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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
je před námi léto, čas prázdnin. Zatím jsme si mnoho teplých
jarních dní neužili. Chce to ale trpělivost. Být trpěliví, to už jsme
se díky covidu asi naučili. Již více než rok se moje úvodní články
tomuto tématu věnují. Čísla, která se v této době objevují, nás
snad oprávněně naplňují optimismem, a tak myslím, že není žádoucí covid třeba zmiňovat. Většina z nás je již naočkována, přesto
buďme obezřetní!!!
V současné době se naše úřední hodiny pro veřejnost vrátily do
normálu, tj. PO a ST od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Otevřena je také opět od 5. května obecní knihovna. Rozšířili
jsme počet kontejnerů na bioodpad, umístěných v obci. Uzavřeli
jsme smlouvu se společností Envipur, která provede rozšíření kapacity čistírny odpadních vod. Rekonstrukce by měla být zrealizována do konce letošního roku. V nejbližších dnech proběhne
výběrové řízení na provedení ozelenění obce v jejím intravilánu.
Harmonogram oprav komunikací a chodníků bude upřesněn na
nejbližším zasedání obecního zastupitelstva. Za předpokladu příznivých podmínek, budeme připravovat v rámci možností kulturní
programy na 2. pololetí letošního roku.
Věřím, že se několik kulturních akcí podaří uskutečnit a budete o nich samozřejmě včas informováni. Těším se při nich na
setkání s Vámi.
Přeji Vám pěkné a pohodové léto.
Václav Vlk – starosta obce

Vzpomínáme
Vážení spoluobčané,
každá cesta má svůj počátek a konec. A to i ta
životní, a jen velice těžko se hledají slova útěchy,
když tento okamžik nastane.
Bohužel s hlubokým zármutkem musím oznámit, že nás v tomto období opustil dlouholetý předseda našeho fotbalového klubu,
pan František Znamenáček.
Odešel člověk, plný optimismu, který vždy kolem sebe rozdával
radost a dobrou náladu. Člověk, který byl duší našeho fotbalu
a dlouhá léta se významně podílel na společenském životě naší
obce.
Osobnost, která i přes tuto ztrátu, zůstává v našich srdcích
a nelze na ni zapomenout.
Čest jeho památce.
Václav Vlk – starosta obce

zodpovídají
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Poděkování
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
občas se v našem čtvrtletníku setkáte s palčivým tématem, který
řeší snad každá obec, a tím jsou černé skládky. Jsme rádi, že nejste
ke svému okolí lhostejní a Vaše podněty, které nám sdělujete, se
snažíme okamžitě řešit.
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Nyní se naskytla příležitost, abych touto cestou poděkoval žákům 3. A naší školy a jejich starším sourozencům, kteří se rozhodli
oslavit Den Země (22. dubna) úklidem okolí naší obce.
Akce se zúčastnili: Adinka Holoubková, Jolanka Klinklová,
Nikolka Kracíková, Lucinka Poštová, Natálka Slezáková, Gábinka Tománková, Anička Valientová, Kristýnka Vlková, Martínek
Bareš, Samík Fiala, Toník Kudělka, Péťa Strnad a Vojtíšek Šarman.
Mé poděkování samozřejmě patří nejen jejich rodičům, kteří poskytli potřebné vybavení nebo odvezli sesbíraný odpad na
skládku, ale mnoha dalším našim spoluobčanům. Na odstranění
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nepořádku v okolí naší obce se též podíleli: paní Václava Černáková, paní Anna Zimová a slečna Eva Zrůbecká, manželé Černákovi
s dětmi, manželé Jungovi a Prchalovi.
Rád bych zdůraznil velký význam této aktivity, neboť dokládá,
že každý z nás, byť i malým dílem, může přispět k péči o životní
prostředí.
Václav Vlk – starosta obce

Upozornění na splatnost
poplatku za svoz odpadu
Upozorňujeme, že se blíží splatnost
poplatku za svoz odpadu, pokud jste tak
ještě neučinili, prosíme o úhradu buď
hotově v kanceláři OÚ v době úředních
hodin nebo na účet: 460040329/0800
do 30. 6. 2021.
Bližší informace získáte na obecním
úřadě. Čestmírovo náměstí 59, 252 65
Tursko
Email: sekretarka@tursko.cz
Telefon: 315 786 023.

Naše knihovna
Obecní knihovna je od 5. 5. 2021 opět
každou středu od 16:00 hodin do 18:00
hodin otevřena.
O letošních prázdninách bude knihovna
otevřena do 7. července a znovu od 8. září
2021.
Seznam knih fondu naší knihovny a nových z výměnného
kladenského fondu najdete na stránkách obce.
Miroslava Vlková
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Očkování psů a koček

Pošta Partner
Od 1.6.2021 se vrací otevírací doba do původní podoby, a to:
– Po 08:00 do 11:00 16:00-18:00 hodin
– Út 08:00 do 11:00 14:00-16:00 hodin
– St 08:00 do 11:00 16:00-18:00 hodin
– Čt 08:00 do 11:00 14:00-16:00 hodin
– Pá 08:00 do 11:00 14:00-16:00 hodin
Na Poštu Partner jsme přijali novou spolupracovnici na přepážku, a to paní Petru Maříkovou, která má s vedením pošty bohaté
zkušenosti z praxe na poště Roztoky u Prahy.
Monika Pokorná

V letošním roce, a i do budoucna, už bohužel nebude
probíhat hromadné očkování
psů a koček. Proto se každý
musí obrátit na svého veterináře, popř. se individuálně
domluvit s panem Stanislavem Hykou – /kontakt na
OÚ Tursko/.
Válková Ivana
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NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi

Blahopřejeme našim jubilantům
paní Miloslavě Ďurďovičové,
paní Drahoslavě Novotné,
paní Janě Rampírové,
paní Dagmar Součkové,
paní Haně Vodňanské
a
panu Ladislavovi Kamenickému
a přejeme
mnoho štěstí a zdraví
do dalších let.

Adélku Vaňkovou,
Evelyn Guth
a Martínka Vlacha
a přejeme,
aby se jim na tomto světě moc a moc líbilo.
Vzpomínáme
V tomto období nás opustili
paní Věra Valjentová,
pan Jiří Fousek, pan Luděk Fraj a pan
Václav Bečvář, který se dlouhá léta, jako člen
zastupitelstva, podílel na rozvoji naší obce.
Čest jejich památce.
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Nezapomínejte na svoje tatínky
v den otců
Den otců – tento pohyblivý svátek slavíme každou 3. červnovou
neděli. Vychází se z původně americké tradice a toto datum platí
pro celou Ameriku, Afriku, část Asie a Evropy. Letos tento svátek
tedy vyšel na 20. 6. 2021.
Tradici oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová,
která chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence
staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne otců se konala
v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. června
1910, v den narozenin Sonořina otce. První oslava Dne otců tak
byla spíše soukromá, popularita svátku ale rychle rostla. V roce
1966 se díky prezidentovi Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová
neděle oficiálně Dnem otců.
Ve světě se slaví v odlišných datech. Například v Austrálii v září,
v Thajsku v prosinci, v Brazílii v srpnu nebo sever Evropy v listopadu. V Německu se slaví 40 dní po Velikonocích. Od roku 2007
se začíná v různých městech po ČR slavit tento svátek v rámci
projektu „Tátafest“.
„Když mi bylo dvacet, myslel jsem si, že
můj otec je idiot. Když mi bylo třicet
let, myslel jsem si, že má občas pravdu.
Když mi bylo čtyřicet, měl jsem za to, že
to byl docela moudrý chlap. Teď, když
je mi padesát, říkám si: kdyby tu tak byl
táta a poradil mi!“
Tomáš BAŤA (1876 – 1932) československý podnikatel, král obuvi
Den otců není u nás tak populární jako Den matek a Den
dětí, ale tatínkové si také zaslouží naši pozornost. Nezapomínejte
tedy na své tatínky, vy nejlépe víte, co potěší právě toho vašeho...
Libuše Tydlitátová

Kulturní komise
Jaro pomalu končí, léto bude začínat, a tak doufám, že omezení,
která trvají, brzy skončí.
Jsou pro Vás stále naplánované akce, výlety, besedy, posezení
a pro děti také různé sportovní aktivity a divadélka. Jakmile nám
situace dovolí pořádat tyto akce, budete včas informováni.
Chtěla bych všem popřát krásné prožití letních dnů a dětem
bezva prázdniny.
Ivana Lánská

Odborný ořez stromů u rybníka
a kácení
Jak jste si jistě všimli, došlo v jarním období k odbornému
ošetření stromů u rybníka a bohužel muselo dojít i k pokácení.

