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Uvnitř tohoto vydání najdete:

Slovo starosty
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Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
je před námi závěr roku a bude čas na jeho zhodnocení.
Rok, který mnoho vzal, ale ve kterém jsme se i mnohé naučili. Všichni víme, že se zhoršila ekonomická situace, o dovolených měla většina z nás jiné představy a stále nám chybí
kultura.
Dětem kontakt se spolužáky, ale většina z nich se spolu s rodiči
zdokonalila v používání moderních technologií. Mnozí z nás se
naučili využívat online nákupy a e-recepty. Kulturní a společenské
akce, které jsme měli naplánované v naší obci se v covidové době
nekonaly. Ostatní akce, které covid neovlivnil, se nám podařilo
většinou uskutečnit.
Na prosincovém zasedání schválilo obecní zastupitelstvo plán
činnosti a rozpočet pro rok 2021. Také v tomto roce budou vynaloženy nemalé prostředky na opravu místních komunikací a chodníků. Realizovat by se měla rekonstrukce čistírny odpadních vod
pro potřebu navýšení její kapacity. Zvýšenou pozornost budeme
věnovat ozelenění v intravilánu naší obce. Máme také připravené
kulturní a společenské akce. Snad na rozdíl od letošního roku, se
jich alespoň část podaří uskutečnit.
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Milí spoluobčané,
jsou před námi nejkrásnější svátky v roce a jeho závěr. Byl
to podivný rok, ve kterém, pokud jsem měl možnost se s Vámi
potkat, tak většinou s rouškou na ústech. Rád jsem se s Vámi
setkával při různých akcích a přiznávám, že mi to velmi chybělo. Ve většině jste přizpůsobili způsob života situaci, se kterou
se naše společnost nikdy před tím nepotýkala. Byli jste disciplinovaní a respektovali nepříjemná opatření. Za to Vám velmi
děkuji.
K nadcházejícím svátkům mi dovolte, abych Vám popřál klid,
mnoho štěstí a zdraví. Pod rozsvíceným vánočním stromečkem
v rodinném kruhu načerpejte sílu a balík plný optimismu. Věřím,
že ten rok příští bude rokem naděje na návrat do způsobu života,
na který jsme byli zvyklí. Ten návrat, ale zbytečně neuspěchejme. Přeji Vám plnou náruč zdraví, síly a opatrujte se. Krásné
Vánoce.
Srdečně Vás zdravím.
Václav Vlk – starosta
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Blahopřejeme
V tomto období oslavila své významné životní jubileum kronikářka obce, paní Stanislava Dalecká.
Dovolte mi, abych jí touto cestou do dalších let popřál
jménem svým a jménem zastupitelů obce, pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti, ale především poděkoval za obětavou
práci, s jakou zaznamenává události v naší obci, pro generace
příští.
Václav Vlk – starosta
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Poděkování
Bohužel někdy nastanou zcela neočekávané situace, kterým je
nutné čelit. Takovou byla i událost v naší obci, při které tři naši
spoluobčané během malé chvíle přišli o svůj domov.
Jsem velice hrdý na to, že v naší obci žijí lidé, kterým osud
druhých není lhostejný, a kteří i navzdory velkému nebezpečí,
neváhají s nasazením vlastního života pomoci.
Je pro mne velkou ctí poděkovat jménem svým a jménem zastupitelů obce panu Tomáši Jungovi a panu Tomáši Zrůbeckému
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za statečnost a odvahu, kterou prokázali při záchraně života našeho
spoluobčana.
Mé poděkování patří též starostům a zastupitelům okolních
obcí a našim spoluobčanům, kteří okamžitě nabídli svou pomoc.
Václav Vlk – starosta

Informace obecního úřadu
– úřední dny během vánočních svátků:
   středa 23. prosince bude OÚ uzavřen
   čtvrtek 30. prosince – úřední hodiny od 8:00 – 12:00 hodin
– otevírací doba pošty PARTNER:
   28.12.2020 – 08:00 do 11:00 hodin, odpoledne ZAVŘENO
   29.12.2020 – 08:00 do 11:00 hodin, odpoledne ZAVŘENO
   30.12.2020 – 08:00 do 11:00 hodin, odpoledne ZAVŘENO
   31.12.2020 – 08:00 do 11:00 hodin, odpoledne ZAVŘENO
– v roce 2021 bude v naší obci zajišťovat likvidaci odpadů spol.
FCC Regios a.s., známky pro označení popelnic pro příští rok
obdržíte v úřední dny v kanceláři obecního úřadu od 6.1.2021.
Popelnice musí být označeny novými známkami nejpozději
1. 2. 2021.
nové ceny za svoz popelnice od 1.1.2020:

pan Tomáš Zrůbecký

Popelnice 120 l

1x týdně (modrá 52 x za rok)

2 050,– Kč

Popelnice 120 l

sezónní (oranžová 42x za rok)

1 800,– Kč

Popelnice 120 l

1x14dní (zelená 26xza rok)

1 110,– Kč

Popelnice 120 l

1x za měsíc (fialová 12x za rok)

Popelnice 120 l

jednorázový (žeton)

Popelnice 240 l

1x týdně (52x za rok)

3 650,– Kč

Popelnice 240 l

sezónní(2x za rok oranžová)

4 000,– Kč

Popelnice 240 l

1x za 14 dní(26x za rok)

1 920,– Kč

Popelnice 240 l

1x za měsíc (12x za rok)

950,– Kč

Popelnice 240 l

jednorázový

Kontejner 1100 l

1x týdně (52 x za rok)

Kontejner 1100 l

1x za 14 dní (26x za rok)

Kontejner 1100 l

jednorázový

530,– Kč
70,– Kč

95,– Kč
13 800,– Kč
6 900,– Kč
300,– Kč

– Biopopelnice 240 l – svoz každý sudý pátek /duben – listopad/
150,- Kč měsíčně / kontejner
– od 6. 1. 2021 bude v kanceláři OÚ zahájeno vybírání poplatků
(psi, popelnice, hroby ) a výměna povolení výjimky pro obousměrný průjezd v lokalitě ,, V Zátiší“
– obecní zastupitelstvo schválilo navýšení ceny stočného od
1. 1. 2021 o 1,– Kč za m3 na 37,– Kč

pan Tomáš Jung

– v případě, že dojde ke zmírnění vládních opatření pro COVID-19, bude opět od 6. 1. 2021 otevřena naše knihovna dle
původní návštěvní doby.
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Společenská rubrika

Vánoční mše

v kostele
sv. Martina
Vánoční
mše
v úterý 24. 12. 2020 ve 20.00 hodin

v kostele
sv.12.Martina
ve středu 25.
2020 v 8.30 hodin

ve středu 1. 1. ve
202120.00
v 8.30 hodin
24.12.2020
hodin

v úterý
ve středu 25.12.2020 v 8.30 hodin
ve středu
1.1.2021 v 8.30 hodin
Evidence obyvatel s trvalým
pobytem k 30. 11. 2020 v naší obci
kategorie 
počet
Muži366
Ženy 
419
Dospělý – muži 
285
Dospělý – ženy

