. Prosím jen rodiče, kteří musí přijít do školy,
aby si vydezinfikovali ruce a nasadili roušku. Také apeluji na žáky
i učitele, aby v případě toho, že budou mít rýmu nebo jen kašel,
nosili roušku taktéž a zamezili tím šíření i jiných respiračních
onemocnění. Zdravý žák a zdravý učitel je to nejlepší, co nás
může potkat!
Přeji Všem hodně zdraví a štěstí do nového školního roku.
Renata Vařechová – ZŠ Tursko

dary pro školu
Vážení čtenáři,
v návaznosti na předchozí příspěvek základní školy si Vám
dovolujeme přiblížit trochu její historie. Je jí 122 let starý článek zveřejněný v Národních listech. Jeho kopii nám poskytl pan
Václav Kašek.
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TJ Sokol Tursko
Vážení spoluobčané a fanoušci TJ TURSKO,
stejně jako všechny ostatní, tak i TJ Tursko, zasáhl Covid-19
a ukončil jarní část soutěže. Po dlouhé pauze jsme začátkem července začali trénovat pod vedením nových trenérů Františka Kloudy a Ondřeje Zlámala, kteří se ujali této nelehké role.
Změny zasáhly také do hráčského kádru, když tým opustili
Adam Fiedler a Vojtěch Jůza. Naopak po delším vyjednávání se
podařilo přivést mladé a nadějné hráče z dorostu FK Libčice –
Jonáše Ptáčka a našeho odchovance, Michala Čejku. Oba do týmu
zapadli skvěle a všichni věříme, že nám pomohou k dosažení dobrých výsledků jak v tomto, tak i v dalších ročnících.

V. Kašek, 24. srpna 2020

Rybářský spolek
Studánka“ Tursko
Vážení přátelé,
prázdniny a většina dovolených skončily, děti
se vrátily do školních lavic a fouká ze strnišť, což je neklamná
známka toho, že léto skončilo. Protože coronavirová situace stále
pokračuje, všichni pociťujeme její nepříjemné dopady. Přesto stále
pokračujeme v aplikaci bakterie BAKTOMA pro snížení nánosu organického bahna v našem rybníku s tím, že nám již zbývá
aplikovat poslední dávku. Dále pokračujeme v úklidu a údržbě
okolí rybníka, i když rybářů ochotných pomáhat, je stále méně
a hlavní tíha práce spočívá většinou na členech výboru spolku.
Tímto chci apelovat na všechny rybáře, členy našeho spolku, aby
řádně plnili své brigádní povinnosti. Současná situace v tomto
případě, nás nutí uvažovat o návrhu na výrazné zdražení ceny za
nesplněné brigádní hodiny.
Novinkou, na kterou se řada občanů dotazuje, je v rybníku
umístěný aerátor – provzdušňovač vody, který jsme zakoupili za
finančního přispění obecního úřadu, a kterým chceme provzdušňovat vodu v případech horka, sucha a nízkého stavu vody tak,
aby nehynuly ryby.
A na závěr: pan Ondra Holuša chytil v našem rybníce dalšího
sumce o délce 80 cm. Odlovení zatím již pěti sumců se v rybníku
projevilo zvýšeným výskytem malých rybek.
Michal Verner
předseda rybářského spolku

Start soutěže nám vyšel skvěle. Po výhrách 1:0 s SK Úžice, 2:1
se Sokolem Nová Ves a 1:3 s Dřínovem, máme v prvních třech
zápasech tři výhry a vedeme tabulku soutěže. V závěsu je však tým
Chvatěrub, který má o zápas méně. Věříme, že v těchto výkonech
budeme i nadále pokračovat, a že TJ Tursko bude stále bojovat
o nejvyšší příčky tabulky.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem fanouškům za jejich
přízeň a podporu během zápasů i mimo nich. Doufáme, že nás
budou i nadále podporovat a pokud by někdo měl chuť si zahrát
fotbal za TJ Tursko, stále hledáme nové hráče. Přijďte si s námi
zahrát. Tréninky jsou každý čtvrtek od 18 hodin. Budeme se těšit.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Tým hráčů TJ Tursko
Seznam podzimních zápasů
Datum a čas
23.08.2020 17:00
30.08.2020 17:00
05.09.2020 15:00
13.09.2020 17:00
20.09.2020 16:30
27.09.2020 16:30
04.10.2020 16:00
10.10.2020 16:00
18.10.2020 15:30
28.10.2020 14:30
01.11.2020 14:00
08.11.2020 14:00
15.11.2020 13:30
17.11.2020 13:30