Jednalo se i o statnou lípu, která bohužel nebyla v takovém zdravotním stavu, abychom zaručili vaši bezpečnost.
V rámci plánu ozelenění obce budou stromy nahrazeny novými.
Libuše Tydlitátová

Rozhovor s Ing. AlexandErem
Mutňanským
Nikdo nezná ČOV/čistírnu odpadních vod/ v Tursku asi lépe než
pan Ing. Alexander Mutňanský. Již dlouhá léta zabezpečuje technickou
a odbornou pomoc a řeší nová připojení na kanalizaci a případné
havárie nebo poruchy. Nyní konzultuje i připojení a odvod splaškové
vody nové zástavby za rybníkem. Pokusím se pana inženýra blíže
představit v podobě krátkého rozhovoru.
Pane inženýre, jak jste se dostal k této činnosti v Tursku?
Jak dlouho zde působíte jako technická pomoc?
K zabezpečování technické a odborné činnosti pro provoz ČOV
a kanalizace v obci Tursko jsem se dostal jako nástupce pana Ing.
Stupky, který tuto činnost úspěšně vykonával až do roku 2000,
kdy náhle zemřel. Vzhledem k tomu, že jsem s obcí na tomto
poli již spolupracoval i v době působení ing. Stupky a byl jsem
seznámen s problematikou čistírny odpadních vod, tak jsem po
dohodě s panem starostou Vlkem převzal funkci odpovědné osoby
za provoz ČOV a kanalizace. Na tuto činnost mám v souladu se
Zákonem č. 274/2001, Sb. o vodovodech a kanalizacích, povolení
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vodoprávního úřadu, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor vodního hospodářství. Bez odpovědné osoby by obec Tursko
nemohla provozovat sama svou ČOV a kanalizaci.
Seznámíte nás s vaší pracovní náplní? Jaká je vaše původní
profese?
Mou pracovní náplní je starat se o plynulý a bezpečný provoz
čistírny odpadních vod, zabezpečovat opravy poruch na kanalizační síti a objektech kanalizace (čerpací stanice odpadních vod),
vyjadřovat se k projektové dokumentaci nově stavěných rodinných a bytových domů, povolovat připojování nových staveb na
veřejnou kanalizační síť, zabezpečovat odběr vzorků odpadních
vod v souladu s platnou legislativou, připravovat návrh na cenu
stočného, zasílat hlášení o vypouštění odpadních vod z ČOV,
o vybraných údajích majetkové a provozní evidence. Dále připravuji podklady pro investiční plán obce v oblasti kanalizace
a ČOV, kontroly vodoprávního úřadu a České inspekce životního
prostředí. V poslední době se vyjadřuji i k projektové dokumentaci dešťové kanalizace a samozřejmě provádím kontrolu výstavby
nových kanalizačních řadů daných objektů.
Druhá část Vaší otázky souvisí s mým celoživotním zaměřením. Jsem absolventem Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze (VŠCHT), obor technologie vody a životního prostředí
a od ukončení vysoké školy pracuji v oboru vodního hospodářství.
V posledních letech jsem pracoval jako manažer provozu velké
vodohospodářské firmy.
Jaké jsou současné plány v rámci ČOV v Tursku? Je plánované rozšíření či modernizace? Jak moc rychle se vyvíjí technologie a jak často se musí aktualizovat?
ČOV Tursko je vybudována na kapacitu 2000 ekvivalentních
obyvatel (EO). Poslední rekonstrukce proběhla v letech 20092011. Jedná se o dvě samostatné biologické linky s dosazovacími
nádržemi. V současnosti je v provozu jenom jedna linka, která
s masívní výstavbou v obci Tursko v posledních letech je na hranici
svých možností. Z těchto důvodů připravuje obec Tursko v druhém
pololetí 2021 dovystrojení 2. linky ČOV tj. zkapacitnění automatických česlí, doplnění nových kalových čerpadel a míchadel,
nákup nového kompresoru, osazení provzdušňovacích elementů
do aktivační části 2. linky. Tímto dovybavením budeme schopni
čistit odpadní vody až po výše uvedenou kapacitu 2000 EO.
Co se týče technologického vybavení ČOV, tak ČOV v Tursku
patří mezi moderní čistírny odpadních vod, která je vybavena frekvenčními měniči čerpadel, automatikou řízení technologického
provozu, dálkovým přenosem základních údajů. Samozřejmě nic
nevydrží věčně. Především výměna zařízení, která jsou nepřetržitě
v provozu (čerpadla, míchadla, kompresory), je nutné pravidelně
servisovat, opravovat i měnit za nové modernější, s nižší spotřebou elektrické energie, jednodušší obsluhou apod. Máme štěstí,
že spolupracujeme s odbornými servisními firmami, které nás
částečně do této činnosti nutí.
Můžete prosím vysvětlit, co vyloženě do kanalizační sítě
nepatří?
Systém odvádění odpadních vod kanalizační sítí funguje bez
problémů, jenom pokud všichni připojení používají kanalizaci
tak, jak mají. Splašková kanalizace je projektována na odpadní
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vody – tj. vody mírně znečištěné během běžného splachování, koupání, uklízení, praní nebo umývání nádobí a potravin v kuchyni
apod. Koncentrované kapalné, tuhé nebo nebezpečné odpady
do kanalizace v žádném případě nepatří. Kdo používá záchod
nebo kanál jako popelnici, může svým chováním zkomplikovat
odtok i následné čištění odpadních vod a navíc významně přispívá
k množení hlodavců ve stokách.
DO VEŘEJNÉ KANALIZACE NEPATŘÍ:
Biologický odpad
– odpady z kuchyňských drtičů – patří do sběrného dvora příp.
kontejnerů na směsný odpad
– zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin – patří
do sběrného dvora příp. kontejnerů na směsný odpad
– tuky, fritovací a ostatní oleje z domácností – patří do sběrného
dvora
Veškeré hygienické potřeby
/kondomy, vložky, pleny a separační vložky, čistící ubrousky apod./
– patří do kontejnerů na směsný odpad
Chemikálie a další nebezpečné látky – vše patří do sběrného
dvora
– staré barvy, ředidla, lepidla
– kyseliny, hydroxidy, detergenty
– mazadla, oleje
– zbytky čisticích prostředků
– domácí a zahradní chemie
– obsah baterií, ropné látky
– radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
– a další chemické látky
Léky – patří zpět do lékárny nebo do sběrného dvora
Co by měl každý, kdo se nově chce připojit ke kanalizaci,
učinit? Jaký je váš názor na domovní ČOV?
Každý, kdo se chce připojit na veřejnou kanalizační síť, by měl
písemně požádat správce sítě, tedy obec Tursko s odpovědnou
osobou za provoz kanalizace a ČOV, o vyjádření k existenci kanalizační sítě v místě připojení nemovitosti. Pokud tam kanalizační síť
je, tak žadatel o připojení předloží správci kanalizace projektovou
dokumentaci výstavby nové nebo rekonstruované nemovitosti,
která bude zahrnovat i zakreslení kanalizační přípojky. Pokud
žadatel splňuje všechny náležitosti vyplývající ze stavebního zákona
a zákona o vodovodech a kanalizacích, dostane od správce kanalizace souhlasné stanovisko s předloženou projektovou dokumentací
a souhlas s připojením na veřejnou kanalizační síť.
Jaký je můj názor na domovní ČOV?
Domovní ČOV bez odborné obsluhy nemůže dosahovat kvalitu čištění odpadních vod jako velká ČOV, která je pravidelně
kontrolována obsluhou, odebírá vzorky z jednotlivých technologických celků, je kontrolována vodoprávním úřadem, příslušným
povodím a ČIŽP.
Již podle vašeho slovního projevu je jasné, že vaše rodné
město není Praha, můžete nám sdělit, co vás do Prahy přivedlo?
Na konci gymnázia, kdy jsem se rozhodoval o další své budoucnosti, nám přednášel o vodě a životním prostředí asistent
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z VŠCHT Praha. Jeho přednáška mě velice zaujala. Vzhledem
k tomu, že obor technologie vody se dal studovat jenom v Praze,
tak jsem se ocitnul v tehdejším hlavním městě Československa
a zůstal jsem tady dodnes.
Zajímalo by mě něco z vašeho soukromí: konkrétně vaše
koníčky a zájmy, jak relaxujete?
Od malička mě zajímá sport. I v dnešním věku, kdy mě kdeco
bolí, si rád zahraji plážový volejbal, nebo zajezdím na kole. V zimě
se věnuji lyžování. Pokud mám ještě nějaký volný čas, tak jej věnuji
svým čtyřem vnoučatům.
Pana inženýra zpovídala Libuše Tydlitátová
V případě potřeby kontakty na pana ing. Mutňanského na vyžádání na OÚ Tursko.