333
Děti (15 – 18 let) 
29
Děti (15 – 18let) – chlapci 
14
Děti (15 – 18let) – dívky

15
Děti (do 15 let)

137
Děti (do 15 let) – chlapci 
67
Děti (do 15 let) – dívky 
70
Děti (6 – 7 let) 
14
Děti (do 3 let) 
28
Celkem obyvatel 
785
Průměrný věk obyvatel 
40 let
Válková Ivana

FCC Regios – svoz na přelomu
roku 2020 a 2021
Vzhledem k tomu, že popelnice, které se sváží 1 za 14 dní
v sudý týden by nebyly svezeny 3 týdny (rok 2020 končí 53, tedy
lichým týdnem a po něm následuje další lichý týden – 1.týden
týden roku 2021)rozhodla spol. FCC Regios, a.s., že svozy popelnic se známkou 1 za 14 dní (zelenou) budou na přelomu roku
probíhat následovně:
– v 52. týdnu roku 2020 (21. 12. 2020 – 27. 12. 2020) se pojedou
všechny svozy, které se pravidelně jezdí v sudý týden
– v 53. týdnu roku 2020 (28. 12. 2020 – 3. 1. 2021) se pojedou
všechny svozy, které se pravidelně jezdí v lichý týden
– v 1. týdnu roku 2021 (4. 1. 2021 – 10. 1. 2021) se pojedou
všechny svozy, které se pravidelně jezdí v lichý i sudý týden
– v 2. týdnu roku 2021 (11. 1. 2021 – 17. 1. 2021) se pojedou
všechny svozy, které se pravidelně jezdí v sudý týden
Následující svozy budou až do konce roku probíhat dle zavedených pravidel – sudý týden.
FCC Regios, a.s.

Blahopřejeme
našim jubilantům
paní Evě Cibulkové,
paní Stanislavě Dalecké,
paní Aleně Mládkové
a paní Drahoslavě Svobodové
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi
Annu Viktorii Čapčíkovou,
Magdalenku Prchalovou,
Pavlíčka Halíka
a přejeme,
aby se jim na tomto světě moc a moc líbilo.
Vzpomínáme
V tomto období nás opustili
paní Anna Kamenická, paní Ilona Vocílková,
paní Katrin Hájková, pan Patka
a pan Václav Snop
Čest jejich památce

Kulturní komise
Letošní rok byl pro nás všechny jiný, než předchozí roky.
Měli jsme pro Vás naplánované akce, výlety, slavnosti, besedy,
posezení a pro děti také různé sportovní aktivity, výlety a divadélka.
Jenže situace, která nastala, nám všechny tyto připravované akce,
překazila. Museli jsme to všechno zrušit a nechat to na pozdější
čas, až nám to okolnosti dovolí pořádat.
Jedině vánoční strom na návsi se rozsvítil, ale bez tradičních
oslav.
Blíží se konec roku, tak bych chtěla všem popřát klidné Vánoce,
hodně štěstí a hlavně hodně zdraví v novém roce 2021.
Ivana Lánská

Rozhovor s Martinem Vlachem –
reprezentantem ČR v moderním
pětiboji
Ti úspěšní a slavní lidé jsou pověstní tím, že jsou velice pokorní
a skromní, proto je nutné takové lidi občas představit ostatním
a upozornit na to, že zde žijí s námi v Tursku. Mezi ně určitě patří
Martin Vlach, třiadvacetiletý mladík, závodník pražské Dukly.
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3. Je to sport velmi všestranný. Která disciplína pětiboje je
Vám nejbližší a proč a která je naopak nejméně oblíbená?
Pětiboj mám rád jako celek. Žádnou disciplínu bych nevyřadil
ani nepřidal, takže je velmi těžké vybrat jednu konkrétní. Nejblíže
mám v poslední době asi k jezdectví, protože tréninky na koních
mi přijdou nejzábavnější, z opačného důvodu vybírám plavání
jako disciplínu nejméně preferovanou.
4. Nominoval jste se na olympijské hry v Tokiu. Jak vnímáte
celou situaci s odložením olympiády?
S ohledem na situaci a nejistotu, které ve světě na jaře byly a v určité míře stále přetrvávají, bylo odložení jedinou možnou volbou.
Jsem ale přesvědčený, že příští léto se hry uskuteční. Nasvědčují
tomu i informace od pořadatelů, které jsou nám tlumočeny prostřednictvím Českého olympijského výboru.

Věnuje se modernímu pětiboji. V této náročné sportovní disciplíně
sbíral úspěchy již v juniorském věku a seniorský úspěch na sebe
nenechal dlouho čekat. V loňském roce získal bronzovou medaili
na ME v britském Bathu, radost měl dvojnásobnou díky nominaci na OH v Tokiu, ty se měly konat v letošním roce, ale kvůli
opatřením byly odloženy na rok 2021. Nutno zmínit a pogratulovat, že v loňském roce závodil prvním rokem mezi dospělými
a hned byl vyhlášen nejlepším českým moderním pětibojařem.
Vítězství v anketě za rok 2019 převzal v prosinci 2019 na galavečeru v Praze, jak jsme vás informovali v prosincovém čísle TN.
1. Martine, je všeobecně známo, že úspěšní sportovci musí
začít již v raném věku. V kolika letech jste začal vy? Byl to
rovnou moderní pětiboj?
Nejprve jsem se věnoval závodnímu plavání. S moderním pětibojem jsem začal ve třinácti letech.
2. Co vás vedlo k tomu, začít právě s moderním pětibojem?
V době, kdy jsem už nadále nechtěl závodně plavat, probíhal mezi
plavci ve Středočeském kraji nábor do klubů moderního pětiboje,
protože právě plavání je ideální průpravný sport pro budoucí pětibojaře. I s ohledem na skutečnost, že jsem nechtěl zcela zahodit
pět let plaveckých tréninků, jsem se rozhodl dát pětiboji šanci
a už jsem u něj zůstal.