Domácí
TJ TURSKO
TJ TURSKO
Sokol Dřínov
TJ TURSKO
TJ TURSKO
FK Kralupy 1901 B
TJ TURSKO
TJ Sokol Chlumín
TJ TURSKO
TJ TURSKO
TJ TURSKO
SK SPOMYŠL
TJ TURSKO
SK VOJKOVICE B

Hosté
SK Úžice
Sokol Nová Ves
TJ TURSKO
Sportovní klub Postřižín
Sokol Ledčice
TJ TURSKO
Čechie Kralupy n/Vltavou
TJ TURSKO
TJ Sokol Dolany B
Sokol Sazená
Vltavan Chvatěruby
TJ TURSKO
TJ Sokol Uhy
TJ TURSKO

Hřiště / Výsledek
1:0
2:1
1:3
Tursko
Tursko
FK Kralupy 1901
Tursko
Chlumín
Tursko
Tursko
Tursko
Spomyšl
Tursko
Vojkovice
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Můj den s asistentkou –
pečovatelkou –
Ritou a Zuzanou
Není nad to, si vše vyzkoušet v praxi, a tak jsem poprosila naši
paní ředitelku Lenku Klestilovou a naše již zmiňované kolegyňky,
které mají na starosti obce: Statenice, Velké Přílepy, Tursko, Holubice, zda by mě do péče o naše seniory zasvětily.
Ve Statenicích, jsem zaujala místo pod poradním ořechem,
dostala kávu a další dobrůtky, které naše dámy upekly, a probralo
se vše, co bylo na tento den naplánované. Již tady jsem pochopila,
jak jsou Rita se Zuzkou sehrané.
Do terénu jsem vyrazila s Ritou. Nejdříve do potravin k Sadilům, kde již Zuzana připravila obědy na rozvoz k našim klientům.
Je velmi milé, jak všichni u Sadilů vycházejí vstříc.
Bylo úžasné pozorovat, jak naši Ritu všude znají a s úsměvem
a dobrým slovem od Rity přebírají objednaná jídla. Nyní byla
v plánu péče u paní Dany. Paní Dana má problém s pamětí, ale
Rita vše s úsměvem a trpělivostí opakovala, ohřála jídlo, dohlédla,
aby se naše klientka v pořádku naobědvala, umyla nádobí, s paní
udělala základní hygienu a to vše stále v klidu a s Rity pověstným
úsměvem a dobrým slovem. No a po obědě jsme paní Daně rozestlaly, uložily ji ke spánku a obě ji pohladily. Na ty vděčné oči
nikdy nezapomenu. Mezi naší péčí Zuzka rozvezla obědy zase
svým klientům a vyzvedla si pana Josefa a v plánu byla návštěva
u lékaře a dále nákupy pro své dědečky a babičky.
A my jsme již pokračovaly do další obce za další klientkou,
paní Alenkou – která je nechodící. A Rita opět s úsměvem přihřála oběd, po obědě bylo nutno provést celkovou hygienu, která
je u ležící klientky opravdu fyzicky velmi náročná, ale ty dvě si
pořád povídaly, smály se a bylo moc fajn se zapojit do hovoru.
Ještě poklidit kuchyň, rozloučit se s tím, že se dámy na druhý den
uvidí a budou se na sebe těšit.
A už si mě přebírá Zuzana, která si zajistila své klienty, a jedeme
do další obce k paní Jarce, která je jen částečně chodící. Tak jsem Vám
lidi měla pocit, že se s paní Jarkou zná odjakživa. Hned si začaly ty
dvě povídat a vzhledem k tomu, že má paní Jarka textilní průmyslovku, Zuzana ráda šije a já jsem ze stejného oboru co víc napsat – super
babinec. Mezi tím Zuzana připravila svačinu, poklidila a byly s paní
Jaruškou domluveny na hygieně, kdy už se chystaly do koupelny. A já
jsem se s pokorou rozloučila, a tím končil můj den s pečovatelkou.
Mohu jen napsat, že mé zážitky, klientky, naprostá profesionalita děvčat, ale také lidský přístup a naprostá empatie Rity a Zuzany
zůstanou v mé mysli ještě hodně dlouho.
Mirka Lebovičová – marketing KPŽ