Informace o úpravách kolem
Náveského rybníka
Vážení spoluobčané,
určitě jste zaregistrovali, že v poslední době je nebývalý stavební
ruch kolem hráze Náveského rybníka. Souvisí to s výstavbou Obytného souboru Tursko v místě bývalé jízdárny a realizací navazující
vodohospodářské infrastruktury. Konkrétně se jedná o vybudování
nové vodovodní sítě, splaškové a dešťové kanalizace.
Zásobování obytného souboru pitnou vodou je řešeno novými
vodovodními řady z potrubí PE100 D 110/10,0 SDR11. Navržený vodovod byl již napojen na stávající vodovodní řad PE D110
v ulici K Těšině a je zokruhován na stávající vodovodní řad PE
D90, vedený v ulici Nad Studánkou.
Splašková kanalizace z uvedených domů je svedena v areálu
gravitačně do čerpací jímky, odkud jsou kalovými čerpadly čerpány
odpadní vody přes nový výtlačný řad D110 PE v ulici Na Hrázi
a podél rybníku do uklidňovací šachty, kde se spojí s ostatními
splaškovými vodami z celé obce a společně budou čištěny na naší
komunální čistírně odpadních vod. V nejbližší době bude provedeno vystrojení čerpací jímky čerpadly, nainstalován plovákový
systém, dálkový přenos dat o maximální hladině, provozu čerpadel.
Objekt bude oplocen.
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Likvidace a nakládání se srážkovými vodami z nově budovaného obytného souboru je řešeno pomocí nově budované oddílné
srážkové kanalizace PP DN250, která odvodňuje nově budované
veřejně dostupné zpevněné plochy. Celková délka stok činí 433,54
m. Srážkové vody z jedné části komplexu jsou vedeny přes odlučovač ropných látek č.1 – AS TOP 40 RC/EO/PB-SV s kalovou jímkou do retenční zasakovací nádrže č.1 o objemu 35,1 m3
a regulovaným odtokem z nádrže 2,5 l/s. Srážkové vody z druhé
části obytného souboru jsou čištěny přes odlučovač ropných látek
č.2 – AS TOP 30 RC/EO/PB-SV s kalovou jímkou do retenční
zasakovací nádrže č.2 o objemu 41,7 m3 s regulovaným odtokem
1,5 l/s. Obě tyto dešťové kanalizační stoky jsou vyústěny do Náveského rybníka. Výústní objekty jsou vydlážděny a již hotovy. Systém
čištění srážkových vod funguje tak, že případné úniky ropných
látek z parkovaných vozidel se dostanou při dešti do odlučovače,
kde dojde k vynášení kapek na hladinu a následné zachycení na
absorbčním filtru. Jedná se o typizované zařízení, které se běžně
buduje na dešťových systémech z parkovacích ploch. Takto zbavené
srážkové vody jsou zasakovány v zasakovacích filtrech a jenom
přebytek těchto vod je regulovaně vypouštěn do rybníka. Provoz
splaškové i dešťové kanalizace bude zabezpečovat po předání do
správy, obec Tursko.
Ing. Alexander Mutňanský

PSÍ ÚTULEK Bouchalka
Naše obec spolupracuje s tímto útulkem již dlouhá léta, každý rok
schvaluje zastupitelstvo obce smlouvu o obstarání věci a zasílá příspěvek ve výši 20 Kč na jednoho obyvatele obce na jeden rok. Útulek
se zavazuje obstarat péči o zatoulané psy, kteří budou nalezeni na
území obce Turska.
O NAŠEM ÚTULKU
Útulek Bouchalka vznikl v roce 1989. Původně měl jen 7 kotců
a sloužil spíše jako psí hotel, později převážily potřeby obcí a hotelové služby se staly jen okrajovou záležitostí. Jako útulek začal
fungovat od roku 1993.
Poté se útulek se rozšířil na 88 kotců, byla přistavěna odchovna.
Bylo dostavěno dalších 7 vnitřních kotců s venkovními výběhy a 8
venkovních kotců se zateplením bud. V létě 2013 bylo přistavěno
ještě 5 vyhřívaných kotců. Útulek byl kompletně zastřešen proti
přímému slunci. Později jsme přistavěli dalších 5 vytápěných kotců, v jiném stylu, aby byly co nejvíce účelné, ale i pěkné. V roce
2016 byly vystavěny nové kotce s vyhřívanými boudami, sloužící
hlavně pro psí matky se štěňaty a pro malé psy.
Na Bouchalku se svážejí psi z Kladenska, Slánska, Berounska,
Prahy – západ a dalších měst
a obcí Středočeského kraje.
V současnosti máme 120
kotců, odchovnu štěňat, karanténní kotce, ošetřovnu.
Některé kotce jsou v samostatné budově, karanténa
a kotce v odchovně štěňat
jsou samostatně vytápěny.
Třetina bud je vytápěna,
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všechny boudy jsou zateplené a vystlané slámou. Vlastní kotce jsou
většinou pískové, ale
některé i betonové, dle
potřeby psa. Kotce mají
rozměry mezi 9 – 16 m
čtverečních, pro každého
psa.
V Galerii se můžete
podívat, jak je to u nás zařízeno.

Změny v odpadovém
hospodářství

Jsme jeden z největších a nejstarších soukromých útulků v republice, zveme Vás, vybrat si kamaráda ze 100 pejsků.
Otevírací doba pro návštěvy je od 10 hod do 14:30 hod, každý
den včetně sobot, nedělí a svátků. Venčení pejsků je každý den
od 10 hod do 14 hod., pokud je vhodné počasí. Při dešti, horku
nad teplotu 25 °C a při silných mrazech se pejsci nevenčí. Venčit
mohou zájemci starší 18let nebo mladší s doprovodem dospělého
rodiče. Prohlídka útulku je možná jen pro Policii ČR, městskou
policii, veterináře a velké sponzory s naším asistentem. Každý
zájemce o psa si může psy prohlédnout na našem tabletu a poradit
se s naším ošetřovatelem.
Tel. do kanceláře na ošetřovatele: 739 433 776 (zde směřujte
své dotazy ohledně adopce pejsků a informacích o nich, a to v době
od 10:00 – 16:00 hodin)
CHCETE NÁM POMOCI?
Uvítáme jakoukoliv pomoc z Vaší strany. Dárky přijímáme
věcné i finanční. Nejlépe bude, když se budete telefonicky informovat na tel. majitelky: 603 523 070. Předem moc děkujeme!
Je možný převod finanční částky:
KB Kladno
Nám. starosty Pavla 14
272 56 Kladno
číslo účtu: 2191080267/0100
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
IČO: 16975383
DIČ: CZ-030-475913003
Pokud darujete krmivo nebo jakékoliv chovatelské potřeby,
deky, vodítka, piškotky, apod., buďte si jisti, že vše s nadšením
uvítáme a upotřebíme. Útulek je soukromý a nepobírá žádné dotace od města, jsme vděčni za cokoliv. Věcné dary zavezte osobně
nebo pošlete poštou na adresu:
Psí Útulek Bouchalka
Na Bouchalce 398
Buštěhrad
273 43
Přejeme útulku, aby se podařilo umístit většinu pejsků do nových
domovů k hodným páníčkům a těch nově nalezených ubývalo nebo
se hned o ně přihlásili jejich majitelé….
Libuše Tydlitátová
Zdroj: webové stránky útulku