5. Na který závod nejraději vzpomínáte a proč?
Celkově asi na všechny mezinárodní akce konané u nás, ať už
šlo o MSJ 2018 na Kladně, loňský světový pohár v Praze nebo
i dřívější akce. Domácí atmosféra je nepřekonatelná.
6. Jak probíhají Vaše tréninky v současné době covidu?
Situace se mění ze dne na den a my se jí přizpůsobujeme. V říjnu
a listopadu jsem strávil nějakou dobu s ostatními pětibojaři v okolních zemích, kde bylo možné trénovat relativně bez omezení. Teď
dělám vše, co nám opatření dovolují a doufám, že vše brzy pomine.
7. Dá se sport skloubit i s osobním životem? Zbývá čas i na
něco jiného?
Bez určitých ústupků to nejde. Každou disciplínu trénuji několikrát v týdnu, takže nemám na vše tolik času, kolik bych si
představoval a kolik by si moje okolí zasloužilo. Mám naštěstí
rozumnou trenérku a tolerantní blízké, takže studium i jiné aktivity zatím zvládám.
8. Můžete nám prozradit co studujete?
Studuji Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.
9. Máte v pětiboji nějaký cíl, kterého chcete dosáhnout?
Nemám. Přijde mi, že stanovování cílů je takové oblíbené klišé,
které ale v důsledku člověka spíš svazuje, než aby ho hnalo kupředu. Já osobně se snažím podat vždy co nejlepší výkon a na co
to bude jednou stačit, se teprve uvidí.
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10. V současné době tato otázka samozřejmě není aktuální,
ale do kolika let se takto náročný sport dá provozovat?
Plánujete jednou po ukončení sportovní kariéry předávat
zkušenosti dál a trénovat mladé sportovce?
Obecně v pětiboji platí, že pětibojaři odchází do pomyslného
sportovního důchodu později než v jiných sportech. S věkem ubývající výkonnost se dá do značné míry kompenzovat zkušenostmi,
především v šermířské a jezdecké části pětiboje. Věková hranice
je ale individuální a odvíjí se i od způsobu přípravy. Nevím, jestli
bych jednou chtěl mít vyloženě tréninkovou skupinu, ale zcela
distancovat se od pětiboje nechci.

a samozřejmě i zařízením pro neodkladnou předlékařskou první
pomoc a resuscitaci pomocí defibrilátoru AED. Ještě bych rád
připomněl občanům, že příležitost dělá zloděje, a proto je nutné
svůj majetek lépe chránit. V mnoha případech se OP setkává
s lehkovážným přístupem občanů, jako otevřené volně přístupné
pozemky, garáže, ale i vozidla a nemovitosti.
Přeji krásné a klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví
a příznivý rok 2021.

11. Jaké máte zázemí a podporu? Jak relaxujete a dobíjíte
energii?
Ke svému zázemí nemůžu mít jedinou výtku. Okolí mě vždy
podporovalo a bylo nápomocné a tolerantní tam, kde to bylo
potřeba. K odpočinku mi stačí dostatek času v posteli.

Co nového ve školce

12. Na závěr se nabízí otázka: v Tursku netrávíte asi tolik
času kvůli vašemu časovému vytížení, ale jak se vám žije
v Tursku?
Řekl bych, že dobře. Vyhovuje mi, že nebydlím přímo v Praze
a zároveň ji mám v dojezdové vzdálenosti. Navíc mám pocit, že
se mnohé věci v obci posunuly k lepšímu.
Moc děkuji za rozhovor a přeji spoustu dalších úspěchů ve
vašem sportovním životě a štěstí a pohody v osobním životě.
Nezbývá než doufat, že se situace zlepší a nebude vám nic bránit
zúčastnit se v příštím roce OH a přejeme, abyste byl s umístěním
maximálně spokojen, budeme držet palce!
Libuše Tydlitátová

Z činnosti obecní policie
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2020, který byl pro mnohé
z vás velmi těžký, a to především vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií.
Bohužel i obecní policie musela přijmout určitá
opatření, které ztěžovaly práci strážníků. Chtěl
bych poděkovat těm, kteří vládní nařízení nebrali
na lehkou váhu a tím chránili nejen sebe, ale také své okolí. Obecní
policie za tento rok byla nucena řešit několik přestupků týkající
se porušování vládních nařízení. Chtěl bych připomenout, že za
porušování těchto nařízení lze uložit na místě pokutu příkazem
ve výši 10.000 Kč. V tomto nelehkém období OP spolupracovala
s obcemi ve své působnosti a zajišťovala distribuci ochranných
pomůcek a desinfekčních prostředků starším osobám. Dále ve
spolupráci s hasičským záchranným sborem a záchrannou službou
Středočeského kraje poskytovala součinnost při ochraně zdraví
a majetku. Díky kamerovému systému se nadále daří minimalizovat působení pachatelů nejrůznější trestné činnosti na území obcí,
což potvrzují i statistiky Policie ČR. Rád bych poděkoval vedením
obcí, že bezpečnost na jejich území neberou na lehkou váhu a činnost obecní policie maximálně podporují. Koncem tohoto roku
obecní policie obdrží nové služební vozidlo, které bude poskytovat
zázemí strážníkům, dále pak bude vybaveno jako mobilní kancelář

Vrch. prap. Martin Ventura

A je to tu zase, v září se školní rok rozeběhl jako vždy a člověk by úplně zapomněl na
starosti z letošního jara. Ale ouha, situace se
opakuje, opatření vlády proti šíření coronaviru se zpřísňují. Stejně jako na jaře se zavírají
restaurace, obchody, kulturní zařízení a školy
všech stupňů. S výjimkou mateřských škol.
Ale co si o tom myslet? Děláme si legraci o tom, že do školky
covid nechodí, protože je ještě moc malý. Ovšem je to opravdu
jen z legrace, protože všichni určitě víte, že chodí i po školkách.
Určitě jste zaznamenali, že v okolních městech byla školka nebo
jen třída v karanténě. My máme v obci to štěstí, že naše školka je
malinká, dalo by se říci rodinného typu, což je obrovskou výhodou
proti školkám velkým. Výhodou za normálních okolností. Menší
školka znamená i méně zaměstnanců, a i ti jsou jen lidé, pokud
tedy někdo onemocní, jsou podmínky ve vzdělávání dětí ztížené.
Myslím si, že ani nám se karanténa v budoucnu nevyhne, proto,
čím menší skupina lidí bude pohromadě, tím lépe. Proto moc
děkujeme všem rodičům, kteří mají své děti doma v této nelehké
době. Samozřejmě chápeme, že ne vždy to jde.
V případě předškoláků, kteří jsou doma, probíhá distanční výuka, na kterou jsme již byly připravené. Vzdělávání docházejících
dětí probíhá vlastně úplně beze změny, což určitě prospívá psychickému zdraví nás všech, dětí i dospělých. Dokud doma nesedneme
ke zprávám, je svět ve školce úplně normální, běžný. Snažíme se
být s dětmi co nejvíce na čerstvém vzduchu, chodíme do přírody,
a i malinké děti zvládají hodinu chůze, jak nic  Vzdělávání i nadále probíhá, tak jak má, učíme se o přírodě, zvycích, podzimu,
malujeme, zpíváme, cvičíme, ve školce nic zakázané není .
Tento advent je pro nás všechny jiný, bohužel se nesejdeme
u rozsvíceného stromku, nebude společné posezení s rodiči, ale
i tak je v něčem krásný. Hledat příjemné věci v době adventu
určitě není od věci. Tím, že děti jsou malá skupina, prožívají se
letošní přípravy na Vánoce více v klidu, více osobně. Je čas na
veškeré činnosti, na individuální přístup k dětem, na dohánění
restů a vlastně se letos daří to, co jindy ne – zpomalit. Pečeme
perníčky, učíme se koledy, chodíme do přírody a připravujeme
dárečky. Poznáváme se jinak. Vše tak jednoduše a pomalu.
Děkujeme všem za spolupráci, milá slova, a hlavně přejeme
všem pevné zdraví fyzické, a hlavně to psychické. Doufáme, že se
brzo uvidíme v lepších časech, třeba na nějaké společné akci bez
roušek, až se zase vrátí svět do normálních kolejí. Děkujeme!!!
Lucie Krupičková
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Zprávy ze ZŠ
Rok 2020 téměř za námi
Blíží se konec roku 2020. Na jeho začátku
určitě nikdo netušil, co všechno tento rok přinese. Musím říct, že zavření škol ze dne na den v jarních měsících
a jejich opětovné uzavření na podzim, bych rozhodně nečekala.
Ještě dnes mi to přijde jako sci-fi.
Stalo se a naši učitelé, žáci i rodiče se s touto novou situací
museli nějakým způsobem poprat.
Já bych v tento předvánoční čas chtěla poděkovat všem za to,
jak se s touto situací dokázali vyrovnat a zvládli ji.
Ve školství se už pohybuji přes čtyřicet let. Nejprve jako školačka, pak jako studentka, později jako učitelka a v této době jako
ředitelka školy. Když jsem se před šesti lety rozhodovala o tom,
jestli se přihlásím do konkurzu na ředitele školy, brala jsem to jako
svoji osobní výzvu. Kdyby mi v té době někdo jen naznačil, co
všechno se za těch šest let stane, v životě bych do tohoto vlaku se
zdravým rozumem nenastoupila. Nezažila jsem jeden jediný rok,
kdy by se ve školství neděly převratné změny. Změny v zákonech,
nařízeních, ministrech a společnosti.
Nechci si stěžovat. Nikdo to nemá jednoduché, obzvlášť v této
nelehké době, proto mne mrzí, když od lidí slyším neustálé hodnocení naší práce. Je to tak, v Čechách každý rozumí všemu a nejvíce
odborníků máme na oblast školství. Jen mne udivuje, že když pak
podám inzerát, že hledám nového učitele do naší školy, nikdo se
nepřihlásí. Nikdo nemá o tuto skvělou práci zájem…
Přeji Vám i nám hodně zdraví do dalšího roku. Je to to nejdůležitější, co máme! Zdraví jde ruku v ruce s psychikou a psychická
pohoda učitelů je velká deviza i pro spokojenost Vašich dětí u nás
ve škole. I nadále se budeme snažit o vzdělávání Vašich dětí tak,
jak nejlépe dovedeme a umíme.
Renata Vařechová
Ředitelka školy v Tursku