strana 15

CUKRÁRNA MLSÁRNIČKA TURSKO
Je splněním velkého snu paní cukrářky Věry Slezákové. V Tursku asi není člověk, který by ji neznal…
Majitelka paní
Věrka Slezáková sice navenek
působí křehce,
ale kdo ji zná,
ví, že pochází
z Valašska a je to
velice energická a
silná žena, která
svým úsměvem
nakazí i ostatní. Narodila se
v Ostravě. Nejprve vystudovala
střední odborné učiliště obor cukrář, následně hotelovou školu a
pak střední zdravotnickou školu. Nutno zmínit, že se paní Věra
13 let věnovala na vysoké úrovni judu. Dokonce svoje snažení
zúročila i v reprezentaci. Je majitelkou hnědého pásku. Posbírala
celkem 16 zlatých medailí z mezinárodních soutěží. Za největší
úspěch považuje absolutní vítězství ve Francii bez rozdílu vah. Po
zranění bohužel musela sportovní kariéru ukončit.
Poté, co se začala věnovat cukrářskému umění a tato práce ji
velmi bavila, se svou pílí vypracovala až mezi špičku. Své profesní
zkušenosti nasbírala v mnoha vyhlášených cukrárnách i restauracích jako šéfcukrářka /např. City Tower Praha, Lighthouse Praha,
Pálffy palác Praha, Sovovy mlýny Praha, kavárna Slávia Praha/
a reprezentovala naši republiku na cukrářských soutěžích. Jako
členka soutěžního teamu AKC ČR reprezentovala naší republiku
na cukrářských a kuchařských soutěžích po celé Evropě. Postupně
získala šest zlatých, šest stříbrných a čtyři bronzové medaile. V Lucemburku v roce 2007 obsadila dokonce celkové 4. místo na světě.
Po narození dcer toužila po zařízení vlastní cukrárny a v roce
2015 si svůj sen splnila. Vznikl vkusný a útulný prostor jako součást rodinného domu ve stylu Provence s venkovním posezením.
V této cukrárně najdete i zákusky inspirované historickými recepturami. Například povidloň.
Občané mohou „ naši“ široko daleko vyhlášenou cukrárnu
navštěvovat od června roku 2015, tedy již 5 let. Přijdou si na své
milovníci všech sladkých dobrot a zákusků. Dokonce i ti, kteří
nesmí lepek. Škála je opravdu bohatá a lze i objednávat výborné
narozeninové, svatební dorty a vánoční cukroví. Pochutnat si můžete i na skvělé zmrzlině, domácích limonádách nebo čokoládových
pralinkách. Těšit se můžete na vždy milou a usměvavou obsluhu.
Zkrátka pro milovníky sladkostí „ ráj na zemi“!!! Vděčnými „ zákazníky“ jsou děti z místních škol, které při návštěvě paní majitelka
obdaruje zmrzlinou a je moc vděčná za obrázky, které dostává a
najde jim v cukrárně hrdé místo.
Je dobře, že paní Věra neztratila skromnost, pokoru a lidskost.
Je zastáncem vzájemné podpory podnikatelů ve vesnici, apeluje ať
se ti, co váhají, nebojí splnit si sen a začnou podnikat a razí trend,
že pokud podnikáte, musíte umět brát, ale i dávat!! Pro závistivé
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a nepřející nemá pochopení. Za každým úspěchem totiž stojí
spousta času a práce! Děkuje a je moc vděčná za jakýkoli důkaz
přízně, ať už ve formě donesených plodů či květin ze zahrádky
nebo dekorací k výzdobě cukrárny. Většina zákazníků odchází
spokojena a ráda se vrací zpět či doporučuje ochotně dál...

Mlsárnička s.r.o.
K Lichému stromu 234
252 65 Tursko
www.mlsarnicka.cz

Otevírací doba:
Po:
zavřeno
Út:
13:00 až 18:00
St – Ne: 10:00 až 18:00

Recept na povidloň:
Bílý korpus s perníkovým kořením prokrojíme a promažeme
povidly. Naplníme krémem z vyšlehané šlehačky a citronové marmelády, kterou připravíme takto:
Z 3 ks citronu vymačkáme šťávu a povaříme se 150g
cukru krupice. Stáhneme
z ohně a přidáme 3 rozšlehaná
vejce a zatáhneme na ohni.
Vychladlou marmeládu
vmícháme do vyšlehané
šlehačky, která nám tím
zhoustne.
Naplníme korpus, který po zatuhnutí polejeme čokoládovou
polevou.
Libuše Tydlitátová