Vážení spoluobčané,
jak sami víte, došlo v letošním roce k navýšení ceny poplatku
za odvoz komunálního, objemného a stavebního odpadu. Řada
z Vás možná přemýšlí, proč se tak stalo. Ostatně to vyplývá i z několika dotazů, které jsme obdrželi. Naskytla se tak příležitost tuto
problematiku trochu přiblížit.
Odpady jsou bohužel nedílnou součástí našeho života a jejich
množství závisí na vyspělosti každé společnosti. Dá se tak říci, že
se zvyšující se životní úrovní obyvatel roste i množství vyprodukovaného odpadu.
Odpadové hospodářství je tématem, které se prolíná napříč
všemi státy Evropské unie. Ta mnoha přijatými opatřeními reaguje na zhoršující se stav životního prostředí, splněním celé řady
stanovených cílů, které by měly proběhnout do konce roku 2035,
a to v několika fázích.
Cílem našeho ministerstva životního prostředí je v tomto výhledu skládkovat pouze 10% odpadu. Z tohoto důvodu byl v závěru
minulého roku přijat nový zákon o odpadech, obalech a výrobcích
s ukončenou životností.
Opatření, která nová legislativa přináší, je celá řada a významně se dotknou nás všech. Mění se pravidla pro způsob likvidace
a využívání odpadů. Mění se i pravidla na technické zabezpečení
skládek v souvislosti s jejich provozem. V jejich návaznosti též
došlo i ke zvýšení zákonných poplatků za ukládání odpadu na
skládku, dále jen „poplatků“ a také ke zvýšení tzv. rekultivační
rezervy. Toto vše, včetně ceny za energie a pohonné hmoty, pak
ovlivňuje výslednou cenu za odstraňování odpadu.
Odvádění poplatků za každou tunu odpadu je dáno zákonem,
nelze ho tudíž snížit ani jinak ovlivnit. Nezbývá nic jiného, než že
každá společnost, zabývající se odpadovým hospodářstvím a odstraňující odpad skládkováním, jej musela promítnout do ceny
za likvidaci odpadu. A právě z těchto důvodů byla obec nucena
v letošním roce navýšit poplatek za odvoz kontejnerů jak pro
objemný, tak pro stavební odpad. (viz. ceník)
V souvislosti s výše uvedeným přijatým zákonem budou obce
v příštím roce vydávat nové obecně závazné vyhlášky týkající se
jak systému nakládání s odpady na území obce, tak příslušných
poplatků za jeho likvidaci.
Jana Martínková
Ceny kontejnerů Tursko rok 2021
(4,5 t)
Kontejner suť 3 m3
Kontejner suť 8 m3
(12 t)
Kontejner komunál 9 m3
(1,5 t)
Kontejner komunál 15 m3 (2,5 t)

2 970,– Kč
7 440,– Kč
1 520,– Kč
2 640,– Kč

Ozelenění intravilánu obce
Jak jsme se zmínili již dříve, zastupitelstvo obce pro tento rok
schválilo projekt ozelenění intravilánu obce. Byly vybrány 3 lokality, a to centrum obce, lokalita V Zahradách a úprava u křížku
bývalých památných stromů, které musely být na základě dendrologického posudku odstraněny. Zde je naplánována výsadba
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původního jasanu, živého plotu s tavolníky a okolo křížku půdopokryvných růží.
Návrh dále předpokládá výsadbu lip, javorů babyk, jeřábů
a smrku pichlavého. V centru obce dojde k doplnění stávajícího živého plotu. Na travnatých plochách před obecním úřadem
a chodníkem u komunikace ve směru na Libčice, bude vysázen
trvalkový záhon se solitérními keříky ruje vlasaté, doplněný štěrkem. Středový ostrůvek s lípou, u které bude proveden řez koruny, je z důvodu umístění v křižovatce trochu složitější. Proto zde
budou vysázeny pouze půdopokryvné skalníky. V jeho blízkosti
– křížení ulic Křižovnická a Libčická je v současné době trávník.
Plánujeme zde výsadbu 1 kusu lípy srdčité, doplněné o hortenzie,
kručinky a tavolníky.

V lokalitě V Zahradách bylo rozhodnuto o odstranění stávající
lípy a po pravé straně při vjezdu do ulice je naplánováno vysázet
několik kusů lípy nové. Bohužel vedení inženýrských sítí nedovoluje vysázení lip v celé plánované délce. Do středové oválné
plochy budou vysázeny červené jírovce a u nového chodníku pro
pěší 2 kusy jeřábu.
Před zahájením prací bylo nutné zažádat dodavatele energií
o vytyčení sítí technické infrastruktury, aby při výsadbě nebyly
narušeny nebo později nedošlo k prorůstání kořenů. Zároveň ještě
v předstihu v lokalitě V Zahradách došlo k odstranění dvou nefunkčních sloupů elektrického vedení.

Zastupitelstvo obce na květnovém zasedání schválilo pro tento projekt zahájení výběrového řízení, které proběhlo 3. června.
Vítězným uchazečem se stala firma JENA – Jan Švejkovský. Po
uzavření smlouvy o dílo bude výsadba zahájena.
Jana Martínková

V současnosti pokračuje výstavba bytového souboru v prostorách bývalého jezdeckého areálu. V minulém roce proběhla
s investorem celá řada jednání, kdy byly řešeny požadavky obce jak
z hlediska etapizace výstavby, tak materiálově technické podmínky
sítí a komunikací. Z nich pak vyplynuly drobné změny stavby před
dokončením. Po kolaudaci přejdou sítě a komunikace do vlastnictví a správy obce. Je tedy nutné, aby jejich provoz a údržba byly
naprosto bezchybné. Na základě připomínek a dotazů ze strany
občanů proběhla jednání s investorem, za účelem jejich vysvětlení,
popřípadě nápravy. Mimo jiné byla též řešena dopravní situace
v ulici Nad Studánkou. I zde po vzájemné shodě došlo ke změně.
Vstup do areálu z této ulice bude pouze pro pěší a bude doplněn
o závoru pro vjezd vozidel invalidů. Jejich parkování bude umístěno v blízkosti tohoto vstupu, na místě původně plánovaného
komerčního objektu A.

V tomto období obec projednala též několik žádostí na
výstavbu rodinných domů v jižní části obce. Zde již v minulém
roce zastupitelstvo rozhodlo o novém pojmenování ulice s názvem
Na Výsluní. V témže roce byla též schválena s původními vlastníky pozemků kupní smlouva na převod technické a dopravní
infrastruktury do majetku obce, a to za cenu každé jednotlivé
sítě 15,- Kč. V daném území je územním řízením vymezeno 41
stavebních pozemků. Na některých pozemcích stavba probíhá,
jinde jsou ve fázi stavebního řízení.
Při výstavbě rodinných domů v ulicích K Lichému stromu
a Pod Hájem investor instaloval několik herních prvků pro děti.
Na základě výsledku revizní zprávy, ale především z hlediska bezpečnosti je hřiště od minulého roku uzavřeno. Výhledově je zde
v plánu instalace nových herních prvků a jejich možné doplnění
typu workout.
Dne 28. června 2021 v 18 hodin proběhne v prostorách Křižovnické bašty (ulice Nad Studánkou) veřejné projednání Změny č. 1
Územního plánu obce Tursko. Touto změnou v žádném případě

Turské noviny – červen 2021

strana 16

nedochází k rozšíření zastavitelných ploch. Současný územní plán
disponuje velkým množstvím ploch určených pro výstavbu, které
nejsou zdaleka vyčerpány. K rozšíření není tedy žádný důvod. Více
méně dojde ke sjednocení podmínek budoucí výstavby v daných
lokalitách a zároveň vymezení ploch pro občanskou vybavenost,
která v obci chybí.
Jana Martínková