NAŠE ŠKOLNÍ LÍPA
Jmenuji se Lípa srdčitá, je mi devět let a jsem český národní
strom.
Narodila jsem se ze semínka a dva roky jsem rostla společně
s ostatními malými lípami. Byly jsme v květináčcích. Starali se
o nás hodní lidé a potom nás vysadili do školky a rostly jsme ve
volné půdě. Ve školce nám rostl a sílil kmínek. Vyrostly jsme na
dva metry. Jako ve škole nám dělali výchovný řez. To proto, aby
nám větvičky a kmínek rostl tak, jak má. Několikrát nás přesadili
na jiné místo. Musel nám zesílit kmen, kořeny a rozvětvit koruna.
Tak jako ve škole, musíme krásně rovnoměrně růst. Na kmínku
se vyřezávají větvičky, kmínek musí být hladký a drobné ranky
se brzo zahojí.
Tady u vás budu přesazená počtvrté a těším se, že se mi bude
u vás líbit. Dva roky se budu adaptovat na nové místo a potom už
budu hezky růst a stárnout do krásy. Jak dlouho? Stovky let. V Klokočově je tisíciletá lípa, zajeďte se na ni podívat. Říkají jí Královská.
Děkuji vám všem za připravené místo a péči, kterou budu
ze začátku potřebovat. Budu chtít hodně vody – 80 litrů týdně,
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když bude sucho. Budu také potřebovat přidat do půdy potřebné
množství hnojiva, samozřejmě upevnit kmen třemi kůly, ale jenom
do jara a později se mi upraví koruna.
Časem se vám odměním svou krásou a nejen to. V mém stínu
budete jistě rádi odpočívat nebo se učit. Čaj z mých květů pomáhá
proti nachlazení. Budu domovem pro ptáčky a další živočichy.
Víte, že i stromy se účastní soutěží? Strom roku 2020 vyhrála
krásná jabloň v Machově a první místo Evropský strom roku 2020
vyhrála Chudobínská borovice na břehu Vírské přehrady. Lípa
vyhrává velmi často, například v roce 2016 Strom roku. V roce
2017 vyhrála 3. místo jako evropský strom jedna lípa v Lipce.
Přikládám pár fotografií. Děkuji za vaše obrázky, které jste si pro
dnešní den připravili a mám radost, že k mým kořenům uložíte
schránku s dopisy pro budoucí generace.
Ivana Cenigová
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Bližší informace o času zahájení prodeje a ceně kaprů, vám
oznámíme ve vývěsních tabulích obce popř. na plakátech plakátovacích ploch.
V lednu nebo v únoru 2021, dle situace, plánujeme uskutečnit
naší výroční členskou schůzi, na kterou srdečně zveme zájemce
z řad občanů Turska o vstup do našeho spolku. Bližší informace
budou opět oznámeny ve vývěsních tabulích obce a členům spolku
telefonem formou SMS. S ohledem na uvedenou situaci, upozorňuje výbor členy spolku na povinnost odevzdat do konce
roku Povolenky za r. 2020. Novou povolenku obdrží pouze
proti odevzdané staré.
Zájemci o vstup k nám do sdružení si mohou vyzvednout přihlášky u předsedy anebo až na této schůzi.
Vážení spoluobčané a čtenáři těchto novin, Rybářský spolek
Studánka Tursko, vám všem přeje klidné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví a úspěšný vstup do nového roku 2021.
Za rybářský spolek
Michal Verner – předseda

Vánoce – zvyky a tradice
na Štědrý den
Štědrý den –
zvyky a tradice
ŠTĚDRÝ DEN –
RÁNO

Zprávy ze ZŠ Tursko
Ve středu 9. 12. 2020 jsme zasadili „naši školní lípu“ na pozemku před školou. Žáci zjistili, co vše potřebuje strom, aby zdárně
rostl. Malovali obrázky stromů a sbírali informace o stromech.
Napsali dopisy pro budoucí generace. Vše jsme uložili ve schránce
ke kořenům. Budeme sledovat jeho růst a změny v závislosti na
počasí.
Děkujeme panu starostovi a zaměstnancům obce, že nám pomohli uskutečnit zasazení stromu.
Těšíme se na další společnou akci.
Kolektiv a žáci ZŠ Tursko

RYBÁŘSKÝ SPOLEK
STUDÁNKA TURSKO
Vážení spoluobčané,
přes neustálé zprávy o stavu pandemie COVID 19 jsme se nepozorovaně přiblížili konci roku 2020. Po celkem hezkém podzimu
přišla pomalu zima a již se dávno prodává vánoční zboží a nyní již
i vánoční stromky. Vánoce tu budou co nevidět.
Proto i my touto cestou upozorňujeme, že pokud to situace
dovolí a věříme pevně že ano, chceme v úterý dopoledne dne
22.12.2020, před obchodem pana Brejchy, prodávat vánoční
kapry.