Z našich kronik
Vážení čtenáři,
v minulém čísle našeho čtvrtletníku jsme dokončili přepisy
dvou obecních kronik. Od tohoto čísla budeme uveřejňovat přepisy kroniky třetí. Mezi nimi však nastala dlouhá, téměř třicetiletá,
prodleva. Od roku 1977 byl kronikářem jmenován pan Karel
Pospíšil. On sám v kronice píše, že se ke starým událostem, které nejsou z tohoto období písemně uvedeny, vrátí později a jen
stručně, a to z důvodu, že průběh událostí tehdejší doby znal jen
z vyprávění starších občanů, čímž by tyto informace mohly být
částečně zkresleny.
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Před uvedením dalších zápisů bychom Vás rádi seznámili se
stručným životopisem pana Karla Pospíšila.
Narodil se 22. prosince 1910 v Kralupech nad Vltavou, kde
také chodil do tzv. „měšťanky“. Po skončení školní docházky se šel
učit do železářského obchodu a v tomto oboru pracoval 36 roků.
Nejprve jako příručí a později jako vedoucí v několika obchodech.
V roce 1962 nastoupil do místního JZD.
Od roku 1942 byl pokladníkem Sokola a od roku 1945 byl členem MNV Tursko, kde pracoval ve funkcích zemědělské a stavební
komise. V letech 1950 až 1957 byl i matrikářem obce Tursko.
Kronikářem byl jmenován Okresním národním výborem Praha
západ po předchozím schválení místního národního výboru.
Rok 1977 – 1. část
Obec Tursko má v letošním roce 592 obyvatel a 139 popisných
čísel. V naší obci sídlí Národní výbor. Jsou zde 2 třídy obecné školy,
2 třídy mateřské školy, jest zde pošta, římskokatolický kostel, jeden
obchod se smíšeným zbožím, jedna restaurace, fotbalové a dětské
hřiště. V č.p. 31 je Jezdecký klub s kolbištěm Svazu mládeže a v č.p.
11 je kroužek pionýrů. V obci též působí místní organizace KSČ,
Svaz žen, požární sbor, Sokol a myslivecké sdružení.
Z naší obce máme autobusové spojení směr Praha, Libčice,
Holubice a Kralupy nad Vltavou.
V naší obci byly 22. října 1976 provedeny volby do Místního
národního výboru.
Byli zvoleni následující občané: J. Vorel, Z. Cibulková, J. Čeleda, P. Kroupa, M. J. Hataljak, J. Jelínek, J. Kalkusová, J. Kopernický, Z. Kníže, B. Lánský,
J. Limpauch, K. Pospíšil ml., Příhodová J. Předsedou byl zvolen
Josef Vorel, tajemníkem Josef Telipský.
Tursko je poslední obcí v okrese Praha západ, směr Kralupy nad
Vltavou. Tři kilometry od nás začíná okres Mělník. Naše obec má
převážně úrodná pole, pěstuje se na nich pšenice, ječmen, řepa,
cukrovka, vojtěška a různé směsky. Z živočišné výroby se chovají
dojnice, býci na žír, brojleři, selata a prasata na žír.
Poslední dobou naše JZD zavedlo přidruženou výrobu. Vyrábí
různé hračky. V naší obci se událo v posledních letech mnoho, co se
týče zvelebení obce. Staré statky čp. 10 a jiné se zbouraly a na jejich
místa se postavily nové obytné domy. JZD postavilo pro své zaměstnance 2 velké činžáky, celkem 24 bytovek. Tyto byty se vytápí
topným olejem. Kolem těchto bytovek byly vysázeny krásné parkové stromy. JZD postavilo nové dílny, šatny, kanceláře, koupelny aj.
Dvory jsou vyasfaltované. V čp. 31 byly vybudovány stáje pro jezdecké koně. Koní má svaz 22. Před národním výborem se upravilo
prostranství. Na parceli se vyasfaltovaly všechny ulice. U školy byly
udělány krásné betonové chodníky. Staví se nová prodejna – samoobsluha. V obci bylo zřízeno několik telefonů a začíná se budovat
nová elektrická síť. U č.p. 33, kde bylo rumiště, jest nyní krásný
park. Začíná se budovat vodovod pro celou obec. Jest zde v obci
ještě mnoho akcí, které se dodělávají, ale to bude v příštím roce.
Krátce paměti z dřívějších dob.
Tursko, jak známo, jest velmi stará obec. Jest převážně zemědělská. Jen málo občanů jezdilo pracovat do Libčic neb Prahy.
Z naší obce nebylo nikam žádné autobusové spojení. Teprve po
roku 1945 jezdily autobusy několikrát denně do Prahy a Libčic.
Před rokem 1945 (od roku 1929) jezdil autobus z Velvar do Kralup
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na Prahu, ale jen 3 x denně. Tento autobus pracující nepoužívali,
protože jízdné bylo drahé. Do Libčic před rokem 1945 nic nejezdilo. Po roku 1945 jezdilo asi 1rok nákladní auto „Unra“, které
vozilo pracující do továrny.