Z činnosti obecní policie
Vážení spoluobčané,
nejprve bych touto cestou chtěl poděkovat všem
zúčastněným složkám, které se významně podílely
na potlačení covidové situace, díky bych také chtěl říci hlavně
osobám, které toto vykonávaly jako dobrovolníci, na úkor svého
soukromého života a vlastních prostředků.
Věřím, že tato situace již je za námi a nyní už bude možné
vracet se postupně do nového života.
Blíží se letní období, kdy obecní policie eviduje nárůst událostí,
spojených s nepozorností, zejména u dětí, dále pak dochází k častému
nezajištění majetku (vrata pozemku, garáže, odstavená kola, otevřená
okénka vozidel atd.). Tímto se naplňuje věta: příležitost dělá zloděje!!!
Vzhledem k opatřením, které každoročně OP Velké Přílepy
v těchto měsících přijímá, musím konstatovat, že se nám velmi daří
tuto trestnou činnost eliminovat, nicméně není možné být všude.
Z činnosti OP bych zmínil úzkou spolupráci s policií ČR,
dále bych zmínil, že došlo doplnění a rozšíření zdravotnického
materiálu, a tímto k účinnější možnosti prvotního ošetření před
příjezdem záchranné služby. Dále pak k postupnému rozšíření
kamerových bodů, které významně přispívají k odhalování trestné
činnosti a přestupkového jednání.
Chtěl bych také zmínit aktivní spolupráci s mysliveckou stráží
ČR, která eviduje několik případů porušování zákona.
Závěrem bych zmínil, že obecní policie nezajišťuje nepřetržitou
službu a pracovní činnost upravuje dle nutnosti vyplývající ze situace. Kontakt na hlídku ve službě 602 862 177. Případně linka 158.
Vrch. Kom. Martin Ventura
Vedoucí strážník OP Velké Přílepy

Nebuďme lhostejní
Srnčí zvěř je nejmenší parohatou zvěří, která žije v našem nejbližším okolí. Otázkou však je, jak dlouho naše vzájemné soužití
vydrží. Na veškerou volně žijící zvěř, srnčí nevyjímaje, je vyvíjen
obrovský tlak. Díky zvýšené výstavbě se snižuje její životní prostor,
zvýšený ruch ve volné přírodě není pouze víkendovou záležitostí
a nutí zvěř k neustálému pohybu. Nevím jestli si všichni uvědomují, že srnčí je zvěří přežvýkavou, která ke svému životu nutně
potřebuje klid. Srnčí má během dne kolem deseti pastevních cyklů,
přijatou potravu potřebuje následně v klidu přežvýkat a dostat tak
do svého organismu potřebné a nepostradatelné živiny. V případě
neustálého rušení je paradoxem, že srnčí zvěř i s plným trávníkem
(žaludkem), může hladovět. Můžeme se snažit jak chceme, ale
pokud nezajistíme srnčí, respektive veškeré volně žijící zvěři klid,
tak se během velmi krátkého času budeme loučit, a to na vždy!

Možná bude pro někoho překvapením, že čerstvě narozené
srnče má asi dvaceti procentní šanci na přežití prvního roku svého
života. Prvním nebezpečím je průběh sklizně pícnin na zemědělských pozemcích, další nástrahu představuje provoz na místních
komunikacích, velmi málo známou a nediskutovanou záležitostí
jsou následky stresových situací (spontánní ohňostroje, petardy
a třeba i koncerty na Okoři), kdy se vyděšená zvěř doslova umlátí
v oplocení místní zástavby. V současné době je však největší pohromou pro veškerou zvěř volně pobíhající pes!
Zákon o Myslivosti zakazuje volné pobíhání psů ve volné přírodě, ale zkuste toto vysvětlit jejich majitelům. Není vůbec důležité
o jaké plemeno psa jde, jestli se jedná o psa velkého nebo malého,
mimo vliv svého pána, když narazí na zvěř, jsou z nich šelmy.
Srnčí zvěř je rychlá pouze na krátkou vzdálenost, nevydrží štvaní
a během krátké doby zcepení. Uštvat srnčí dokáže i jezevčík! Následný scénář má dvojí průběh, v prvním případě je srnčí stržené
na místě a zhasíná, ve druhém případě se potrhané s otevřenými
zraněními a krvácející potácí a čeká na svůj konec. Za poslední
tři roky, jenom v honitbě Svrkyně, bylo volně pobíhajícími psy
strženo 18 kusů srnčí zvěře, během letošního května se toto číslo
zvětšilo o čtyři další kusy. Nepřeji nikomu, aby musel likvidovat
následně tyto pozůstatky, je to pouze pro otrlé povahy.
Ne všichni majitelé psů jsou stejní, s některými se lze ve vší
slušnosti domluvit, někteří nekomunikují vůbec, někteří komunikují až příliš, a to ve většině případů se slovníkem vhodným pro
televizní vysílání po 22. hodině večerní. Bohužel, v této kategorii
vedou představitelky něžného pohlaví. Je až neuvěřitelné, jakou
slovní zásobu na vás vychrlí majitelka posledního modelu terénního Mercedesu, která ze zavazadlového prostoru svého vozidla
vypustí své dva miláčky, kteří okamžitě zmizí kdesi v dáli!
Nejsem přítelem přepočítávání všeho možného na peníze, ale
nyní udělám malou výjimku. Dle platného sazebníku minimálních
hodnot upytlačené zvěře se v případě srnčí zvěře nejedná o žádný
pakatel, a to:
srnec 15.900,- Kč, srna 14.000,- Kč, srnče 13.900,- Kč. V případě srnce je možno ještě započítat bodovou hodnotu trofeje
(parůžků). Nyní to vše vynásobíme 18 a připočítáme 4 za letošní
květen, neveselé počty. A to je pouze za honitbu Svrkyně!
Jsem rád, že ve snaze chránit volně žijící zvěř, jsme nezůstali
sami. Ve spolupráci s Obecním úřadem ve Velkých Přílepech jsme
vybudovali pachový ohradník proti zvěři na frekventovaném silničním úseku mezi obcemi Lichoceves – Velké Přílepy. Obecní
úřady ve Svrkyni a Okoři zajistily výstražné tabulky zakazující
volné pobíhání psů, při ochraně zvěře spolupracujeme s Obecní
policií Velké Přílepy.
Asi by nikoho nenapadlo poškozovat chrám sv. Víta na Hradčanech, ale jak katedrála, tak i volně žijící zvěř, jsou kulturním
dědictvím této společnosti a nás všech.
Petr Kadlec
mysl. hospodář honitby Svrkyně

Barokní zájezdní hostinec
Něco málo z historie:
Barokní zájezdní hostinec, původně Křížovnická rezidence
z doby kolem roku 1725, vystavěný italským barokním archi-
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tektem a sochařem Carlem Luragem, který působil ve své době
v Čechách, Rakousku a Bavorsku. Brány a Poustku pak o něco
později vystavěla huť Diezenhoferových, kterou si s oblibou řád
Křížovníků na stavební práce najímal.
K tomuto objektu se váže historie o narození světoznámého
hudebního skladatele Antonína Dvořáka, který se zde měl údajně narodit a ne v Nelahozevsi, kde je jeho památní deska, a kde
bydleli i jeho rodiče.
Údajně bratr jeho otce, tedy strýc, měl hostinec na Tursku
v pronájmu a maminka Antonína Dvořáka přijela na Tursko na
návštěvu se svým mužem za švagrem a porodila v hostinci syna
Antonína. V minulosti byla tato úvaha mnohokrát diskutována,
ale později utichla, až zapadla úplně.
Budova se skládá z přízemí, kde byl od nepaměti provozován
hostinec a obecní knihovna, a prvního patra, kde byl nádherný
prostorný sál, který byl kulturním děním všech společenských
událostí / plesů, májů, zábav a spolků/. Sloužil i jako tělocvična
pro místní ZŠ, MŠ a kroužky. Venkovní nádvoří a přilehlé stavby
sloužily jako sociální byty rodin.
Po Sametové revoluci v roce 1990 a postupném vracení majetku
původním vlastníkům, byl hostinec s přilehlým areálem vrácen
původnímu majiteli, který ho pár let provozoval, poté zavřel a prodal. Tím prakticky zanikl veškerý kulturní život v obci.
Hostinec si tehdy odkoupil pan Uher, který s ním měl velké
plány ohledně dřevovýroby a oprav budovy, ale bohužel zkrachoval
a nikdy rozdělané opravy a práce už nedokončil, ba naopak budovu
velmi poškodil. Budova a přilehlý objekt chátral, zatékalo do nich
a celkový pohled byl velmi skličující.

Obě budovy byly v žalostném havarijním stavu, do vodorovných a svislých konstrukcí masivně zatékalo, v hlavní budově hostince bylo potrhané nosné zdivo jako důsledek kolapsu částí krovu,
na Poustce nebyla krytina vůbec. Vlhkost a všudypřítomná plíseň
bylo to, co člověka uvítalo při prvních návštěvách. A kolonie tisíců
holubů, kteří bivakovali po celém objektu Nové hospody. Holubí
guáno z půdních prostor vydalo na několik nákladních aut.
Bylo jasné, že budovy musíme nejdříve zabezpečit staticky a postupně začít s opravami krovů a položením nové krytiny. To se
v několika etapách podařilo, jak je patrno na první pohled, budova
Nové hospody má nová okna, nové fasády, krásně vyspravený
cenný barokní krov a víceméně hotové přízemí. Letos pracujeme
na rehabilitaci omítek v prostorách sálu a zázemí.