Již od rána se dodržovaly tradice, které měly
vliv na to, jaký bude příští rok. Kdo vstal za rozbřesku a umyl se vodou
ze studny nebo z potoka,
byl po celý další rok zdráv.
Dětem se dalo cukroví,
aby byly sladké (hodné).
Hospodyně ráno začala
vařit polévku „štědrovačku“, do které dala vše, co v chalupě bylo.
To proto, aby v domě bylo vždy dostatek jídla. Slepicím se ráno
na Štědrý den nasypalo zrní s mákem, aby v dalším roce dobře
nesly. Hospodář zajel s dvouročkem (dvouletý kůň) do lesa pro
dříví, aby prý koník jezdil jako oheň. Mládež zhotovila slaměného
panáka, kterému se říkalo „brusař“ a podstrčila ho některému ze
sousedů do domu. Ten se ho snažil co nejdříve zbavit, brusař totiž
způsoboval srážení vánočkového těsta. Hospodyně pečlivě hlídala,
aby jí do těsta nespadl vlas, to by znamenalo velké mrzutosti.
ŠTĚDRÝ DEN – BĚHEM DNE
Na Štědrý den se nesmělo chodit do hospody ani hrát karty,
nesmělo se nadávat a klít (ani při úleku). Kdo se celý den postil,
uviděl večer zlaté prasátko. Je to zvyk z pohanských dob, kdy se
slavil zimní slunovrat a jeho symbolem bylo slunce a zlaté prase.
Hospodyně zadělaly těsto na chleby a vdolky. Kopistím (nástroj

Vánoční výzdoba oken: vyšrafované části vystřihněte a tím vytvoříte dekorace, kterými si můžete vyzdobit okna.
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na mísení těsta) pak pomazaly ovocné stromy, aby dobře rodily
a rukama od mouky pohladily plané stromky, aby začaly plodit.
O Štědrém dni se nesmělo prát, aby se nepřivolala do domu smůla.
Čištění chlévů na štědrý den by zase přineslo kulhání dobytka.
Pometlem se vyčistila pec od popela a chlapci potom po pometlu
přeběhli, aby se v noci nepočůrávali. Dopis milovanému, napsaný
na Štědrý den, znamenal budoucí rozchod. Odpoledne se začal
zdobit vánoční stromeček. Kdo v předvečer vstoupil bosou nohou
na sekyru, toho neměly v příštím roce bolet nohy. Hospodář před
večeří obalil ovocné stromy slámou a zatřepal s nimi, aby se včas
probudily ze zimního spánku.
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poté polévka pro sílu, čočka pro hojnost a peníze a nakonec se
pro radost a pohodu jedl kuba, ryba nebo jiný masitý pokrm. Po
dobu jídla se nikdo nesměl od štědrovečerního stolu zvednout.
Znamenalo by to, že rodina se příští Vánoce nesejde celá.

Štědrý večer a zvířata
Nezapomínalo se ani na dobytek, každému se dal kousek ze
štědrovečerní večeře. Kravám a koním se dala vánočka, houserovi
česnek, studánka v blízkosti také dostala kousek vánočky, aby měla
čistou vodu. Zbytky z jídla, skořápky a kosti naházely děti pod
stromy, aby bylo hodně ovoce.

ŠTĚDRÝ DEN – VEČER
Ke štědrovečerní tabuli se usedalo ve svátečním oblečení. Stůl musel být prostřený pro sudý počet lidí. Věřilo se, že
před večeří chodí stoly obhlížet Smrt, a kde prý najde lichý počet, tam se následující rok vrátí pro jednoho ze členů rodiny.
Aby se v rodině držely peníze, dávala se pod každý talíř mince
nebo šupina z kapra. Ta měla stejný význam i v peněžence. Do
každého rohu stolu se dávala ošatka. V jedné byl pecen chleba,
aby rodina měla dostatek jídla. Ve druhé bylo to, co se urodilo
na poli a v zahradě, aby byla další rok dobrá úroda. Ve třetí byly
peníze, symbolizující blahobyt a ve čtvrté byly kousky potravin
pro drůbež a dobytek. Nohy štědrovečerního stolu se omotávaly
řetězem, aby rodina držela pohromadě a také proti zlodějům na
poli. Na stůl se dával bílý ubrus a na něj dožínkový věnec, který
sloužil jako podnos pod polévku. Dále byl na stole bochník chleba,
česnek, hrnek medu a svíce.

Štědrovečerní večeře
Jakmile vyšla první hvězda, hospodyně začala nosit na stůl.
Hospodář zapálil svíčky na stromečku a všichni se pomodlili. Poté
usedli ke stolu. Hospodář rozkrojil jablko na tolik dílů, kolik
bylo členů rodiny. Každý svůj kousek snědl, to proto, aby všichni
z rodiny trefili domů a aby se po roce opět sešli. Potom hospodář
nakrájel na malé kousky chléb, pomazal je medem a každému dítěti
dal. Říkal u toho: “Kraju chleba, mažu medem, abyste všeci byli
po celý rok tak dobří, jak ten med je.“ Dále se jedla jídla ze společné mísy. Nejdříve hrách, ten spojoval rodinu v dobrém i zlém,

