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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
uplynul již rok od chvíle, kdy se náš život a jeho hodnoty
podstatně změnily. Současná situace je pro mnohé z nás velice
obtížná. Jsem přesvědčen, že všechna tvrdá opatření mají svá
opodstatnění a že společně překleneme i další vlnu pandemie. Je
pravda, že jsme všichni z restrikcí unavení a moc rádi bychom se
vrátili k normálnímu životu. Najděme, prosím v sobě ještě sílu,
vydržme odříkání a snad už se v tom pomyslném tunelu objeví
světýlka naděje. Velice si vážím Vaší disciplinovanosti a plnění
všech opatření, která respektujete. Můj obdiv také patří všem,
kteří stojí v přední linii “fronty“. Velké poděkování patří zdravotníkům, hasičům, vojákům, policistům a dalším pomocníkům
za jejich obětavost a statečnost. Je smutné, že v této nelehké době
v nejvyšších patrech naší politické scény většina politiků svým
vystupováním toto úsilí zcela degraduje.
Chtěl bych Vás seznámit o současné činnosti obce. Úřední
hodiny obecního úřadu jsme pro veřejnost omezili (PO a ST od
10 – 12 hod. a 14 – 17 hod.) Mimo úřední hodiny pracujeme prostřednictvím telefonu nebo emailové pošty. Kdykoliv se na nás
můžete obratit se žádostí o pomoc, podporu nebo radu.
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V minulých dnech zajistilo obecní zastupitelstvo naší obce všem
seniorům starším 65ti let zdarma 5 kusů respirátorů FFP 2. Zakoupili jsme 3 kontejnery na biodpad. Jejich obsluha bude prováděna
naším novým technickým vozidlem. Velice dobře se vypořádali
naši údržbáři s odklízením většího množství napadaného sněhu, na
který jsme si již skoro odvykli. Do konce dubna proběhne v jižní
části Náveského rybníka průřez starých stromů a v jarních měsících
se uskuteční dle plánu ozelenění výsadba zeleně v intravilánu obce.
Na budově obecního úřadu byla nainstalována nová elektronická
úřední deska, která nahradí zastaralý způsob uveřejňování vyhlášek
v listinné podobě. Připravujeme velkou rekonstrukci čistírny odpadních vod z důvodu navýšení její kapacity. Na základě vládního
nařízení je uzavřena Základní a Mateřská škola. Až do odvolání je
také uzavřen provoz dětského hřiště.
Vážení spoluobčané, ještě jednou Vám děkuji za trpělivost,
držte se, přeji vše dobré a především pevné zdraví.
Václav Vlk – starosta

Společenská rubrika
Blahopřejeme našim jubilantům
paní Anně Křížové, paní Stanislavě Skalské,
paní Haně Stránské, paní Evě Strunecké
panu Karlovi Janďourkovi,
panu Zdeňkovi Knížeti
a panu Emilovi Polákovi
a přejeme mnoho štěstí
a zdraví do dalších let.
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V tomto období nás rovněž opustili
pan Miroslav Stránský, pan Jiří Škramlík a pan Jaroslav Vajdl
Čest jejich památce

Očkování osob – Covid-19
Od pondělí 1. března 2021 je zpřístupněná registrace pro osoby
starší 70 let, opět na adrese: registrace.mzcr.cz.
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/ockovani_70v5.jpg
Kde se očkuje?
Očkovací místa jsou budována v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, jejich seznam najdete ve
formuláři během procesu registrace. Při registraci budete mít možnost vybrat si místo, které máte nejblíže.
V týdnu od 1. března 2021 se do očkování zapojí i praktičtí
lékaři a to dle domluvy s krajskými koordinátory. Díky tomuto
zapojení se urychlí celý proces očkování.Kdo se může očkovat?
Registrovat k očkování se mohou osoby starší 80 let a všichni zdravotničtí pracovníci. Od 27. února 2021 se mohou přihlašovat i pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení. Registrace jim je umožněna na základě
unikátního kódu, který obdrží od vedení škol.
Od 1. března je registrace otevřená pro osoby starší 70 let.
Očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které
jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České
republice.
V případě nejasností volejte linku 1221.

NOVÍ OBČÁNCI

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Vítáme mezi námi

Válková Ivana

Tima Němce

Sčítání lidu, domů a bytů

a přejeme,
aby se mu na tomto světě
moc a moc líbilo.

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých 10 let sčítání lidu.
Český statistický úřad vydal oznámení o konání sčítání lidu,
domů a bytů a to:

Vzpomínáme

Rozhodným dnem je půlnoc z 26. 3. 2021 na 27. 3. 2021

Vážení spoluobčané,
bohužel musím s velkým zármutkem oznámit, že
nás v tomto období opustil dlouholetý obětavý pracovník našeho obecního úřadu, pan Vladimír Hájek.
Odešel člověk, který vždy bez ohledu na čas, vykonával svoji práci zodpovědně a spolehlivě.
Věnujme mu všichni, kdož jsme jej znali, tichou
vzpomínku.
Čest jeho památce.
Václav Vlk – starosta

Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se podle online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.sčítání.cz
nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do
11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci
Vám zajistí sčítací komisaři. Distribuce formulářů do domácností
bude probíhat pravděpodobně, jako nyní probíhá doručování
doporučených zásilek při dodržení přísných hygienických pravidel.
Z tohoto důvodu Vám NEBUDOU sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů, a proto v případě potřeby se obraťte
na INFOLINKU 840 30 40 50 .
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Vyplněné formuláře můžete odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo na cca 800 kontaktních
místech České pošty/vybrané pobočky/.Odeslání bude ZDARMA.
Koho se sčítání týká: sčítání je povinné pro všechny osoby,
které mají v rozhodném okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti
a podobně, provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik s výjimkou diplomatů nebo cizinců
s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
OÚ Tursko Vás bude v průběhu samotného sčítání mezi březnem a dubnem 2021 průběžně informovat základními informacemi o sčítání na našem území.
Veškeré podrobné informace získáte na webu ČSÚ nebo
na webových stránkách www.scitani.cz, zaslat své dotazy
můžete na e-mail-dotazy@scitani.cz nebo využít linku ČSÚ
274 056 789.
Převzato z info ČSÚ

Válková Ivana

Bio popelnice
Svoz bio odpadu: začíná 1. 4.2021 a končí 30. 11. 2021.
První svoz proběhne 2. 4. 2021 a následně pak každý sudý
pátek.
Cena pro tento rok byla navýšena na 150,- Kč za 1 měsíc svozu.
Každý občan musí mít pro tento rok uzavřený dodatek ke
smlouvě na bio odpad /změna ceny/ a označenou hnědou bio
nádobu žlutou známku s označením 2021 BIO. Bio nádoby
máte pouze pronajaté od OÚ Tursko a pokud se Vám nádoba
poškodí nebo svoz dál už využívat nebudete, musíte neprodleně
volat OÚ Tursko 315 786 023 a nádobu vrátit nebo vyměnit za
funkční.
Kontejnery: 1. 1. 2021 je v platnosti nový zákon o odpadech
č. 541/2020 Sb. s mnoha změnami, z nichž nejdůležitější jsou
nové sazby poplatků za ukládání odpadů na skládku.
Proto zastupitelé obce na svém zasedání č. 2 dne 15. 2. 2021
schválili, že na číslo popisné za jeden rok si občané mohou objednat pouze max. 5 ks kontejneru.
Cena kontejnerů:	  9 m3 na komunál
15 m3 na komunál
	  3 m3 na suť a zeminu
	  8 m3 na suť a zeminu

1.520,– Kč
2.640,– Kč
2.970,– Kč
7.440,– Kč

Objednání kontejneru si musíte domluvit v kanceláři OÚ Tursko v úřední dny minimálně dva dny předem, kde Vám vystavíme
doklad pro řidiče kontejneru /Regios a.s./, bez kterého není přistavení kontejneru možné.
Pokud bude potřebovat více kontejnerů během roku než je
povoleno, musíte si zprostředkování zajistit s firmou Regios a.s.
sami na své vlastní náklady.
Válková Ivana