Současnost:
Jistě jsme si všichni všimli, že poslední roky se ze zchátralých
budov pomalu, ale jistě, stává krůček po krůčku, rok po roce, nově
renovovaný Hostinec a Poustka, které jsou dominantou naší obce.
Řada z Vás se ptá, kdo je dnes vlastně majitelem objektu a co se
bude se Zájezdním hostincem a Poustkou dít dále. A tak jsme
si domluvili schůzku s prohlídkou a rozhovorem s panem Milanem Gelnarem, výkonným ředitelem nakladatelství Argo, který
je spoluvlastníkem nemovitosti, a který nás pozval k prohlídce
budov a vše objasnil co se teď děje a jaké má plány do budoucna.

S památkáři spolupracujeme od první chvíle, konzultujeme
dopředu jednotlivé etapy rekonstrukce a je to hezká spolupráce.
Musím zdůraznit, že my vlastníci, máme na rekonstrukci areálu podobný náhled jako pracovníci památkové péče – tj. opravit či uvést
do původního stavu hodnotné části a stavební konstrukce. V místech, kde se původní konstrukce nedochovaly, či padly za oběť nepříliš citlivým úpravám let osmdesátých, (hlavní dubové schodiště)
a plundrování objektů panem Uhrem v devadesátých letech (zničené podlahy hlavního sálu apod.) jsme schopni se s „památkáři“ dohodnout na moderním řešení, z čehož mám osobně velikou radost.

– Pane Gelnare, kdo nebo co, Vás přivedlo do Turska, a kde
vznikla myšlenka, s odkupem a opravou Zájezdního hostince a Poustky a jaké záměry s ní do budoucna zamýšlíte?

– Na kdy plánujete zhruba konec všech oprav, úprav a představení veřejnosti?

Celá devadesátá léta jsme s manželkou měli velké hobby, a to
výlety k různým ruinám hradů a zámků a památkám obecně.
Těšil jsem se, že po čtyřiceti letech bolševické neúdržby se bude
stav mnoha hodnotných a cenných objektů zlepšovat, což se
mnohde potvrdilo, mnohde je pohled na chátrající baráky stále
smutný. Takže jsme se tu a tam dívali, kde je jaká „ruina“ k mání
a mimo jiné objekty jsme našli inzerát na prodej křížovnické usedlosti v Tursku. Protože se jednalo vzhledem ke katastrofálnímu
stavu objektů o rozsáhlou investici, zlákali jsme pro tuto finančně
a časově náročnou „pošetilost“ ještě kolegu z Arga Jiřího Michka
a společného kamaráda Štěpána Holuba.
Objekty takzvané „Bývalé křížovnické usedlosti“, a to konkrétně
„Nové hospody“ a konírny „Poustky“ jsme posléze získali v dražbě
v roce 2008 od KB a malou část Poustky jsme později dokoupili
od jednoho z původních majitelů.

– Renovujete i Poustku, kde se také opravila střecha, krovy
budov, co tady se zamýšlí?
To je prozatím otevřené, těžká otázka. Rádi bychom Novou
hospodu i Poustku otevřeli veřejnosti, občanům Turska, tzn. že se
nám zamlouvá myšlenka vrátit areálu původní smysl využití – společenské prostory, hospoda a třeba i ubytování. Provoz spolyká, a to
jen na provoz a údržbu ročně značné částky, a proto bychom byli
rádi, aby si na sebe „vydělal“, například zřízením minipivovaru.
– Protože je to chráněná památka, tak určitě musíte dodržovat
všechny změny a opravy s úřadem na ochranu památek, a to
jistě není nic snadného a ani nic levného, to si navrhujete a financujete sami? Na to navážu dalším dotazem. Co vše to obnáší? A jaké změny a opravy už jsou udělány v interiéru budovy?

V prvním roce zahájení oprav, kdy jsme objekty zabezpečili před
nezvanými návštěvníky a vyvezli holubí guáno, jsem si často říkal
něco ve smyslu „proboha, k čemu ses to uvázal“, ale pak se vám podaří opravit střechy a srdce poskočí optimismem. Před námi je ještě
dlouhá cesta. Mimo jiné záleží na dotacích. Čerpáme prostředky
z fondu „ochrany architektonického dědictví“ MK ČR, na střechy
Poustky nám přidal Zemědělský fond, velkou část investic máme
pochopitelně na bedrech my vlastníci. Několikrát jsme zkoušeli
získat větší sumu z evropských fondů, ale neúspěšně. Pokud by
se nám podařilo získat grant na dokončení rehabilitace areálu,
mohly by být opravy hotové cca v roce 2024. V režimu pomalých
přískoků jak doposud, budeme rádi, když otevřeme hlavní budovu
za tři - čtyři roky. Byť neoficiální a neostrý „návštěvní den“ pro
veřejnost spojený s trachtací a koncertem, bychom rádi uskutečnili v příštím roce – nemáme například hotová sociální zařízení.
Poustka by se mohla zaskvět v plné kráse do 5 – 6 let.
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Pane Gelnare, děkuji za Váš čas, prohlídku a krásné vyprávění
a občanům do budoucna můžeme slíbit, že se s Vámi budou moci
setkat osobně na jedné z plánovaných besed, které se pomaličku
po Covidu budou opětovně pořádat. /Pan Milan Gelnar souhlasil
s pozváním jako host a určitě jeho vyprávění bude velice zajímavé/.
Info: v zájezdním hostinci jsou všechny zdi, stěny, stropy
a podlahy uvedeny do původního stavu. Vyměněna jsou všechna
okna, dělají se dřevěné podlahy, elektřina, krovy, střecha nádherné hromosvody, fasáda, prostě vše se realizuje do původní
podoby a troufnu si říct, že to bude velice okázalé. /K Vašim
představám přikládám aktuální fota úprav/.

bývalá knihovna

Co nového ve školce
Konečně opět ve školce!
Po březnovém zavření školek a distanční
výuce jsme se v dubnu viděli konečně živě.
Nejdříve pouze děti předškolní a děti rodičů
pracujících v IZS, které musely dvakrát v týdnu projít antigenním
testováním. V dalších týdnech jsme se sešli již v plném počtu,
bez testování a roušek, ale s omezením dle nařízení vlády. Určitě
nám dají všichni za pravdu, že dětem i rodičům, školka chyběla.
Pro rodiče z pracovních důvodů, pro děti ze stránky socializace.

bývalá hospoda /místa k sezení/

Rekonstrukce sálu:
v budoucnu by v Zájezdním hostinci mělo být Poštovní muzeum a sál by měl sloužit pro širokou veřejnost.
Co se týká Poustky, tam je renovace krovů, střechy a zdiva.

Poustka
Myšlenkou do budoucna je v Poustce vybudovat místní pivovar
s posezením a vším, co k tomu patří. Myslím, že pokud se plány
uskuteční, máme se všichni opravdu na co těšit.

Zdroje: kronika, kniha 900 let obce Tursko a internet
Ivana Válková

Ve dnech, kdy děti nemohly navštěvovat školku, jsme se jim
snažili zpříjemnit domácí pobyt různými náměty, které jsme zasílali rodičům prostřednictvím e-mailů. Paní učitelky připravovaly
dětem a rodičům tematické stezky, aby se vyřádily při procházkách
na čerstvém vzduchu. Stezka se skřítkem Jarníčkem začínala u MŠ
a vedla k Lichému stromu. Další akcí bylo zdobení „Vajíčkovníku“ u MŠ – vlastnoručně vyrobenými velikonočními kraslicemi.
U rybníka čekala stezka se zvířátky a v lese pro změnu „čarodějnická“. Na svátek maminek jsme v MŠ zdobili „Láskovník“ – zde
posloužila krásná lípa v areálu naší školky, která byla ověšena srdíčky pro maminky. Na MDD byla opět nachystaná znalostní cesta
pro rodiče a děti okolo Lichého stromu. Jsme rádi za pozitivní
ohlasy rodičů a fotografie dětí při plnění úkolů.
Ve školce pilně pracujeme na týdenních tématech a doháníme s dětmi to, co distančně nejde. Pro děti je teď nejdůležitější
kontakt s ostatními vrstevníky, jiným dospělým a také určitý řád,
který každý jedinec potřebuje ke zdravému psychickému vývoji.
Doufejme, že situace bude stále lepší a lepší a vše se postupně
zajede do běžných kolejí a my zase budeme moci jezdit na výlety a do divadel. Letos si bohužel ještě počkáme. Alespoň dětský
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den jsme si nenechali ujít a řádně ho s dětmi oslavili na školní
zahradě s programem plným her a zábavy, o kterou se postaral
Honza Ladra z rádia Relax a jeho asistenti – princezna Týnka
a myšák Eda. Díky uvolnění opatření jsme mohli do MŠ pozvat
pana fotografa a udělat si společné foto obou tříd. Rozloučili jsme
se s budoucími školáky, kteří se nám od září rozutečou do škol
a prázdniny nemilosrdně klepou na vrátka.
Snad bude léto příznivější ve všech směrech! Celý kolektiv mateřské školy přeje všem krásnou dovolenou.