Štědrý večer a věštby
VĚŠTBY O VDAVKÁCH
O Štědrém dni se mohly dívky dozvědět něco o svém budoucím
ženichovi. Po večeři sypaly ptákům drobky a děvčata sledovala,
z které strany přiletí první pták – odtud měl také přijít ženich. Také
se doporučovalo zabouchat na kurník. Jestliže se kohout ozval,
mělo se děvče chystat na vdavky. Okrajovaly se jablka a dlouhý
skrojek si házeli chlapci i děvčata za hlavu. Podle tvaru, který skrojek na zemi vytvořil, se hádalo písmeno, jímž začínalo jméno nastávajícího. Svobodná děvčata házela přes hlavu papuči, a když špička
směřovala ke dveřím, děvče se do roka provdalo. Děvčata třásla
plotem nebo bezem a odkud se ozval pes, odtud měl přijít ženich.
VĚŠTBY O BUDOUCNOSTI
• N
 a stůl se postavilo sedm hrnečků dnem vzhůru. Pod každý
se položil nějaký symbol, např. peníz (bohatství), hlína (smrt),
obrázek (stane se rodičem) a ty se pak odkrývaly. Jeden hrnek
byl prázdný, a kdo jej otočil, ten vypustil bídu.
• Sfoukávala se svíce a podle směru kouře se určovala budoucnost.
Když kouř stoupal vzhůru, měl by být dotyčný další rok zdravý.
Kouř směřující do kouta nebo k peci znamenal, že má zůstat
doma a komu šel kouř ke dveřím, tem měl odejít u domova.
• Lilo se horké olovo do vody a podle tvarů se hádala budoucnost.
• Po večeři se rozkrajovala jablka napůl. Pokud byl jádřinec ve
tvaru hvězdy, znamenalo to štěstí a zdraví. Kříž symbolizoval
nemoc či smrt.
• Když se v místnosti náhle rozsvítilo, sledovaly se stíny. Čí stín
neměl hlavu, ten měl do roka zemřít. Dívky chodily o půlnoci
na řeku prosekávat led. Na vodní hladině mohly spatřit svoji budoucnost. O půlnoci můžete u chléva zaslechnout, co si
povídají krávy.
VĚŠTBY S OŘECHY
Věštilo se i pomocí ořechů. Kdo první našel v ořechu tmavé
jádro, toho prý čekala brzká smrt. Nebo se vybraly tři ořechy,
odstranila se jádra, do jednoho se dala hlína, do druhého chleba
a do třetího mince. Skořápky se slepily k sobě a daly se mezi ostatní
ořechy. O půlnoci si každý vybíral z mísy. Kdo se trefil na ořech
s hlínou, čekala ho chudoba, ořech s mincí znamenal hojnost
a ořech s chlebem znamenal spokojenost.
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Lodičky z ořechových skořápek
Velmi rozšířený zvyk byl pouštění lodiček. Do ořechové skořápky se voskem přilepila malá svíčka a zapálila se. Každý vložil
svoji lodičku do lavoru a sledovalo se, jak plavou. Když se lodičky
shlukovaly k sobě, znamenalo to rodinné soužití bez problémů.
Vztah členů rodiny určovala vzdálenost jednotlivých lodiček od
sebe. Pokud se nějaká lodička odtrhla z kruhu, její majitel odejde
z domova. Jedna lodička uprostřed znamenala, že dotyčný potřebuje pomoc a ochranu. Když se lodička nevzdálila od kraje, majitele
nečekaly žádné změny. Potopená lodička znamená marnou snahu.
Pokud jedna lodička potopila druhou, její majitel se neohlíží na
druhé a jde tvrdě za svým cílem. U partnerů to znamenalo brzký
rozchod, u sourozenců žárlivost na druhého. Dvě lodičky plující
spolu jsou symbolem spolupráce, přátelství a lásky. Pokud vedle
sebe plavou dlouho, znamená to dlouhý a pevný svazek. Čí lodička
pluje první, ten je ve vztahu dominantnější. Když se jedna lodička
přiblíží k druhé a té zhasne svíčka, znamená to, že svým chováním
dotyčný způsobí ztrátu lásky druhé osobě nebo také odmítnutí
prosby. Lodička, která se točí na místě nebo v malém v kruhu značí
nerozhodnost majitele. Pokud lodička dopluje sama ke druhému
břehu, získá to, po čem touží bez cizí pomoci. Ta loďka, která se

přimyká každou chvíli k jiné lodičce je znamením, že majitel bude
přelétavý a bude hledat sám sebe. Když v loďce zhasne svíčka,
poté co byla položena otázka, znamená to neupřímnost. Zhaslá
svíčka lodičky v přístavu znamená nedůležitost otázky. Lodička,
která dopluje k protějšímu břehu se zhasnutou svíčkou znamená
dosažení cíle za příliš vysokou cenu.
Věštby pro těhotné
Těhotná žena se z ořechových lodiček může dozvědět, zda čeká
holčičku nebo chlapečka. Vypustí jednu velkou a jednu menší
skořápku. Menší skořápka napravo od větší prorokuje chlapečka,
po levé straně holčičku. Když se k malé lodičce přidruží další, je to
počet sourozenců, které bude mít. Oddělení malé a velké lodičky
značí nezávislé dítě. Zhasnutí jedné ze svíček věští komplikovaný
vztah rodiče a dítěte. Potopená lodička znamená chudobu v souvislosti s narozením dítěte. Pokud obě lodičky doplují spolu ke
břehu, budou mít matka a dítě krásný vztah nebo to bude snadný
porod.
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Lodičky se měly po věštění vždy spálit, aby se umocnila kladná
věštba a oslabila ta negativní.
Zdroj: internet

Advent v jiném čase
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
první adventní nedělí nastal čas rozjímání a příprav na Vánoce.
Většina z nás má i tento rok na stole symbol adventu – věnec
a každou neděli zapalujeme svíčky. Jaký je význam slova advent?
Pochází z latiny – adventus a znamená příchod spasitele. Je tedy
dobou očekávání a zároveň duchovní přípravou na vánoční svátky.
První adventní nedělí, která letos připadla na 29. listopad, začal
liturgický, neboli jinak řečeno křesťanský rok.
Každý počátek v životě má obrovský význam. Neméně je tomu
i u adventu, který znamená zklidnění a rozjímání, spojené s návštěvou rorátů, což jsou ranní zpívané mariánské mše. Symbolem adventu je věnec se čtyřmi svíčkami, který značí symbolický
odpočet dnů před Štědrým dnem. Jeho kruhový tvar znamená
boží věčnost. Svíčky se mají zapalovat v proti směru hodinových
ručiček a každá má svůj význam. Dle pořadí adventních nedělí to
jsou: naděje, mír, přátelství a láska.
Skutečně vzácná symbolika, která má opravdu velký význam,
zvlášť v letošním roce. Vede nás k zamyšlení nad pojmy vzájemná
solidarita a ohleduplnost, kdy zájmy jednotlivce by neměly být
upřednostňovány nad zájmy ostatních.
Na některých věncích je svíček pět. V takovém případě je pátá
svíčka vždy bílá a je zasvěcena Kristovi a jeho odkazu lidstvu.
I když letošní rok je pro nás komplikovaný, neustále nás zkouší
a některým bohužel přinesl zcela nepředvídané okamžiky v životě,
naučil nás nejen ocenit maličkosti, ale především prokázal vzájemnou pomoc a velkou solidaritu s ostatními, ať již v souvislosti
s pandemií či nešťastnou událostí v naší obci na sklonku října.
A i když mnohým z nás chybělo společné setkání u rozsvíceného
vánočního stromku, které k tomuto období neodmyslitelně patří,
věřme, že rok příští bude příznivější, bez komplikací a omezení
a my se opět společně setkáme u adventního stromu.
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, přeji Vám a Vašim blízkým
klidné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví,
štěstí a osobní pohody.
Jana Martínková