Obecní úřad Tursko
a FCC Regios, a.s.
pořádají mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
pro obec Tursko.
Datum: sobota 10.4.2021, od 7:45 hod do 9:15 hod
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:
• zářivky a výbojky
• autobaterie a monočlánky
• vyjeté oleje a použité olejové
filtry, vč. obalů
• použité fritovací oleje
• barvy a laky, včetně obalů
• kyseliny, rozpouštědla, čističe
a další domácí chemii
• nádobky od sprejů
• staré a nepotřebné léky
• lednice
• TV, PC

Ceník úhrad za zřízení věcných
břemen na nemovitostech ve
vlastnictví obce Tursko
Zastupitelé obce Tursko na zasedání dne 15. února 2021 schválili níže uvedený ceník a pravidla pro uzavírání smluv o věcném
břemeni služebnosti, který je platný dnem jeho schválení.
Ceník upravuje ocenění věcných břemen v případech, kdy obec
Tursko, jako strana povinná, umožní straně oprávněné smluvně
zatížit nemovitost ve vlastnictví obce Tursko právem odpovídajícímu věcnému břemeni .
Výše úhrady se stanoví jako součin počtu měrných jednotek
určených dle předloženého geometrického zaměření uložení příslušného vedení a příslušné sazby za měrnou jednotku.
Výše úhrady v jiných než níže uvedených případech, bude stanovena individuálně s ohledem na dříve schválené případy.
K úhradě za zřízení věcného břemene bude připočtena aktuální
sazba daně z přidané hodnoty.
V případě, že obec Tursko uzavře s fyzickou či právnickou
osobou smlouvu o právu provést stavbu, z níž bude vyplývat, že
v rámci stavby dojde k zatížení daného pozemku vedením inženýrských sítí, je nutné zřídit právo věcného břemene (služebnosti).
Strana oprávněná zajistí na své náklady vypracování geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene a zaplatí
poplatek za návrh a vklad do katastru nemovitostí.
Osoba oprávněná z věcného břemene je vždy povinna na vlastní
náklady uvést dotčený pozemek a jeho okolí do původního stavu.
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Uložení do volného terénu

200,– Kč / bm

Uložení do chodníku

1 200,– Kč / bm

Komunikace – podélné vedení ve vozovce

1 200,– Kč /bm

Komunikace – překop, částečný překop

1 200,– Kč / bm

Komunikace – protlak, podvrt

800,– Kč / bm

Nadzemní vedení – podélné

300,– Kč / bm

Nadzemní vedení – křížení s komunikací

800,– Kč / bm

Umístění příslušenství na pozemku,
v oplocení

2 000,– Kč / 1 ks
Zastupitelstvo obce

Cestování mezi okresy
a na katastru obce
Od 1.3.2021 na tři týdny bylo vydáno krizové opatření –
nařízení omezeného pobytu, a to cestování v rámci okresů
a hl.m. Prahy a cestování mimo okres a hl. m. Prahu.
Otázky a odpovědi:
Cestování v rámci okresu a hl. m. Prahy
Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad
či potvrzení?
• NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný
doklad.
Pokud půjdu na nákup, k lékaři nebo na úřad, musím mít
u sebe nějaké potvrzení?
• NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.

Zásilkovna
Novinkou i u nás bude zřízena nová služba, a to ZÁSILKOVNA
/cca březen-duben/, kde si budete moci nechat doručovat svoje
zásilky, které v této době využívá většina obyvatel z e-shopů.
Z-Box je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, které bude
umístěno venku u poštovní schránky Pošty Partner a bude k dispozici 24 hodin a 7 dní v týdnu.
Informace a podmínky k jeho obsluze najdete podrobně v letáčku i na webových stránkách https://zásilkovna.cz

Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?
• ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po
celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci
je do 500 metrů od bydliště.
Mohu si jít zaběhat?
• ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území
obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby,
které spolu nežijí ve společné domácnosti.
Pro Vaši orientaci Vám přikládáme aktuální mapu katastru Turska

Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

Válková Ivana
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Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?
• ANO. Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci
jednoho okresu.

Přiloženy další informace. Jízdní řády jsou dispozici na
www.pid.cz.

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí
ve stejném okresu?
• NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři
nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy
šíření viru.
Zdroj: MVČR

Ivana Válková

Plánované změny v dopravě
15. 3. 2021 bude zahájena plánovaná oprava a uzavírka mostku
S071 přes Nebušický potok v Horoměřické ulici /na Jenerálce/
a potrvá cca 9 měsíců. Bohužel tato rekonstrukce ovlivní provoz
autobusové linky č. 316 a 356 i ostatní provoz. Objízdná trasa
povede přes Nebušice. Na trase budou zřízeny obousměrné zastávky „Průhonský háj“ a „Škola Nebušice“. Zastávka „Pučálka“ bude
po dobu výluky zrušena. Zastávka „Horoměřice“ bude pro linky
316 a 356 přemístěna do dvora statku. V souvislosti s omezením
veřejné dopravy ve Středočeském kraji a zároveň délce objízdné
trasy dochází k mírnému prodloužení intervalu v přepravních
špičkách.

Zdroj: www.pid.cz


dočasná změna

Libuše Tydlitátová

od 15. března 2021 (pondělí)
do odvolání (cca prosinec 2021)

Uzavírka v ulici Horoměřická - rekonstrukce mostu

316 356

: směr Statenice

: směr Statenice

Horoměřice

Použitá data: mapy.cz

Holubice
Statenice
Bořislavka
Bořislavka

Vážení, cestující,
z důvodu rekonstrukce mostu S071 v
ul. Horoměřická (Jenerálka) dochází
ve výše uvedeném termínu ke změně
tras autobusových linek:

355 Únětice

316,
316 356 jsou obousměrně vedeny
přes Nebušice.

316
356
316
356

Horoměřice

316
356

360

361

Horoměřice
355 Dejvická

390

; směr Bořislavka

437

316
356

Zastávka „Pučálka”
je zrušena.

Průhonský
háj
Uzavírka - rekonstrukce mostu.
Škola
Nebušice
Jenerálka

438

485

; směr Bořislavka

Zakresleny pouze linky dotčené výlukou.
Sledujte, prosím, výlukový jízdní řád.

234 704 560
© ROPID, březen 2021

www.pid.cz

Ruší
se
zastávka:
(obousměrně)

Pučálka

Zřizují se zastávky: Průhonský háj
a Škola Nebušice (obousměrně)
Přemisťuje se:
Horoměřice
–
obousměrně do dvora statku
k provizorně
vybudovanému
nástupišti
Na lince 355 nedochází k žádnému
omezení zastávky zůstávají ve
stávajících polohách.
Upozorňujeme cestující, že v průběhu
této uzavírky dojde na 3-4 měsíce
k dalšímu omezení v oblasti Jenerálky
a změně tras již dotčených linek. Pro
tuto uzavírku bude zpracováno jiné
dopravní opatření.
Děkujeme za pochopení.