Zprávy ze ZŠ
Školní rok se pomalu blíží ke konci a nás
čekají zasloužené letní prázdniny. Žáci se těší na
volno od učení a učitelé se těší na dovolenou.
Myslím si, že letos si ho opravdu všichni zasloužili.
Školní rok 2020/2021 byl opravdu nezapomenutelný.
Během tohoto roku proběhlo celkem 8 změn způsob výuky na
naší škole. Iniciátorem změn bylo vždy MZ. Každá změna trvala
maximálně 6 týdnů a žádná se v podstatě neopakovala. Měnit
každých 6 týdnů organizaci celé školy je opravdu velmi náročné,
nejen pro mě, ale i pro všechny zúčastněné.
Nejhorší při těch všech změnách byly termíny. Nikdy nebyl
dostatek času na přípravu, pokud jste nepracovali o víkendu.
I při takto náročném roce slavíme úspěchy!
Z 5. ročníků se na osmiletá gymnázia hlásilo pět žáků. Úspěch
slavili tři z nich.
Dalším úspěchem byly rozřazovací testy do speciální 6. třídy
s rozšířenou výukou angličtiny. Tam se hlásili celkem 4 žáci z naší
školy a všichni čtyři byli přijati. Zajímavé je zjištění, že se celkem
hlásilo 39 žáků z ostatních škol, přijato bylo jen 14 žáků, a naši se
umístili na 1., 3., 3.(stejný počet dosažených bodů) a 10. místě.
Gratulujeme.
Podařilo se nám uspořádat zápis do 1. ročníku. V Holubicích
byla prvních 14 dnů připravena stezka pro děti a jejich rodiče,
kde děti plnily úkoly. Odměnou byl malý dárek a přijetí do naší
školy. I v dalším roce budeme otvírat 2 první třídy.
Pro příští školní rok nás čeká jedna úplná novinka. Otevřeme
přípravný ročník. Tato třída je určena dětem s odkladem školní
docházky a pro děti, které dovrší do konce roku 2021 šesti let.
Podmínkou pro přijetí je doporučení z PPP. Doufáme, že pobyt dětem v této třídě usnadní nástup do prvního ročníku v dalším roce.
Těšíme se na konec tohoto roku a doufáme, že v příštím roce
budeme moci s dětmi opět zpívat. Rok bez zpěvu je rokem smutným. Doufáme, že se toto „půlnoční království“ v dalším školním
roce nebude opakovat.
Ještě bych chtěla popřát žákům 5. ročníku hodně štěstí do dalších let. Díky tomuto pandemickému školnímu roku byli ochuzeni
o všechny výsady (Mikuláše s čerty, Tři krále, Zpívání v kostele
v Tursku a slavnostní vyřazení ze školy). Malou náplastí bude
poslední zvonění a předávání knih z rukou pana starosty Vlka
a škola v přírodě, kterou jim zorganizovali jejich třídní učitelé
pan Pavel Bartoš a pan Jan Mareš.
Hodně štěstí, zdraví a krásné teplé letní prázdniny.
Renata Vařechová
ZŠ Tursko

Naši fotbalisté
Vážení fanoušci TJ Tursko,
již déle než rok nás COVID omezuje v různých životních oblastech a fotbal není výjimkou. Díky tomu byla jarní část všech
amatérských soutěží předčasně ukončena a náš oddíl zůstal bez
zápasového i tréninkového vytížení. Naši hráči se snaží v době
fotbalové přestávky udržet svou kondici individuálně běháním,
cyklistikou a nohejbalem. Fotbalovou pauzu jsme také využili
k renovaci a přípravě multifunkčního hřiště na novou sezónu.
Ale situace se zlepšuje a podzimní část soutěže bychom už měli
odehrát. Jako každý rok, jsme žádali OFS Praha-západ o výjimku
hrát v jiném okrese. Žádosti bylo vyhověno, a tak jsme již zaslali
přihlášku do okresu Mělník.
Začátkem června se konala schůze výboru, na které byl do
funkce předsedy zvolen pan Jan Vůjtěch. Zároveň byl jmenován
novým trenérem pan Jan Kromíchal, který naše hráče povede
v nové sezóně. Ta by měla začít koncem měsíce srpna. Rádi bychom tímto oslovili nové občany Turska, aby posílili náš tým.
Přijďte mezi nás. https://sokol-tursko6.cms.webnode.cz/kontakt/
Snad už nám všem situace opět dovolí naplno sportovat a dělat,
co nás baví a naplňuje. Tak brzy na viděnou na fotbalovém hřišti.
Závěrem bychom rádi zavzpomínali na našeho dlouholetého
hráče, kamaráda a funkcionáře pana Františka Znamenáčka, který
nás opustil po dlouhé nemoci v dubnu 2021. Je těžké si přiznat
a smířit se s tím, že i ti nejlepší z nás tady nejsou navždy, a přestože
je bolestivé, když takoví lidé náhle a předčasně odejdou, nesmíme
nikdy zapomenout na to, čím náš život obohatili. Zavzpomínejme
na hráče, kamaráda, jehož odhodlání neznalo hranic a právem si
zaslouží naši úctu.
Sportu zdar, Tým TJ Tursko – Jiří Peřina

Rybářský spolek
Studánka Tursko
Vážení přátelé,
tak se snad, doufejme, konečně pomalu
vracíme k normálnímu životu po dvou letech
velmi nepříjemného žití v coronavirové situaci. Tak jako všem,
i nám rybářům, narušila tato epidemie všechny naše plány. Nemohli jsme uskutečnit taneční zábavu, setkání občanů u příležitosti
svatojakubské noci a ani naše tradiční červnové rybářské závody.
Hodně jsme se díky covidu zpozdili v údržbě laviček a dalšího
vybavení v okolí rybníka, v sekání trávy a náletových křovin na
jeho březích a dalších činnostech, které neumožnil zákaz setkávání
větší skupiny lidí.
Protože se již můžeme ve více lidech setkat i v uzavřeném
prostoru, uskutečníme v tomto červnu naši členskou schůzi, na
které chceme zhodnotit co se nám povedlo nebo nepovedlo za
této situace udělat a co můžeme za příznivějšího stavu ještě do
konce roku stihnout. Zda ještě, pokud nám to situace s covidem
dovolí, uskutečníme rybářské závody v lovu kapra, s programem,
občerstvením, zabíjačkovými hody a bohatou tombolou tak, jak
jsme to dělali dříve nebo jen v omezené míře alespoň soutěž našich turských rybářů apod. Zároveň rádi přivítáme na této schůzi
zájemce o vstup do našeho spolku. V současné době opravujeme
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střechu naší rybářské Bašty, do které již delší dobu zatékalo. Po
sundání střešních tašek jsme se přesvědčili, že tuto opravu děláme
opravdu v nejvyšší čas, protože jsme zjistili řadu prohnilých střešních latí právě z důvodu zatékání, které by se tak stále zhoršovalo.
Další práce tedy projednáme a popř. připravíme až po projednání
na naší schůzi.
Michal Verner
předseda rybářského spolku