V Tursku do roku 1948 bylo 66 rolníků, podle smluv od 0,5
ha do 60 ha a 3 velkostatky – Křižovníci, Hrazánek a Wohanka.
Malorolníci do 0,5 ha chodili do práce do železáren a cihelny. Po
roce 1948 někteří občané, dle nějaké zprávy chtěli rozparcelovat
dvůr Křižovníků, ale nedošlo k tomu.
Největší zvrat v naší obci byl v roce 1949 až 1950, když se
založilo jednotné zemědělské družstvo. Celkem obhospodařovalo 880 ha orné půdy i s hospodářstvím Křižovníků, které přišlo
k JZD později. V začátcích byly všelijaké potíže, jak to bývá,
když se začíná. V č.p. 31 se začínalo hospodařit od roku 1949.
Byly roky úrodné, ale také neúrodné. Někteří pracovníci opustili
družstvo, ale během dvou roků mělo družstvo opět poměrně dosti
pracovníků. V létě 1955 až 1962 postavilo JZD tři nové kravíny
o kapacitě k ustájení 94 ks krav do každého kravína. V těchto
letech se opravilo i také několik bytů ze starých usedlostí.
Kronika ve škole se začala psáti od roku 1952.
V tomto roce založili při škole pionýry. Celkem měli v tomto
kroužku 42 žáků.
V roce 1953 uctili žáci místní školy úmrtí Stalina a Gottwalda.
Dne 1. června byla měnová reforma, ve školním roce 1953 – 54
bylo v naší škole 50 žáků. Dne 14. května 1955 byly volby do
národních výborů. Byli zvoleni: Václav Holeček, Josef Bureš, Josef
Průcha, Drahoslava Svobodová, Marie Potužníková, Věra Hájková,
Růžena Hlaváčková, Karel Pospíšil, Jan Brejcha. Předsedou MNV
byl zvolen Václav Holeček a tajemnicí Marie Potužníková.
Školní rok 1955 – 56 byl zahájen slavnostně. Ve školní budově,
slavnostně vyzdobené,byli vítání přítomni zástupci MNV. V dubnu navštívil naši obec prezident republiky Kašmír.
V roce 1956 v únoru bylo v naší obci naměřeno – 32 °C mrazu.
Celkový počet žáků ve škole byl v roce 1956 45. Dne 19. května
1957 byly provedeny v naší obci volby do národních výborů. Byli
zvoleni: Václav Holeček, Jaroslav Vajdl, Vráťa Matoušek, Josef
Slavíček, Antonín Soukup, Karel Pospíšil, Marie Potužníková,
Josef Prokeš, Růžena Hlaváčková, Josef Průcha, Eduard Fousek
a Vlastimil Peterka.
Školní rok, který začal v září 1958, byl slavnostně zahájen.
Tento rok bylo ve škole přihlášeno 44 žáků. V roce 1959 bylo ve
škole 57 žáků.
V roce 1960 se sloučilo JZD Tursko s Libčicemi.
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Rok 1973 až 1974 počet žáků 53
Rok 1974 až 1975 počet žáků 49
Rok 1975 až 1976 počet žáků 40
Rok 1976 až 1977 počet žáků 41.
Ze starých časů se v naší obci zachovaly staré názvy určitých
míst na našem katastru. Na zabitém – směr silnice na Libčice¨,dle
dějinných událostí. Na tomto místě měla být svedena bitva mezi
králem pražským Neklanem a knížetem Vlastislavem, avšak v tu
dobu nebyli králové, ale knížata, tudíž tu bitvu vyhrál ne král, ale
kníže Neklan. Neklan byl bojácný, proto poslal za sebe v přestrojení svého udatného hejtmana Čestmíra. Tento slavný vojevůdce
měl být pohřben ve zlatém brnění nad osadou Chýnov. Tato bitva
se udála po smrti Kromysla (Křesomysla). Tato bitva jest v dějinách zapsána jako „Bitva na Turském poli“, neboli Lucká válka.
V blízkosti, kde se bitva udála, stojí malá osada, as 7 čísel – Těšina.
Proto tento název, že vojsko se zde po vyhrané bitvětěšilo.
Ještě na našem katastru v polích jsou další názvy: pod horou,
na kopě, na vlčici, stará cihelna, ke Gothardu, na ladech, u lichého
stromu a Krliš – malý pahorek od Turska na jih.
V naší obci jest 66 automobilů. Od 1.ledna 1977 bylo JZD
Tursko s názvem „Vítězný únor“ se sídlem v Tursku sloučeno
s JZD „Rudá záře“ – Horoměřice, JZD „Rozvoj“ – Úholičky,
a JZD „9. Květen“ – Kněževes. Sloučením dostalo nové jméno
JZD Rudá záře se sídlem – Velké Přílepy. Toto sloučené družstvo
má 1 317 členů.
Celková výměra půdy je 5 891,62 ha. Z toho orná půda –
5 518,18 ha, sadů a zahrad – 245,79 ha, louky – 31,49 ha a pastvin – 96,16 ha.
Živočišná výroba: stav skotu 4 400 ks (z toho 2 430 krav), stav
prasat 4 498 ks (z toho prasnic – 740 ks), stav drůbeže – 27 000
ks. Toto jest krátká zpráva o sloučeném družstvu. Zatím vedení
družstva jest v Horoměřicích. Hlavní kanceláře se budou stavěti
ve Velkých Přílepech.
Doslovný přepis redakce