Dopravci PID

Turské noviny – březen 2021
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Pošta Partner
Covid se bohužel nevyhnul ani poštám, jak poště Partner, tak
doručování České pošty a nemilosrdně zasáhl hlavně do doručování zásilek u nás, ale i našich vesnických sousedů.
Proto bylo a doposud je doručování zásilek omezené na určité
dny v týdnu tak, aby v každém doručovacím okrsku alespoň 1x
za dva dny byla doručena do vašich schránek veškerá pošta a upozornění na doporučené zásilky atd.
Co se týká důchodů, které se doručují, ty budou vždy přednostně doručeny v daný výplatní den důchodu.
Nová otevírací doba Pošty Partner Tursko od 11. 3. 2021, kde už
budou noviny a veškeré služby fungovat tak jako běžně v celém roce:
Po
Út
St
Čt
Pá

08:00 – 11:00
08:00 – 13:00
08:00 – 11:00
08:00 – 13:00
08:00 – 13:00

16:00 – 18:00
16:00 – 18:00

Tel. kontakt 315 786 031
Upozorňujeme, že na naší Poště Partner je zřízena služba BALÍKOVNA, kde jsou poplatky za doručování balíků o hodně nižší.
Děkuji Vám za pochopení a přeji pevné zdraví
Monika Pokorná

Bohoslužby v kostele
sv. Martina
Alespoň jedna z mála pozitivních
zpráv co nám Covid nevzal, to jsou mše
v kostele sv. Martina Tursko, které nebyly zrušeny a konají se každou neděli od
8:30 hodin, /samozřejmostí jsou opatření/, a které vede náš pan farář Lukáš
Lipenský /Řád Křížovníků s červenou
hvězdou/. Doporučuji alespoň jednou
si přivstat a mše se zúčastnit, a to nejen
o vánočních svátcích, ale i v běžném roce.
A poté bych měla ještě jedno doporučení. Pan farář nejenže
pořádá v našem kostele mše, ale můžete si domluvit i křtiny a
svatby, které jsou nezapomenutelné i velice emotivní.
Pokud byste měli zájem o více informací k Rytířskému řádu
Křížovníků s červenou hvězdou – odkazy: https://www.křizovnici.
eu // i Fb Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou, kde uvidíte
fotky, videa a události Křížovníků.
Zdroj fota: FB
Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou
Válková Ivana

Z činnosti obecní policie
Vážení občané,
vstoupili jsme do roku 2021, kdy jsme si přáli, aby byl pro všechny lepší, než rok předchozí.

I tento rok nám připravuje nelehké povinnosti a úkoly a mnohým z nás i těžká životní rozhodnutí. Toto se velmi projevuje
i na činnosti obecní policie, která bohužel zaznamenává nárůst
občanskoprávních sporů, dále domácího násilí a v neposlední řadě
časté nadměrné požívání alkoholu a jiných látek, které významně
změní chování osob. Věřím, že konečně nastane doba, která nám
všem pozvedne náladu a budeme zase moci plánovat a užívat radosti bez vládního omezení. Je proto nutné, tato vládní omezení
v plném rozsahu dodržovat.
Nyní bych v rychlosti shrnul strukturu OP Velké Přílepy
a samozřejmě připomněl kontaktní telefon na hlídku ve službě
605 862 177. Obecní policie přijala nového člena týmu p. Tomáše
Pasáka, který již od poloviny března, po splnění všech zkoušek, bude
moci vykonávat činnost strážníka. Dále jste mohli zahlédnout nové
služební vozidlo Ford Custom, které bude také používáno jako mobilní kancelář a zázemí strážníků pří závažných událostech. Dochází postupně k vylepšování kamerového systému, který významně
přispívá k odhalování trestné činnosti, ale i přestupkového jednání.
Z činnosti OP bych zmínil, že došlo za první měsíc roku 2021
k necelým padesáti událostem, které OP řešila, což je skoro třikrát
více než v loňském roce. Jednalo se o černé skládky, dopravní
nehody, různé druhy občanského soužití, drobných majetkových
deliktů, ale pomoc osobám v ohrožení života, asistence při zásahu
složek IZS (integrovaného záchranného systému).
Věřím, že události, které nás v současné době ovlivňují, se již
blíží ke konci a lidé se opět budou moci vrátit ke svým radostem
a doufám, že obecní policie tak nebude muset řešit tolik osobních
sporů, což mnohdy není snadné.
Přeji Vám pevné zdraví.
Martin Ventura
velitel OP Velké Přílepy

Kulturní komise
Letošní rok pro nás začal omezeními, které nadále trvají.
Máme pro Vás stále naplánované akce, výlety, slavnosti, besedy,
posezení a pro děti také různé sportovní aktivity, výlety, divadélka.
Jenže situace, která dále trvá, nám neumožňuje tyto připravované akce uskutečnit. Stále čekáme, až nám to okolnosti a situace
dovolí pořádat.
Chtěla bych všem popřát hlavně hodně zdraví v těchto dnech.
Ivana Lánská

Co nového ve školce
Rok 2021 začal krásně, odpočatí po vánočních prázdninách jsme se všichni vrátili
do školky. Ježíšek přinesl dětem mnoho nových hraček pro potěšení, i těch didaktických.
Ale největším dárkem pro nás všechny byl –
SNÍH. Takové radosti, které trvaly dlouho. Oproti loňskému roku,
kdy jsme si na koulovanou hráli s míčky a papírem, bylo tohle
skvělé. Mohli jsme tak každý den dovádět na sněhu, stavět, pozorovat, učit se, zkoumat, poznávat vlastnosti sněhu i zimního počasí,
co víc si přát, než se umět radovat z maličkostí, tak jako děti.

Turské noviny – březen 2021
Každý týden máme nějaké téma, o kterém se učíme, na které
se připravujeme, které se pak složí do velkého celku školního
vzdělávacího programu naší školky. Krásně se nám v ledových
lednových dnech nabízelo téma zimy a ledu a tolik populární
pohádky Ledové království. A tak se na týden proměnila naše
školka v království Arendel, další týden ve vesmírnou stanici nebo
na vysněné povolání. Moc děkujeme rodičům, kteří se aktivně
zapojují do činností s dětmi.
Bohužel situace okolo covid pandemie se nelepší a školka musela zavřít nejdříve z důvodu karantény a nařízení hygienické stanice,
podruhé ji zavřela vláda. Děti rok před školní docházkou mají
vzdělávání v mateřské škole povinné. Proto u nich musí probíhat
výuka distančně. Neprobíhá on-line jako u školáků, myslíme si,
že rodiče toho už tak mají nad hlavu. Materiály jako pracovní
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Ihned po skončení vánočních prázdnin došlo opět k částečnému
uzavření naší školy a žáci od 3. ročníku jsou opět na distančním
vzdělávání. Co je na této situaci asi nejhorší je fakt, že nikdo neví,
kdy tento způsob vzdělávání skončí. Vidím již velkou nechuť dětí
k této formě vzdělávání, vidím již velkou únavu učitelů z práce u počítače, vidím velký pokles v kvalitě vzdělávání generace našich dětí.
K tomu ke všemu dorazil ještě virus COVID 19 do naší pobočky v Holubicích a zdecimoval všechny zaměstnance školy.
Pozitivní výsledky testů nikoho rozhodně nepotěšily a následné
příznaky nemoci, horečky, urputné bolesti hlavy a slabost znemožnily vzdělávat žáky třeba distančním způsobem. V době, kdy píšu
tento článek, ještě netuším, jak dlouho tato situace bude trvat.
Od 8. března jsou pro náš okres nařízeny jarní prázdniny. Takže
pevně věřím, že 15. března se nejpozději sejdeme všichni plni síly
do další práce. Přeji všem zaměstnancům, aby byly následky této
nemoci co nejdříve pryč.
Zápis do 1. ročníku
Již v tuto dobu můžete na stránkách školy přihlásit svého předškoláka ke školnímu zápisu. Jedná se o všechny děti narozené od
1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

listy, různé náměty na tvoření nebo texty dostaly děti elektronicky
nebo v tištěné formě. Jistě to nenahradí výuku ve školce a hlavně
sociální kontakty mezi dětmi, proto doufejme, že bude brzy líp
a přijímejme situaci takovou, jaká je. Každý v dodržování pravidel,
ať už vládních nebo svých morálních, musí začít u sebe.
Mnoho sluníčka a krásných předjarních dní přeje kolektiv
mateřské školy.
Informace o zápisu a termínech správního řízení
• Z
 ápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v této nepříznivé
době distanční formou, a to v období od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.
• Přihlášku k přijetí dítěte si rodiče vytisknou z webu MŠ –
www.webskoly.cz/mstursko/ ze sekce dokumenty.

Zprávy ze ZŠ
Novinky z naší školy
V letošním školním roce prožíváme stále nová a nová překvapení.
Jsem již v této škole osmým rokem a teprve v tomto školním
roce se stalo, že neproběhly naplánované akce téměř v plném
rozsahu. Opravdu nás mrzelo, že nebyl tradiční svatomartinský
průvod v Tursku, nezpívali jsme ani u jednoho rozsvěcení vánočního stromečku a dokonce jsme se nesešli v kostele v Tursku na
předvánočním zpívání.