Z našich kronik
Rok 1977 – 2. část
V měsíci červnu byly přivítány do života na místním národním
výboru děti, jako noví občánci naší obce. Bylo jich celkem 18, 10
děvčátek a 8 chlapců. Podrobný zápis o vítání a též děti, narozené
před tímto rokem, jsou zapsány v I. knize vítání nových občánků.
Matriky obce Turska, do kterých se zapisovalo od roku 1950
až do roku 1958, narození, svatby a úmrtí byly předány do Libčic
matrikářem Karlem Pospíšilem.
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V naší škole ve 2 třídách jest letos 28 dětí, v mateřské školce
65 a ve družině 24 dětí.
V tomto roce na našem katastru i v celých Čechách mnoho
prší. Úrody obilnin i zeleného krmení jest hodně, hektarové výnosy
jsou vysoké, což se vůbec nepamatuje.
Přehled výnosů zrnin ze sklizně roku 1977
Pšenice jarní – 20 ha, výnos 52 q, pšenice ozimá – 1 625 ha,
výnos 49,56 q, ječmen jarní – 1 156,5 ha, výnos 55,73 q, oves
a směsky – 161 ha, výnos 68,01 q, obilniny celkem – 2 962 ha,
výnos 53 q.
Od roku 1977 JZD vydává družstevní zpravodaj, název JZD
– Rudá záře se sídlem Velké Přílepy. V naší prodejně Jednoty jest
roční obrat 4 500 000,- Kč. V naší obci již nejsou žádní tažní koně,
mimo 22 jezdeckých. Dne 1. a 2. října byly v č.p. 31 uspořádány jezdecké závody, kterých se zúčastnili koně z celé republiky.
Letošního roku bylo v celém Československu provedeno sčítání
obyvatelstva. Napočteno 15 000 000 obyvatel. V naší obci pro
stálé deště byla řepa sklizena až 21. listopadu. Výnosy řepy byly
velké 460 q po ha, což se nepamatuje. V měsíci listopadu a prosinci
byly na našem katastru provedeny hony a odchyty. Bylo zastřeleno
180 kusů zajíců a 175 kusů bažantů. Odchytáno 56 kusů zajíců.
Na celém okrese jest málo zajíců.
JZD letošního roku začalo stavěti kravín u čp. 1 o kapacitě
1 200 kusů. Tento kravín, nákladem 50 milionů korun má být
dokončen v roce 1982.
Dne 15. prosince se bude konati výroční schůze KSČ. V letošním roce zemřelo v naší obci 5 občanů, z toho 3 muži a 2 ženy.
Na turské skládce v letošním roce bylo uskladněno velké množství
řepy. Podle statistiky takové množství nikdo nepamatuje. Řepa ze
složiště se dopravuje auty ČSAD do cukrovaru Úžice. Cukrovar
Kralupy byl asi před 2 roky uzavřen. Obec Tursko jest 300 m nad
mořem, což podle lékařů znamená, že jest zde zdravý vzduch.
Hlavně pro osoby, které trpí záduchou a děti, které mají černý
kašel. Proti Libčicím jest u nás větší mráz, až o 2 – 3°C. V naší
obci jest restaurace – starý název „Na nové“ změněn na „Jednota“.
Tato restaurace jest stará as 380 roků, jest chráněna památkovým
úřadem. Jest to budova stavěná z malých kaménků, dole v přízemí
a ve sklepě jest vše klenuté. Dole jsou 2 velké lokály, kuchyň výčep
a pokoj. Přes velkou chodbu jsou 2 sklady, dále klozety a z druhé
strany 2 místnosti. Pod celou budovou jest sklep, který za války
byl krytem pro místní občany. V prvním poschodí jest parketový
sál s jevištěm a 2 šatny. Tento sál jest 4 roky zavřen pro havarijní
stav. Jednota nechala as 1 rok odkrytou střechu, as 20 – 50 tašek
shodil vítr. Místní národní výbor stále jedná s ředitelstvím Jednoty, aby tento jediný sál v obci dali do pořádku. Jest to pro obec
velká ztráta. Veškeré schůze se musejí konat v zasedací místnosti
JZD, která pojme jen 30 občanů. Dne 15. prosince se konala
v naší obci výroční schůze KSČ. Na této schůzi byli zvoleni do
výboru s. Věra Hájková, s. J. Telipský, s. B. Lánský, s. J. Stibůrek,
s. Vondra, s. V. Snop a s. Kroupová, předseda – s. B. Lánský.
Během roku bylo v naší obci 12 schůzí národního výboru, 24
schůzí rady národního výboru, 24 schůzí výborových a 12 schůzí
KSČ. Na těchto schůzích byly projednávány věci týkající se obce,
jako dokončení výstavby prodejny, stavba kravínu v JZD, úprava
obce, stavba čekárny a jiné. Tímto se končí rok 1977, který byl pro
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zemědělství velmi dobrý na hektarové výnosy. Rok, kdy o Vánocích
nebyl sníh a přes den bylo + 8°C tepla.
Rok 1978
Dne 1. ledna i v předešlých letech na oslavu Nového roku
jezdí po obci Svaz mládeže na koních. Koně i jezdci jsou maskovaní. Tyto jízdy znázorňují staré zvyky a obyčeje. Jezdecký klub
se nachází v č.p. 31 a má svých 30 koní. V tomto statku jsou stáje
a vybudován pěkný jezdecký areál. Pro diváky jsou udělány pěkné
tribuny. Jezdecký klub se zúčastňuje závodů i jinde. V Tursku se
závodů zúčastňují i zahraniční jezdci z Polska, NDR a jiní.
V pracovní den 2. ledna ráno na nádvoří jednotného zemědělského družstva vítá pracující vojenská kapela, aby uvítali nový
rok. K pracujícím s přáním všeho nejlepšího a mnoho pracovních
úspěchů přeje předseda JZD. Ještě pro přízeň počasí, dne 4. ledna
provádí JZD orbu. V listopadu a prosinci nebylo tak pěkné počasí
jako je letos v lednu. Orat má JZD ještě 200 ha.
Naše obec má v tomto roce 594 obyvatel. V mateřské škole ve
dvou třídách jest 56 dětí. Děti jsou 4 až 6 let staré. Tato školka
jest zásluhou místního národního výboru pěkně zařízená. Dětem
se vaří a podávají se svačiny. Určitý počet dětí dle přání maminek
zde odpoledne spí na krásných lůžkách. Provoz školky jest do 17
hodin. Obě třídy jsou v přízemí.
Ve dvou třídách obecné školy jest 38 dětí – chlapci a děvčata.
Tyto dvě třídy jsou umístěny v prvním poschodí. Do těchto dvou
tříd chodí část dětí z Holubic a turské děti zase do Holubic. První
a třetí třída. Děti jezdí autobusy. V místní družině jest 26 dětí.
Dne 3. března byla vypuštěna do vesmíru raketa s naším prvním
kosmonautem Vladimírem Remkem a sovětským kosmonautem
Alexejem Gubarovem na palubě. Zpět přistáli 10. března 1978
v Sovětském svazu.
Naše spojené jednotné zemědělské družstvo konalo 3. března
1978 ve Sjezdovém paláci v Praze výroční schůzi. Na této schůzi se
projednávaly všechny události týkající se JZD v roce 1977. Plnění
plánu v rostlinné výrobě, živočišné výrobě, pracovní morálka,
finanční otázky, výstavba bytů a jiné. Ing. Josef Andrs zůstává dál
předsedou spojeného JZD. Proti loňsku jsou změny v rostlinné
i živočišné výrobě, a to následovně: celková výměra půdy jest
5 880,8 ha, z toho orné – 5 543,47 ha. Sadů a zahrad jest 232,67
ha, luk 21,63 ha, pastvin 91,03 ha. Průměrná čistá odměna na
jednoho družstevníka činila v minulém roce 2 578,- Kč. družstvo
má pro své členy k dispozici 2 rekreační chaty – Kynžvart a Suchá,
kam jezdí střídavě rodiny všech družstevníků na rekreaci.
Dne 15. března 1978 byl v naší obci po 2 letech obnoven
Sokol – oddíl kopaná. Sportovní klub S.K. byl založen v roce
1943. Hřiště bylo pronajato od rolníka Josefa Vraného z čp. 17.
Toto hřiště jest mezi státní silnicí a silnicí směr Kozinec. Výměra
hřiště s ochozy jest bezmála 1 ha. V roce 1951 byly kolem něj
vysázeny topoly a břízy. Na místním národním výboru byly později
zřízeny šatny.
3. června se konalo Vítání občánků, které provedl předseda
MNV Josef Vorel. Přivítány byly děti narozené v období roků
1977 a 1978. Celkem 6 děvčat a 8 chlapců. Současně byly v témže
roce uzavřeny 3 sňatky.
10. června byl na hřišti u školy uspořádán dětský den. Byly
pořádány různé hry a přítomni byli zástupci místního národního
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výboru. Dne 10. srpna začaly žně, které skončily 30. srpna a 15.
srpna byla otevřena nová prodejna – samoobsluha. 30. září se
uskutečnily jezdecké závody, na kterých se turští koně umístili
na předních místech.
V tomto roce došlo k významným změnám v plánovaných
výnosech plodin a odchovů v živočišné výrobě. Sklizeň cukrovky byla ukončena 10. prosince. Odvoz řepy do cukrovaru Úžice
prováděl podnik ČSAD.
V tomto a minulém roce byly kolem silnic vykáceny všechny
stromy a vysázeny nové – jeřabiny. Rovněž byly dokončeny práce
na stavbě kanceláří ve Velkých Přílepech, kam se všechny kanceláře
přestěhovaly.
V tomto roce se rekonstruuje elektrická síť na parceli. Stavba
domků a bytů, které staví JZD pro své členy u státní silnice ve
směru na Kralupy (bývalá zahrada p. Nového) pokračuje velmi
pomalu. V letošním roce byla dána do provozu nová autobusová
zastávka u fotbalového hřiště – směr Kozinec.
Naše JZD v letošním roce spolu s ostatními podniky okresu
Praha – západ začalo zpracovávat evidenci na samočinném počítači
„Tesla 200“. Bez tohoto počítače v dnešní době techniky by nebylo
možno vše dobře řídit.
opis z kroniky obce Tursko – autor pan Karel Pospíšil st.