Vytvořte si podzimní
jednoduchou dekoraci

Přehled žáků v naší škole od roku 1960 do roku 1977
Rok 1960 až 1961 počet žáků 76
Rok 1961 až 1962 počet žáků 74
Rok 1962 až 1963 počet žáků 74
Rok 1963 až 1964 počet žáků 73
Rok 1964 až 1965 počet žáků 48
Rok 1965 až 1966 počet žáků 40
Rok 1966 až 1967 počet žáků 40
Rok 1967 až 1968 počet žáků 33
Rok 1968 až 1970 počet žáků 35
Rok 1970 až 1971 počet žáků 29
Rok 1971 až 1972 počet žáků 41
Rok 1972 až 1973 počet žáků 53

Co budeme potřebovat:
• Slaměný korpus
• Jutová stuha nebo sisalový
provaz
• Svazek levandule či bodláků

• Lýková stuha
• Makovice, šišky nebo
ořechy
• Tavná pistole a náboje
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1 balení listového těsta
1 červená cibule
čerstvá pažitka
1 polotučný tvaroh jemný
1 sýr s modrou plísní
sůl, pepř
olivový olej

Postup:
Slaměný korpus si jednoduše omotáme lýkovou stuhou a konec
zafixujeme lepidlem. Postupně za pomoci tavné pistole pokryjeme
celou plochu makovicemi buď celými nebo seříznutými. Alternativou jsou šišky nebo ořechy či skořápky.
Pak následuje dozdobení stuhou a svazkem levandule či bodláky. Je to už na vašem vkusu a fantazii!!!  Pokud ze zadní strany
vytvoříte poutko, můžete si ozdobit vchodové dveře….

Postup:
Rozválené listové těsto rozprostřeme do formy na koláč vyložené
pečícím papírem, v misce si rozmícháme tvaroh s rozmačkaným
sýrem a touto směsí těsto potřeme. Poklademe půlměsíčky nakrájené cibule. Osolíme, opepříme a zakapeme olivovým olejem.
Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 stupňů cca 15 minut, po upečení
posypeme pažitkou a můžeme teplé podávat. 
Libuše Tydlitátová

Dýňové rizoto

Pro vaši inspiraci:

Libuše Tydlitátová

Jednoduchý slaný cibulový
koláč

Ingredience na 4-5 porcí:
• 1 kg dýně Hokkaido
• 1 ks šalotky
• Lžíce ghí – přepuštěného másla
• 500 g rýže Arborio
• Šalvěj
• 1,5 l zeleninového vývaru
• 3 dcl bílého suchého vína
• 50 g sýru Grana Padano + na posypání
• Sůl, pepř
Postup:
Nejprve si v pánvi rozehřejeme ghí. Vložíme nasekanou
šalotku a hezky ji zpěníme. Dále přidáme na kousky pokrájenou dýní a přibližně 5 minut restujeme. Zalijeme bílým vínem
a přidáme šalvěj. Na nižším plamenu necháme probublávat do
doby, než se víno vyvaří. Poté postupně přiléváme vývar a vaříme
do změknutí rýže, což je přibližně 30 minut. Osolíme, opepříme
a přidáme sýr Grana Padano, kterým posypeme i hotové rizoto
na talíři. Dobrou chuť!!! 
Tereza Tydlitátová
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Domácí sýry z údolí

Skupina moderátorů pořadu Časostroj nasedla do
stroje času
a vydává se na ojedinělou výpravu do
minulosti. Proč? No přece aby všem
mladým přiblížili skutečné události
kolem bitvy u Turska. Hovoří tak
s hlavními hrdiny příběhu. S bázlivým
Neklanem, hrdinným Tyrem i zbabělým Strabou, ale také s postavami,
o nichž nám toho historici a kronikáře
zase tolik nepověděli. Můžete se tak
setkat se Strabovou ženou i se šamany na Levém Hradci. No a konečně se
také podíváte na bojiště, kde se
o všem rozhodlo. Vydejte se proto
s posádkou Časostroje do Turska, Levého Hradce a na další místa, kde se
odehrává jedinečné historické dobrodružství.
Kniha je určena především dětem a mládeži a je bohatě ilustrována Oldřichem
Liškou. Je v ní jak zábava, tak poučení a seznamuje čtenáře s jednou z nejznámějších pověstí českých dějin.

Cena v předprodeji 199 Kč

Vychází v listopadu

Objednávejte na thejna@iolympia.cz

Vyrábíme čerstvé, poctivé, domácí sýry farmářské s různými
bylinkami s bazalkou, chilli, zeleným či růžovým pepřem, s jarní
cibulkou nebo vlašskými ořechy. Také třeba jadely, korbáčiky,
rolády nebo parenice, balkánský sýr i goudy. Vyrábíme vše čerstvé
a na základě Vaší objednávky. Tvoříme rádi i sýrové speciality,
například pokud chcete potěšit Vaše blízké nějakým originálním
dárkem - sýrovou kytičkou nebo třeba dortem. Rádi Vaší objednávku přivezeme až k Vám domů.
Tel. kontakt pro objednávky 602307718 více info a fotek najdete na facebooku: https://m.facebook.com/domacisyryzudoli/

Nabídka služeb
Pronájem tenisového kurtu, zapůjčení tenisového
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Nabídka služeb
Budu
se
těšit
na
všechny,
v
případě
zájmu se neváhejte ozvat na jeden z uvedených
Ráda bych vám nabídla mé služby, které se týkají zdravého životního stylu a pohybu.
Skupinové lekce, které vedu, budou od 1. 10. probíhat v Holubicích v nově kontaktů :).
zrekonstruované tělocvičně. Uvidíme se každé pondělí a čtvrtek od 19:30. Lekce probíhají
buď formou kruhových tréninků nebo intervalových cvičení s vlastní vahou těla.
Dále nabízím osobní tréninky ve fitness centru Via Vestra Roztoky nebo u vás doma.
Osobní tréninky jsou individuálně zaměřené na dané cíle každého klienta, ať už se jedná o
formování postavy nebo problémy s pohybovým aparátem. Doporučuji je zvolit především
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V oblasti výživy jsem také k dispozici, buď sestavuji jídelníčky na míru nebo dělám
konzultace ohledně stravy.
Budu se těšit na všechny, v případě zájmu se neváhejte ozvat na jeden z uvedených
kontaktů :).
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• VÝROBA
A ČERPÁNÍ BETONU
• BETONOVÉ BLOKY
• PRODEJ SYPKÉHO
MATERIÁLU
• ZEMNÍ PRÁCE

INDIVIDUÁLNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Telefon:
+420 602 734 326
E-mail:
marek.novak@defbeton.cz
www.defbeton.cz
Těšíme se na spolupráci!
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