Jak postupovat?
Najděte ikonu Škola online, klikněte na ni a na liště vlevo je
záložka Přihláška k zápisu.
Termín zápisu je stanoven na 6. až 8. dubna 2021. Jakou formou proběhne, bude záležet na konkrétní epidemiologické situaci
a na tom, jaká omezení budou v platnosti. Sledujte proto stránky
naší školy, kde se včas dozvíte, jak postupovat.
Přeji všem hodně zdraví, štěstí, trpělivosti a životního optimismu.
Renata Vařechová
ředitelka školy

Základní škola Velké Přílepy
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK
STUDÁNKA TURSKO
Vážení spoluobčané,
je těžké psát něco pozitivního, radostného
a pěkného v dnešní situaci. Nikdo z nás není
jistě v dobré náladě ze situace jak na zdravotní, tak politické scéně.
O to horší je se orientovat v záplavě vesměs velmi negativních
zpráv a najít trochu relevantní informaci o skutečném stavu věcí.
Z této situace je velmi nešťastný i náš spolek rybářů. Nejenže
nemůžeme organizovat naše pravidelné akce jako jsou čarodějnice,
rybářské závody, brigády apod., ale ani se scházet na našich schůzích a informovat členy spolku o výsledcích, plánech a organizovat
naši činnost. Pro letošní rok je zřejmé, že žádnou z těchto akcí ani
neuskutečníme. O rozhodujících otázkách se výbor bude snažit
informovat členy alespoň telefonicky pomocí SMS zpráv, plakáty
apod. Proto žádám naše členy, aby pomohli ulehčit výboru spolku
situaci řešit také tím, že členské poplatky zaplatí pokud možno
elektronickou cestou, a to dle řádu do Velikonoc (1.4.), kdy je
zahájení lovné sezóny a stejně tak i kdo chce povolenky k lovu.
Povolenky budou vydány tomu, kdo má zaplaceno, pan Paleček po
po telefonické domluvě na tel.č.: 602325950, a to u něj doma na
adrese Pražská 114, Tursko. K panu Vernerovi a Palečkovi směřujte
vaše případné dotazy a připomínky a ti je přenesou k rozhodnutí
i na ostatní členy výboru a o výsledku vás informují.
Michal Verner
předseda sdružení rybářů

Rozhovor o destilérii a pálenici
Landcraft s Petrem Alexandrem
Proč pálenice a destilerie?
Už dávno jsme si s kamarádem Ondrou Kopičkou (dirigentem,
překladatelem a s širokým srdcem pro přírodu) říkali, že nás štve,
kolik ovoce vidíme každý rok ležet ladem pod stromy,a že se pokusíme něco udělat třeba pro česká jablka. Volba nakonec padla
na pálenici a destilérii a někdy kolem roku 2015 jsme založili
firmu Land Craft Spirits. Chtěli jsme ta jablka destilovat a dávat
do sudu. Samozřejmě, že jsme netušili, do čeho se vrháme, takže
další tři roky jsme strávili sháněním všech potřebných povolení,
přestavbami a investováním do technologie. Poprvé jsme začali
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destilovat v pálenici v roce 2018, ale hned z prvních ohlasů bylo
jasné, že jsme se vydali po správné cestě. Jak to u nás funguje,
vyzkoušeli už mnozí pěstitelé z Turska a okolí. Věříme, že jsme
zatím nikoho nezklamali.
Co je pro vás důležité?
Hodně podstatný je pro nás vztah k přírodě. Svět kolem nás se
změnil, mizí lesy, louky a meze, zemědělství se změnilo v průmysl.
Takže každý kvetoucí strom na zahradě je vlastně malým zázrakem,
který vrací do našeho životního prostoru včely, hmyz, ptáky, stín
a samozřejmě ovoce. Pokud se ho podaří na podzim ještě i sklidit
a zpracovat, je radost ještě větší. Právě tomuhle lokálnímu zpracování produktů se snažíme vycházet vstříc. Od roku 1997 jsme
spolupracovali na vzdělávacím festivalu Ekofilm, později jsme
založili i vlastní vzdělávací projekty, například Life Sciences Film
Festival s ČZU, Foodfilmfest s VŠCHT a Národní technickou
knihovnou. Prostřednictvím vzdělávacích filmů a přednášek osvícených kolegů z přírodních věd jsme se snažili předávat informace
o prostředí, v němž žijeme a o možných cestách udržitelného
rozvoje. Pálenice je jen dalším krokem v podpoře lokálnosti. Jen je
to trochu praktičtější než film a pánům (A pozor! Často i dámám!)
vlastní produkt v lahvi působí mnohem větší radost.
Pálenicí ale vaše činnost nekončí, že?
S prvními kapkami destilátu nám bylo jasné, že vstupujeme do
úplně nového a fascinujícího světa. Příroda během evoluce stvořila
nespočet vůní a chutí a nám dala schopnosti je vnímat a používat.
Nejrůznější molekuly jsou vlastně slova chemické řeči života. Slouží
ke komunikaci rostlin i živočichů, k vábení opylovačů, k obraně,
k varování, k léčení, imunitním reakcím. Takže když se vám v celém
domě rozvoní jablka, koření nebo byliny, připomíná vám to nejen
babiččin štrůdl, ale také to dávné předivo přírody, které nás stvořilo.
Já jsem původem chemik a sedmnáct let jsem pracoval v Ústavu
organické chemie a biochemie. Ve skupině doktora Holého a později i v Gilead Sciences jsem měl tu čest podílet se na fantastických příbězích vývoje nových léků. Ale vedle nukleových kyselin
a vývoje nových léků mě vždycky zajímaly přírodní látky. Takže
jakmile nám tady z kolony začaly kapat první aromatické molekuly,
zajásala ve mně ta hravá klukovská duše a nadšení už mě nepustilo.
Takže jste se posunuli
od pálenice k destilérii?
Ano, pálenice je služba pěstitelům
a jsme rádi, že můžeme zprostředkovávat ta nejlepší aromata, kterými je
jejich zahrady a sady mohou obšťastnit. Destilérie pracuje v režimu ovocného lihovaru. Celně to znamenalo další stohy potvrzení, žádostí a formulářů, ale umožňuje
nám vyrábět a prodávat naše vlastní produkty. Začali jsme sbírat
a nakládat byliny, vyrábět vermuty, likéry, giny a další průtahové
destiláty. A právě tohle nám umožňuje začít znovuobjevovat to,
co ke zdejší krajině vždycky patřilo.
Kde tedy berete inspiraci pro svoje produkty?
Je to jednoduché, každá dobrá hospodyně měla přece na okně
láhev s ovocným vínem, s bylinným extraktem nebo likérem. Lidé
byli zvyklí sbírat v každém ročním období, co jim krajina kolem
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nabízela. Takže se stačí trochu rozhlédnout, zalistovat ve starých
knihách. V tom je nabídka přírody naprosto bezkonkurenční.
Ovoce je samozřejmě základ, ale děláme likéry z šípků, aronií,
jeřabin, z medu, z březového listí nebo z dubové kůry. Všude
kolem rostou stovky bylin, každá z nich je chemickou továrnou
na molekuly, které jsou nejen dobré a voňavé, ale často i léčivé.
Vyrobili jste prý i první ženský gin?
Ano, je to gin navržený
ženskou rukou, jeho recepturu vyvinula dcera Jana. Také
chodila na ČZU a botanika
jí byla blízká. Takže vydestilovala gin, který je odrazem
turské krajiny a toho, co nám
roste na zahradě. Šalvěj, mateřídouška, popenec, šanta, dobromysl, lipový a bezový květ a pak
ginové náležitosti, jako jalovec, koriandr, zázvor a stopa citrusů.
Janin gin nám dělá velkou radost, protože se v něm podařilo realizovat právě ten zmiňovaný lokální přístup a lidem chutná.
Zdá se, že si vlastně hrajete?
To je to přesné slovo. Hrajeme si jako malí kluci a naší hračkárnou je příroda. Ale vážně, má to i hluboké historické souvislosti.
Už když jsme se na Tursko stěhovali, bylo to dokonce s určitou
rozechvělostí, protože zdejší krajina je protkaná příběhy hluboké
historie. Ale ta bylinná a rostlinná historie jde ještě dál. Před třemi
i čtyřmi tisíci lety tu byli Keltové a další kmeny. Ti zcela přirozeně rozuměli řeči rostlin, věděli, které z nich jsou jedovaté, které
léčivé a uměli s nimi pracovat. Dnešní lékařská a farmaceutická
věda jejich moudrost jen potvrzuje a vysvětluje, proč je ta či ona
látka (třeba ze jmelí nebo z šalvěje) lékem a jakým mechanismem
funguje. Takže pro nás je tahle hra vlastně jen návratem, hledáním vlastních kořenů.
Proto se jeden vermut jmenuje Druid?
Přesně tak. Druid je mou první „vermutovou studií“. Bývalý
kolega z UOCHB, Aleš Svatoš, vyrábí ve Velkých Žernosekách
skvělá vína ve vinařství Porta Bohemica (mimochodem, právě
touhle Branou Čech proudila keltská vzdělanost i zboží). Vermut
z jeho millerky (Müller-Thurgau) obsahuje extrakt z bylin, které
Keltové považovali za svaté. Dubová kůra, vřes, jmelí, mateřídouška, rozmarýn, pelyňky, puškvorec… A samozřejmě trocha medu.
Odkud berete ty historické informace?
Třeba dnešní archeobotanika nebo pylová analýza dokáží velmi
přesně popsat, jaké rostliny kde rostly a jaké lidé běžně používali už
třeba za neolitu. Nejstarší písemné doklady jsou mnohem mladší,
třeba prvním lékařským kompendiem je egyptský Ebersův papyrus, jehož stáří se odhaduje na
5000 let. Jen o málo mladší
jsou nálezy v keltských, germánských nebo slovanských
hradištích. A tyhle stopy jsou
už tady všude kolem, v krajině kolem Turska. Existuje pak
i celá řada dobových prame-