Národní divadlo a naše obce
Myšlenka na postavení českého národního divadla se rodila
v hlavách českých vlastenců už před revolučním rokem 1848.
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Nově ustavený Sbor pro zřízení českého národního divadla vydal
v roce 1851 první veřejné provolání k zahájení sbírek.
K této aktivitě se přidali v roce 1862 i občané našich a okolních
obcí, jak je patrné z článku, uveřejněného 14. března 1862 v Národních listech (vlevo). V článku se píše o nabídce rolníků části
okresu Smíchovského na dodávku stavebního materiálu a povozů
pro zamýšlenou stavbu národního divadla.
Na dalších stranách uvádím tento článek, vyjmutý z titulní
strany Národních listů:

Václav Kašek, říjen 2020
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Domácí likér
alá „Baileys“

Ovocný pečený čaj

•
•
•
•

2 kg ovoce (dle chuti, ideální
například jablka, hrušky, pomeranče, jahody, borůvky, maliny…)
1 citron
3/4 kg cukru
4 ks skořice celé
4 ks badyánu
4 ks hřebíčku

Ingredience

2 plechovky mléka Salko
0,5 l mléka
0,5 l rumu
1 sáček mandlového
pudinku

Postup:
1. S alko dáme vařit na 2 hodiny (v neotevřených
plechovkách ve vodní lázni), posledních 30
minut necháme jen mírně probublávat.
2. M
 andlový pudink uvaříme v neoslazeném mléce.
3. A
 ž vychladne Salko i pudink, přidáme rum a vše
rozmixujeme nebo pečlivě rozmícháme.
4. L ikér nalijeme do lahví. Podáváme dobře vychlazený.
Je možná i varianta bez alkoholu pro děti.

Postup
1. O
 voce očistěte a nakrájejte na menší kousky,
u jablek a hrušek můžete nechat slupku. Citron
oloupejte a nakrájejte.
2. Veškeré ovoce dejte do hlubšího pekáčku, přidejte koření, zasypte cukrem, promíchejte
a pečte v troubě na 200 stupňů asi 30 minut.
Občas zamíchejte.
3. Ještě horké plňte do čistých skleniček. Skleničky
otočte dnem vzhůru a nechte otočené do úplného vychladnutí. Skladujte v temnu a chladu.
4. Do hrnku stačí dát tři lžičky pečeného čaje a zalít horkou vodou. Dobrou chuť! :)

Libuše Tydlitátová

PF 2021

Libuše Tydlitátová

Příjemné prožití vánočních svátků,
v roce 2021 hodně zdraví,
štěstí a pohody
Vám

za obecní zastupitelstvo přejí

Václav Vlk
starosta

Jana Martínková
místostarostka

OriginálníOriginální
oblečení oblečení
pro
pro
Vaše
poklady.
Vaše2020
poklady.
Turské noviny
– prosinec
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Zakázkové šití oblečení pro děti. Ukázku tvorby
Zakázkové šití oblečení pro děti. Ukázku tvorby
najdete zde:
najdete zde:

Originální oblečení pro
mumsowhat
Vaše poklady.
Originální oblečení promumsowhat
Vaše poklady

Rybářský spolek Studánka Tursko

Zakázkové šití oblečení
pro děti. Ukázku tvorby
mumsowhat
Zakázkové šití oblečení
pro děti. Ukázku
tvorby najdete zde:
mumsowhat
najdete zde:

Vážení občané, Rybářský spolek Tursko pro vás
zajistil, pokud to COVID umožní !!!!!

www.mumsowhat.cz
www.mumsowhat.cz
mumsowhat
mumsowhatinfo@mumsowhat.cz
info@mumsowhat.cz
www.mumsowhat.cz
info@mumsowhat.cz

PRODEJ VÁNOČNÍCH
Originální oblečení proKAPRŮ

Vaše poklady.
Který se uskuteční v úterý 22. 12. 2020

Zakázkové šití oblečení pro děti. Ukázku tvorby
najdete zde:

Kde: před restaurací U Brejchů.

mumsowhat
mumsowhatV

kolik: od cca 08.30 hod. dle příjezdu ze sádek
do cca 12.00 hod.
www.mumsowhat.cz
info@mumsowhat.cz

Vše pěkné ryby, výběr, cena jako vždy dobrá
dle nákupu na sádkách.
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1.1.1.
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Tursku
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- -příjemné
- příjemné
příjemné
prostředí
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prostředí
malé
malé
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školy
školy
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- -obědy
- obědy
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kuchyni
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Libčicích nad Vltavou