nů, likérnických příruček, starých receptur, takže opravdu je z čeho
vycházet. My se jen snažíme znovuobjevovat souvislosti, které znal
už praotec Janeček, sotva slezl ze stromu. Musím přiznat, že i mě
samotného často zaskočí, jak skvěle nebo zajímavě ty věci chutnají.
Ale je tu ještě jeden moment, respektive zavazující tradice. V našem domě dříve žil rod Regenermlů, který dokázal velmi úspěšně
rozvíjet statek a chov koní. Na ně pak navázal snad ještě úspěšnější
podnikatel a politik, pan Josef Wohanka, známý šlechtitel řepného semínka a budovatel masarykovského státu, který vlastně stál
u obrovského rozvoje českého cukrovarnictví. Kameny našeho
domu pamatují dost slavné momenty Turska a my doufáme, že
ani Land Craft Spirits nebude dělat ostudu.
V každém případě zveme všechny zájemce o pálení nebo třeba
o prohlídku, či degustaci produktů. Další informace o palírně
i destilerii na www.landcraft.cz nebo www.palenicetursko.cz
Otázky kladla Libuše Tydlitátová

Zima, jak má být
Letošní zima je po mnoha letech pro všechny překvapivě taková, jak má být, se vším co k ní patří! Mrazy až k – 20 stupňům
a byli jsme poctěni i sněhovou nadílkou! Na pár dní jsme se ocitli v sněhovo-ledovém království… Pole i naše zahrady a domy
pokryla sněhová peřina. Je to zřejmě kompenzace za to, že hory
a sjezdovky letos nemůžeme navštěvovat, jak jsme zvyklí! Po zasněžených polích bylo možno vidět běžkaře, děti využily každý
vyvýšený pahorek k sáňkování či bobování a bruslaři a hokejisté
se také dočkali, aby zavítali na náš rybník! 
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Bohužel tato situace samozřejmě způsobila problémy se sjízdností komunikací, s dopravou a MHD, ale za radost, kterou z toho
měly děti, nám to v tomto těžkém období myslím stálo...
Libuše Tydlitátová

Zoopark Zájezd
Jen málokdo z nás nikdy neslyšel o této minizoo. V rodinném
Zooparku Zájezd zažijete zvířata opravdu zblízka.
Jen kousek za Prahou směrem na Kladno, v pravé české přírodě
vedle Okoře v malé obci Zájezd. Chovají zde přes 100 druhů zvířat
jak exotických, tak domácích. Některým z nich bohužel hrozí
vyhynutí. Nyní je díky opatřením a nařízením vlády zavřeno, ale
po celý rok se zde jinak konají zábavné a naučné akce nejen pro

děti, školy a školky, například komentovaná krmení, prohlídky s průvodcem, oslavy narozenin či příměstské tábory. Funguje
občerstvení, lze spatřit kolekci chameleonů, pro děti je atraktivní
koutek s domácími zvířaty a hřiště.
Za více než 10 let existence prošly branami Zooparku Zájezd stovky tisíc návštěvníků, především rodiny
s dětmi. Stal se oblíbeným místem pro výlet a významným
centrem volnočasového vzdělávání. Právě vzdělávání v oblasti
ochrany přírody je jednou z hlavních činností této zoo,
která pořádá i tábory pro děti nebo jezdí přednášet do škol.
Zoopark Zájezd je již několik měsíců uzavřen návštěvníkům. Bez
nich přichází o drtivou většinu příjmů a hrozí mu finanční potíže.
Zoo se proto rozhodla založit veřejnou sbírku a prosí veřejnost
o dary na pomoc s krmením zvířat. Pro soukromou zoo, která
je naprosto závislá na příjmech od návštěvníků, je to zásadní
problém. „Stali jsme se jednou z prvních soukromých zoo v Česku
a jsme jednou z pouhých dvou v celém Středočeském kraji. Máme
fantastický tým ošetřovatelů a další skvělí lidé se starají o vzdělávací

programy, návštěvníky nebo výstavbu. Podzimní a zimní zavření už
ale nezvládáme…“ říká ředitel zoo Jiří Marek, který je v Zájezdu
přes dvacet let a se svým nejstarším synem má na starosti výstavbu
či péči o zvířata. Kvůli uzavření dokonce zaměstnanci dobrovolně
přistoupili na snížení mezd, aby pomohli udržet zoo při životě.
Obec Tursko projevila snahu pomoci a formou daru podpořila
zoopark částkou 20.000,-Kč v říjnu 2020. Pomoci může každý
RŮZNÝMI FORMAMI:
ADOPCE ZVÍŘAT
• Získáte cedulku se jménem (či logem firmy) k jeho výběhu
• Budete moci s rodinou přijít do zoo a o zvířeti se dozvědět
víc od jeho ošetřovatele
• Pokud to daný druh dovolí, můžete si jej i nakrmit
VSTUPENKY DO ZOO
Koupit si můžete už nyní svou vstupenku.
• Vstupenku si můžete zakoupit online
• Dárkový poukaz lze poslat emailem
• Platit bude jeden rok od zakoupení
• Množství je neomezené
ZÁŽITKY V ZOO
V zoo můžete být opravdu blíž přírodě a užít si nezapomenutelné zážitky s rodinou a přáteli. Můžete si vyzkoušet jaké to je
být ošetřovatelem, nakrmit si své oblíbené zvíře nebo si projít zoo
s průvodcem po zavíračce.
DARY
Pro dary byl zřízen TRANSPARENTNÍ ÚČET. Zoopark
děkuje za veškerou podporu! Potvrzení o daru vám lze zaslat
emailem.
číslo účtu: 123-1632310247/0100
KONTAKTY
Zoopark Zájezd o.p.s., Zájezd 5, okres Kladno, 273 43
IČ: 27564916, DIČ: CZ27564916
info@zoopark-zajezd.cz
tel.: +420 792 212 906, +420 312 250 889
Informace a citace čerpány z webových stránek:
www.zoopark-zajezd.cz
Libuše Tydlitátová
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Velikonoční zvyky v Asii
Protože křesťanství není v Asii příliš rozšířené, jsou zde velikonoční zvyky méně rozšířené než jinde ve světě.
• F
 ilipíny – někteří věřící se zde nechávají po vzoru Krista přibít
na kříž a také se nechávají bičovat.
• Indie – lidé slavící Velikonoce v Indii jsou ve zvycích spíše
skromní – je to svátek o bohoslužbách, modlitbách a setkávání.
Celý rok potom lidé spoří peníze do k tomu určené nádoby a na
Velikonoce je věnují kostelu, sirotčinci nebo dalším potřebným.

Velikonoce jako křesťanský svátek jsou rozšířené po celém světě
a velikonoční zvyky se často stát od státu odlišují. V podstatě ale
všude, kde se tento svátek slaví, najdete vajíčka v různých podobách, velikonoční zajíčky či králíčky a po půstu přicházející hodování. Objevují se však také, alespoň pro nás, velmi netypické zvyky.
Je už takřka jisté, že i letošní velikonoční svátky budou podruhé s omezeními, tak není na škodu, když už nebudeme moci
cestovat, podívat se do světa, jaké jsou zde zvyky a tradice.
Velikonoční zvyky v Evropě
V Evropě jsou velikonoční zvyky také odlišné, a to nejen od
těch světových, ale i od těch českých. Každý stát má své specifické
tradice, podle některých byste možná ani neřekli, že jde o velikonoční svátky, protože jsou z našeho pohledu velmi netradiční.
• Polsko – ne zcela neznámý zvyk je zde polévání vodou, které
slouží k zajištění zdraví, stejně jako u nás se pečou beránci
a také kynuté bábovky. Lidé si o Bílé sobotě v kostele nechávají
posvětit potraviny, které na Boží hod velikonoční snědí.
• Rakousko – na Bílou sobotu se v oblasti Alp hojně zapalují
ohně, které mají spálit zimu.
• Německo – bavorský zvyk házení vejcem může být velmi
úsměvný – majitel přehazuje vejce přes střechu svého domu,
což má chránit dům před uhozením blesku. Další člen rodiny
na druhé straně vejce chytá.
• Chorvatsko – netradičně tradiční pomlázky zde pletou z olivových větví. Dalším zvykem je přiťukávání si vajíčkem – vítězem
je ten, komu se vejce nerozbije.
• Francie – bílý zajíček schovává dětem cukrovinky, které děti
v pondělí ráno hledají v domě nebo zahradě.
• Španělsko – děsivě mohou působit španělské pochody postav ve
vysokých kápích s pochodněmi
v rukou, které potkáte v ulicích,
někteří nosí i řetězy jako výraz
pokání.
• Norsko – norské Velikonoce jsou
také netradiční – všichni se baví
detektivními a kriminálními příběhy – v televizi, knihkupectví
vydávají speciální edice, vycházejí tematické komiksy.

Velikonoční zvyky v Americe
Severní a Jižní Amerika jsou svou rozlohou velké a také velmi
národnostně pestré, proto jsou zde velikonoční zvyky také velmi
odlišné stát od státu, většinou nám ale nejsou zcela neznámé a daly
by se označit jako světové.
• Bermudy – na ostrově se na Velikonoce
neobejdou bez draka – toho papírového. Vlastnoručně vyrobeného a krásně
barevného. Údajně tento zvyk pochází z chvíle, kdy britský učitel zdejším
dětem názorně ukazoval nanebevzetí.
Tradiční jsou také koláče plněné treskou
a koláče plněné sušeným ovocem ozdobené z vrchu křížkem.
• USA – pro Spojené státy je typický velikonoční zajíček, který
schovává vajíčka v domě a po zahradě. Protože pondělí je zde
pracovním dnem, a tak neděle je ve znamení slavnostního hodování. V hlavním městě Washingtonu potom mohou děti do osmi
let v zahradě Bílého domu soutěžit ve hře kutálení vajíček – Egg
Rolling, kdy vajíčko před sebou postrkují v trávě tyčí. Tato tradice zde existuje od roku 1878, ale najdeme ji i v jiných zemích.
• Kanada – i zde děti hledají schovaná vajíčka, dokonce se zde ve
škole nebo doma vajíčka i barví. Jí je pak smíchaná s javorovým
sirupem.
• Mexiko – lidé v průvodech ulicemi nosí obrázky nebo krabice, které symbolizují Jidáše a následně je pálí, nebo je zavěsí
a tlučou do nich. Ty určené k rozbití se plní sladkostmi, které
po rozbití obalu vypadnou.
• Haiti – barevné velikonoční průvody doprovází účastníci hraním na bambusové trubky. Křesťanská tradice se zde snoubí
s tou původní – pro duchy se konají zvířecí oběti.
Velikonoční zvyky v Austrálii
Vzhledem k tomu, že králíky zde nemají v lásce, se v Austrálii
liší zvyky na velikonoční svátky od těch světových. Králíka zde
nahrazují zvířetem s názvem bandikut králíkovitý – domácky velký
bilby. Cukrovinky v jeho tvaru se prodávají a část výtěžku jde
na záchranu tohoto ohroženého druhu. Tradiční je také zdobení
a nošení velikonočních klobouků, které se mimo Austrálii koná
i ve Velké Británii a Spojených státech. Děti si vyrobí klobouky ozdobené zaječími oušky, motivy kuřátek, malovanými vejci
i čokoládou.
Jaké jsou zvyky a tradice u nás
Plodnost a nový život nám tradičně symbolizují velikonoční
vajíčka. Z židovského pojetí pochází další symbol Velikonoc, velikonoční beránek. K lidovým tradicím v minulosti patřilo také zdo-
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bení obydlí různými velikonočními dekoracemi, třeba “obilím
zasazeným v miskách a talířích”.
Bývalo zvykem nosit do kostela
pučící vrbové a lískové proutky
a jívové kočičky. Lidé si je potom doma vystavovali ozdobené
a posvěcené za svatými obrázky.
Masopust
Masopust bylo období od Tří králů do Popeleční středy. V tomto období se konaly hostiny na královském dvoře, ve městech
tancovačky, na vesnici vepřové hody. Masopust byl pro všechny
lidi svátkem hodování, během něhož se připravovali na následný
půst. Zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční
středou, probíhala maškarní zábava, která byla vyvrcholením masopustu. Na Popeleční středu se naposledy konzumovaly mastné
rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd už byl přísně postní, většinou to bývala čočka s vejcem,
chléb, sýr nebo pečené brambory.
Popeleční středa
Popeleční středa ukončuje období veselí, je prvním dnem období půstu. Její termín připadá na 40. den před Velikonocemi (do
těchto 40 dnů se nepočítají neděle). Velikonoce jsou pohyblivý
svátek, tak i popeleční středa připadá každý rok na jiné datum.
Název Popeleční středa pochází ze zvyklostí pálit palmy či kočičky z Květné neděle minulého roku. Takto získaného popela se
užívá při bohoslužbě Popeleční středy, kdy jsou věřící znamenáni
popelem, tzv. popelcem, na čele. Tento symbol připomíná na blízkovýchodní tradici sypání si popela na hlavu na znamení pokání
před Bohem. Následuje šest postních neděl.
Termíny Velikonoc
Velikonoce mají pohyblivý termín, který se každý rok mění. Jejich termín je určen prvním jarním úplňkem. Připadají vždy na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti. Podle toho
se konají v měsíci březnu nebo dubnu. Velikonoce jsou vyvrcholením postního období po období masopustu. Jsou nejvýznamnějším
křesťanským svátkem. Připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Svátečním velikonočním dnům předchází šest postních týdnů.
Každá ze šesti nedělí má své jméno podle dříve udržovaných rituálů příchodu jara – Pučálka (Černá), Pražná, Kýchavá, Družná
(Družebná), Smrtná a Květná neděle. Velikonoční zvyky, tradice
a názvy se krajově liší.
V roce 2021 připadá Velikonoční neděle na 4. dubna.
Velikonoční pondělí oslavíme 5. dubna 2021.
Pašijový týden velikonoční tradice a zvyky
Jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají také svá pojmenování.
Modré nebo také žluté pondělí je začátek jarního úklidu, na Šedivé úterý se vymetaly pavučiny z koutů.
Na Sazometnou středu se vymetaly saze z komína. Lidé by se ten
den neměli mračit, aby jim to nezůstalo po zbytek roku.
Zelený čtvrtek je spojován s poslední Kristovou večeří. Traduje
se, že tento den zvony odletěly do Říma, jejich zvuk na vesnicích

nahradily řehtačky, jimiž obvykle malí chlapci zaháněli Jidáše.
Na Zelený čtvrtek by se tradičně měly jíst pouze zelené pokrmy.
Velký pátek připomíná ukřižování Krista a tento den by se
měl držet největší půst.
Bílá sobota je dnem příprav na slavnost Vzkříšení a Boží
hod velikonoční přináší velké hodování po dnech půstu.
Velikonočního pondělí po Božím hodu velikonočním, je nazýváno Červené pondělí. Podle lidových zvyků ráno muži a chlapci
pomlázkami šlehají ženy a děvčata, aby neuschly. Ta je mohou na
oplátku polévat vodou. Podle tradice muži a chlapci při hodování
pronášejí koledu – „Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…”. Šlehají
je přitom pomlázkou ručně vyrobenou z vrbových proutků. Dívky
podle velikonoční tradice obvykle hochy obdarovávají zdobenými
velikonočními vajíčky.
Velikonoční pokrmy
S velikonočními pokrmy se pojí
mnohé velikonoční
tradice a krajové zvyky. Tradičními velikonočními pokrmy
jsou jidáše, velikonoční beránci, a samozřejmě velikonoční vajíčka. Na Velikonoce
se peče nádivka s čerstvými jarními bylinkami, jehněčí a kůzlečí
maso a vaří se různé bylinkové polévky. Na Velikonoce byly pokrmy připravovány na mnoho způsobů podle velikonoční tradice
a různých krajových receptů.
Libuše Tydlitátová
zdroj: internet

Svátky jara
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
rok se sešel s rokem a opět se nám přiblížil jeden z nejvýznamnějších a nejstarších svátků vůbec – Velikonoce. V dávných dobách
znamenal vítězství života nad smrtí a především naději.
Nynější křesťanské Velikonoce jsou pohyblivé a například velikonoční neděle, tzv. „z mrtvých vstání“ se slaví vždy první neděli
po prvním jarním úplňku.
Svátky jsou úzce spjaty s mnoha liturgickými, ale i lidovými
tradicemi a zvyky, na které se vždy těší nejen malí, ale i velcí.
Bohužel i letos, stejně jako minulý rok, budou pro nás Velikonoce patrně jiné, než na jaké jsme byli vždy zvyklí.
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Ať již jsme plánovali cokoli, letošní svátky jara v důsledku koronaviru asi opět prožijeme sami nebo jen v okruhu svých nejbližších.
A i když je situace možná deprimující, nevěšme hlavu a s oslavou
to nevzdávejme.
Naskýtá se tak možnost si trochu odpočinout a tradiční kraslice
a pomlázky si vyrobit doma sami. I to má přeci své kouzlo.
Co říci závěrem? Tak, jako před mnoha staletími znamenaly
Velikonoce NADĚJI, snad pro nás budou nadějí i ty letošní.
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, přeji Vám a Vašim blízkým
klidné prožití velikonočních svátků, ale především pevné zdraví
a mnoho optimismu.
Jana Martínková

Z našich kronik

Rok 1978 – 2. část a doplňky autora 1914 – 1921
V tomto roce se v naší obci uskutečnily též 3 svatby. V měsíci
srpnu byla průměrná teplota 19° C a celkem pršelo 32 hodin.
V měsíci září do 18. 9. byla průměrná teplota též 19° C, avšak od
19. 9. do konce měsíce byla průměrná teplota 10° C. Také v tomto
měsíci bylo málo dešťů, pršelo jen 18 hodin. V měsíci říjnu bylo
jen 12° C a 12. října a též 27. až 31. října byly přes den i v noci
velké mlhy. V měsíci listopadu byla teplota 5°, některé dny – 3°.
Dne 10. listopadu napadl první sníh, padal 12 hodin, ale přes
den roztál, neboť byla teplota +1° C. 1. prosince padal sníh 3
hodiny. Také 8. prosince padal, a to celou noc. Dne 6. prosince
dosáhl mráz – 13° C.
V listopadu a v prosinci byly uspořádány tři hony na bažanty.
Střeleno bylo 215 ks bažantů a jeden hon na zajíce, kde bylo
střeleno 72 kusů. Zvěře v posledních létech ubývá, podle sdružení
myslivců je toho příčinou, že zemědělci stříkají plodiny postřiky,
které zvěři škodí. Jednotné zemědělské družstvo má 35 včelstev.
Tato včelstva již asi 25 roků obsluhuje pan Karel Brejcha z Libčic.
V letošním roce byla výkupní cena pšenice v průměru 170,- Kč
za 1q, ječmene 175,- Kč a cukrové řepy 28,- Kč. Tyto ceny dostává
jednotné zemědělské družstvo bez dalších příplatků.
Poznamenávám některé ceny potravin v tomto roce:
1 kg chleba – 3,90 Kč, 1 kg mouky hladké – 4,20 Kč, 1 kg
cukr kostka – 8,- Kč, 1 l mléka – 3,- Kč, 1 kg másla – 40,- Kč,
½ l piva 10° – 1,70 Kč, 1 l rumu 83,- Kč, 1 kg maso vepřové –
35,- Kč, 1 kg – maso hovězí – 28,- Kč, 1 ks vejce – 1,- Kč, 1 kg
pomerančů – 14,- Kč, 1 kg máku – 27,- Kč.
Místní prodejna Jednoty, kde jest prvním rokem zřízena samoobsluha, měla mnohem větší obrat než loni. Letos obrat činil
5 500 000,- korun. V naší obci v tomto roce zemřelo 18 obyvatel.
Místní národní výbor měl 12 schůzí veřejných, rada měla 24 schůzí.
Místní organizace KSČ měla 24 výborových schůzí a 12 členských.
Některé dodatečně získané záznamy z obce
V roce 1914 – 26. července vypovědělo Rakousko válku Srbsku.
V této válce, která trvala od r. 1914 do r. 1918 padlo z Turska
22 občanů. Poté byl padlým postaven pomník u školy – směr
Kozinec. V roce 1920 byl dán příděl půdy místním občanům od
velkostatku Křižovníků. Do cukrovaru bylo odevzdáno 26 316 q
cukrové řepy a též byla zřízena Hospodářská škola.
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22. května 1915 bylo v naší obci schváleno na schůzi obecního
výboru založení pamětní knihy obce Turska. Tato pamětní kniha
je dosud uchována na MNV.
V roce 1921 měla obec Tursko 72 popisných čísel a 613 obyvatel. Z nich bylo 608 Čechů, 1 Slovák, 2 Rusíni, 1 Polák a 1
Ukrajinec. Mužů bylo 280 a žen 333. V obci žilo z tohoto počtu
celkem 29 analfabetů. Zastavěná plocha činila 2 919 arů. Výměra
polí v tomto roce činila 896 ha a 41 arů. Z toho 93 arů bylo luk
a 497 arů pastvin. Zasety byly následující plodiny: pšenice 145
ha, ječmen 139 ha, žito 53 ha, oves 40 ha, bob 6 ha, směska 3
ha, hořčice 86 arů, brambory 35 ha, řepka 14 ha, mrkev 20 arů,
krmná řepa 58 arů, jetel 65 arů, semenice řepy 38 ha.
V roce 1921 měla škola 3 třídy obecné školy a chodily sem i děti
z Kozince. V témže roce zde byla četnická stanice, lékař – v čp.
68, 3 koloniální obchody, 4 hostince – Na Těšině u Regenmerů,
U Jelínků, Na Prostřední a U Tydlitátů čp. 9. Dále zde byli 2 krejčí,
3 obuvníci, 3 kováři, 1 kolář, 1 truhlář, 2 řezníci, 2 obchodníci
s dobytkem a 1 porodní babička. Občanská knihovna měla 1 200
svazků. Dále bylo v Tursku mlátící a stavební družstvo.

Opis z kroniky obce Tursko – autor pan Karel Pospíšil st.

Národní listy 25. února 1866
Článek popisuje slavnostní uvítání 22 povozů s cihlami z obcí
Kamýka, Velkých Přílep, Turska, Svrkyně a Noutonic, které přivezly na stavbu divadla. Rolníci z našich obcí a okolí tak plnili slib,
který dali už v roce 1862. Cihly, které už se na povozy nevešly,
nosili pak na stavbu divadla jednotliví občané z našich obcí, kteří
docházeli za prací do Prahy. Vyprávěl o tom v roce 1968 Bedřich
Bradáč z Velkých Přílep, který to znal z vyprávění svého otce:
„Dělávali taky až v dnešních Nuslích a chodívali pěšky. Ráno po
třetí hodině už chodili z domova, jak ten Karhan nádeník ze stavby,
tak i ti Trinkmocové, ale samozřejmě i jiní. Ale já se zmiňuji právě
vo těchto, neb o těch právě můj otec nejvíce vyprávíval. Oni mívali
hole, to byla taková jejich nezbytná výbava a zednický zástěry. V těch
zednických zástěrách nosili ráno ještě sebou každý cihlu na Národní
divadlo. Taky někdy nes i dvě. A to zamotal do tý zástěry, udělal si
takovej paket, navlík to na tu jeho hůl a nesl to přes rameno. V druhé
ruce měl bandičku s kafem a v šátku zavázaný krajíc nebo dva suchého
chleba. No a tak chodili každej den. A když některej nes jako ty dvě
cihly, tak ten druhej, co nes jen jednu, na něj jako žárlil a říkal, ty by
si se strhl. Ale sám druhej den si taky vzal na oplátku dvě cihly. A to
když uvážíme, jaká to byla od nich oběť a ochota, nést takovej náklad
pěšky. Oni tehdy nedostávali žádný vyznamenání a uvážíme-li ještě,
jak si tito lidé zašli, protože měli stavby docela jinde než bylo staveniště
divadla. A dělali to tak, že to tam jednoduše položili denně do štosu, ty
svoje dvě nebo jednu cihlu a nikdo nic neevidoval, protože ještě nikdo
na té stavbě ani nebyl. Přicházeli brzo ráno, aby ještě včas dokázali
přijít na to svoje pracoviště a to myslím, že byla u nich něco víc než
pouhá ochota. Bylo to asi opravdové nadšení z toho, že se opravdu
staví Národní divadlo. Taky se chci zmínit o tom, jak oni věnovali
mimo jiný péči svým vlastním nohám, jo. Poněvadž nohy to byl vlastně
jejich jedinej dopravní prostředek a k tomu ta nezbytná hůl. Potrpěli
si proto na dobré kožené boty, holiny, kterejm věnovali také velkou
péči. Denně je mazali fištrónem, aby byly hezky podajný a nedělaly
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a opět těma rukama museli pracovat. Tehdy takový zedník se poznal
právě podle těchto zničených rukou a očí zapálených do červena od
vápna. No a toto všecko mi vyprávěl můj otec, jak i lidé z naší obce
se snažili pomoci Národnímu divadlu na svět.“
V článku zmiňovaný Josef Ryšánek st. byl majitelem Světlíkovského statku čp. 19 v Kamýku. Jeho syn Josef, o kterém se v článku
také píše se narodil v roce 1824. Po absolvování obecné školy
v Noutonicích začal pracovat se svým otcem na rodném statku.
Byl šikovný a pracovitý a ve svých 20 letech se oženil do velkého
statku v Tursku čp. 17. Jeho nevěstou byla Marie Haindlová, nar.
14. srpna 1822. Statek byl v neutěšeném stavu, ale Josef Ryšánek
ho dokázal zrekonstruovat a rovněž v hospodaření se mu dařilo.
Byl první v okolí, který si koupil mlátičku a další stroje a nabádal
i své sousedy k podobným krokům. V revolučním roku 1848 byl
členem turské gardy, která táhla na pomoc Praze. V šedesátých
letech 19. st. už provozoval parní mlýn v Kamýku, na čas pronajal
i statenický pivovar a později statek v Tursku prodal.
Václav Kašek, leden 2021

Ozdobte si dveře jednoduchou
dekorací
Vytvořte si jednoduchý jarní věnec
Co budete potřebovat:
• proutěný či slaměný kruh
• větvičky např. břečťan, buxus, bříza atd.
• skořápky nebo vyfouknutá vejce, dobře vypadají křepelčí, ale
lze použít slepičí
• stuhu, provázek nebo lýko
• peříčka
• nějakou jarní ozdobu
• tavnou pistoli a náboje
Postup:
Na korpus dle fantazie připevníme větvičky, zatím ani není potřeba tavná pistole. Postupně přidáváme skořápky, peříčka a vejce,

jim puchejře na nohou. Do rukou, ty mívali rozpukaný a probraný
od vápna a cihel do krve. Do těch ran na rukou lili horkej tyrpán, jo,
aby se jim to hojilo. Ale nezapomínejme, že opět ráno brzo vstávali
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umístíme stuhu či provázek nebo lýko.
Dozdobíme nějakou
drobnou ozdobou a nesmíme zapomenout na
poutko k zavěšení.
Přeji, ať se věnec podaří! Berte jako inspiraci, vše
už je na vaší fantazii a přidáte kus sebe... Vlastnoručně vyrobená dekorace se nedá ničím
nahradit! 
Libuše Tydlitátová

Domácí chléb – jednoduchý
recept a skvělý výsledek
V dnešní době, kdy je někdy nakupování složité a ne vždy
možné, by se recept mohl hodit...:-). Zkuste si doma upéci svůj
vlastní chléb!
Recept mi poskytla místní paní Jolanka Příhodová, děkuji!
Několikrát jsem chléb upekla a vždy se povedl. Recept si lze upravovat, kombinovat mouky a přidávat semínka. Je výborný!
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Zapneme troubu na
230 stupňů. Už i s plechem, aby se nahřál, pečící
papír dáváme na plech až
těsně před vložením chleba. Mezitím, než se trouba rozpálí, si dostatečně
pomoučníme vál či desku
a pomocí vařečky na něj
dám těsto z mísy. Rukama se ho téměř nedotýkáme! Těsto je
mazlavé. Pomoučněnou rukou opatrně přehneme strany placky
zprava i zleva a shora a zdola. Těsto nijak nehněteme. Otočíme
přehyby dolů a vytvarujeme bochánek. Nařízneme lehce nožem.
Chleba není třeba ničím potírat. Necháváme odpočívat na vále
či desce jen než se nažhaví trouba.
Bochník vložíme do rozpálené trouby na pečící papír (případně
ještě urovnáme tvar). Pečeme v dolní části trouby. Ničím nezakrýváme, je nutné péci prvních 10 minut při 230 st., pak 10 minut
na 220 st., pak 10 minut na 210st. a dopékáme při 200 stupních
cca 10 minut (celková doba pečení cca 40 minut, podle vlastní
trouby). Hotový chléb krásně dutě zní při poklepání zespoda.
Necháme vychladnout na mřížce na lince, až po úplném vychladnutí krájíme. Uchováváme zabalený v utěrce.

Ingredience:
• 3 hrnky hladké mouky (mouky různě kombinuji, většinou po
jednom hrnku, pšeničné hladké, žitné a chlebové celozrnné)
• 1,5 hrnku vody
• 2 lžičky sušeného droždí (celý 7g pytlíček)
• 2 lžičky soli
• 2 lžičky drceného kmínu
• lze přidat semínka/ dýňová, lněná, atd./
Postup:
Je nutné počítat s tím, že doba kynutí by měla být 8-12 hodin.
Do mísy nasypeme mouku, semínka, přidáme po dvou lžičkách
soli, mletého kmínu a sušeného droždí a vše promícháme. Přilijeme
1,5 hrnku vody a lehce promícháme vařečkou.
Těsto nesmí být moc řídké. Přikryjeme utěrkou (i s tou vařečkou) a necháme kynout alespoň 8 hodin.

Přeji, ať se podaří a chutná!!
Libuše Tydlitátová