Domečky pro hmyz patří
do každé zahrady
Proč umístit na zahradu domeček pro hmyz
Potřebujeme podpořit
opylovače, včelky samotářky
a čmeláky, kteří zajistí bohatou úrodu na naší zahrádce.
Také slunéčka sedmitečná se
v nich ráda zabydlují, ta potřebujeme především k tomu,
aby nám pomohla v boji se
mšicemi a sviluškami. Je důležité, aby měl hmyz kam naklást svá
vajíčka, ze kterých se vylíhnou larvy, a nakonec se vyvine dospělý
jedinec. Tak co, pořídíte si nějaký pěkný hmyzí domeček pro svou
zahradu? Možná namítnete po prohlídce internetové nabídky, že
to není žádná levná záležitost, ale dokážete si hravě postavit sami.
Máme pro vás pár nápadů. Zároveň myslete i na vhodnou skladbu
rostlin, které budou lákat včelky a ostatní hmyz na svůj nektar.
Hmyzí domky mohou mít různé podoby. Mohou mít velikost
celkem malých krabiček nebo mohou dosahovat úctyhodných rozměrů hmyzího sídliště. Je jen na vás, co se vám bude líbit. Možná
začnete s malým domkem a časem docílíte celé kolonie. A nebudete zdaleka první, koho pozorování zabydlujícího se hmyzu
začalo bavit. Důležité je, aby domky byly vyrobeny z různorodých
materiálů. Základ mohou tvořit různé dřevěné konstrukce, staré
kmeny poražených stromů nebo jen menší polínka, a dokonce
postačí i staré plechovky.

Skvělý je také klasický stavební materiál. Různé staré cihly,
tvárnice či tašky na střechu najdete i na skládkách se starou sutí.
Pokud máte pocit, že by vám stavba hmyzího domku zabrala moc
času nebo nevěříte šikovnosti svých rukou, zkuste na to jít od lesa.
Nebo z lesa… Z lesa si nanoste hromadu šišek a využijte je jako
mulče pod keře. I tady by se mohlo hmyzu líbit.
Čím hotel zaplnit
Výplň domečků vytvoříte ze stébel rákosu, provrtaných bezových větviček a polínek, můžete přidat i seno nebo surovou vlnu.
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Čím pestřejší budou mít naši podnájemníci výběr, tím lépe. Myslete také na to, aby dutinky byly dost hluboké.
Kam umístit domek
Domeček nám bude zahradu zdobit celoročně, přece jen je to místo, kde budou
hmyzí návštěvníci přezimovat. Umístěte ho nejlépe na
jižní stranu s dostatkem slunečního světla. Je také dobré
myslet na mírné zastřešení
domku, aby do něho příliš
nepršelo.
Hmyzí domky a hotely umístěte do klidnější části zahrady.
Paráda i užitek
Některé hmyzí domky možná ani jako užitečné věci nevypadají.
Podobná výtvarná díla mohou zdobit i stěny našich domů.
Přizvěte děti
Děti se vaší stavby hmyzího domku určitě rády zúčastní. Můžete
spolu postavit podobný hmyzí totem. A nakonec jedna dobrá
zpráva. Domky jsou bezúdržbové a na rozdíl od ptačích budek
není nutné je nijak čistit.
Zdroj: internet

Libuše Tydlitátová

Tipy na výlet v našem
nedalekém okolí
První tip je nedaleko Kralup nad Vltavou
/5km od města Velvary/, kde se nachází farmička
Olovnice-Zoopark, která nabízí dětem, a nejen
jim, vidět desítky zajímavých zvířat v rodinném prostředí. Zde
budete mít zvířátka doslova na dosah ruky.
Vybraná zvířata můžete navštívit v jejich výbězích, kde je můžete pohladit, pozorovat, zakoupit pamlsek nebo vyfotografovat se
s nimi, ale to vše samozřejmě po domluvě s ošetřovatelem. Nejvíce
vyhrávají v návštěvnosti u dětí surikaty, ale i mnoho dalších. Kromě
surikat jsou tam velbloudi, oslíci, papoušci, lemuři, lvi, lamy aj.
Pokud se rozhodnete navštívit tento
zoopark, je nutné
podotknout, že tam
není možnost občerstvení /takže svačiny
a pitíčka přibalit do
batůžku/.
Zde uvádíme
webové stránky:
www.zooparkolovnice.cz nebo facebok com./zoopark
olovnice, kde naleznete všechny potřebné informace k navštívení.
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Poté můžete pokračovat dál do Nelahozevsi, která se nachází do
10 km od zooparku, kde můžete navštívit místní Zámek Nelahozeves, který patří mezi nejvýznamnější pozdně renesanční objekty
v Čechách. Na zámku se nachází např. lobkowiczká sbírka umění
aj. nebo se zde pořádají po domluvě nádherné svatby.
Webové stránky: lobkowicz.cz, kde se dovíte aktuální informace o otevírací době i podmínky k návštěvnosti.
Pokud Vám vyhládlo,tak doporučuji občerstvení do nedaleké
Mariny Vltava /sportovní rekreační areál/, který se nachází v atraktivním prostředí na břehu řeky Vltavy, odkud je krásný výhled na
Vltavu a přístavní lodě, přímo pod renesančním zámkem. V restauraci Marina, která má i venkovní posezení, dozajista je z čeho
vybírat jak v pokrmech, tak i v pití a děti jistě zaujmou voliéry se
sovami a krkavci. Atmosféru místa umocňuje i vlak, který každou
chvilku projíždí nad Marinou a většinou hosty zdraví zatroubením.
Pro cyklisty se právě zde nachází cyklostezka Praha-Drážďany.
a Pavla v Budči. Významným cílem je konečná stanice Slaný, jež
nabízí mnoho zajímavých aktivit pro malé i velké. Vlak během
sezóny několikrát zavítá až do Zlonic, kde se nedaleko nádraží
nachází železniční muzeum. Během první poloviny letošního roku
Cyklohráček, získá motorová lokomotiva řady 714 zbrusu nový
pestrobarevný lak, složený z barev jednotlivých hracích vozů.

Webové stránky Mariny: marinavltava.cz, kde najdete veškeré
potřebné informace.
Zdroje a fota: internet

Ivana Válková

Výtažek z informačního
zpravodaje PID- rekreační
a víkendové vlaky
Sezonní vlaky z Prahy do středních Čech
Dne 17. dubna 2021 vyjely po delší zimní přestávce opět
sezonní víkendové rekreační vlaky PID dopravců České dráhy
a KŽC Doprava, které spojují metropoli s turisticky atraktivními
lokalitami středních Čech i sousedních krajů. Stejně jako loni,
vyjely vlaky například do Posázaví, Brd, na Kokořínsko nebo do
Českého ráje. Novinkou letošní sezony je Lužickohorský rychlík,
který pojede z Prahy přes Mladou Boleslav, Bezděz a Českou Lípu
a Jedlovou do Mikulášovic.
Cyklohráček zahájil svou osmou sezonu
Každou sobotu, neděli i státní svátky vás až do konce října opět
dvakrát denně sveze z pražského hlavního nádraží do královského
města Slaný. I letos se s ním podíváte na nejhezčí pražskou železniční trať – tzv. Pražský Semmering, odkud se přes Jinonice,
Cibulku a Zličín dostanete do středočeské Hostivice a dále malebným krajem kolem zříceniny hradu Okoř a Zákolanským údolím,
kde se můžete vydat na výlet do útulného Zooparku Zájezd, nebo
k nejstarší dochované stavbě v celých Čechách, na rotundu sv. Petra

Výhodné integrované jízdenky PID
Ve vlacích platí kromě tarifu jednotlivých dopravců také Tarif
PID, díky kterému je možné kombinovat na jednu jízdenku jak
vlak, tak i návazné autobusy nebo pražskou MHD. Při cestě po
Středočeském kraji je možné využít také výhodné jednodenní
jízdenky v celosíťové verzi včetně Prahy za 240 Kč nebo jen so 4.
tarifního pásma za 160 Kč. Pro majitele předplatních jízdenek pro
Prahu nabízíme také doplatkovou celodenní jízdenku pro vnější
pásma za 150 Kč.
Zdroj: PID-zpravodaj

Válková Ivana

Z našich kronik
Rok 1979
Dne 1. ledna začaly mrazy a napadl sníh. Tyto mrazy a sníh
způsobily v celém Československu, ale i v jiných zemích mnoho
škod. Takto silná zima trvala 2 měsíce, až do 28. února. Protože
byla těžká kalamita, v dodávce uhlí, některé elektrárny nemohly
vyrábět elektřinu. Školy byly pro nedostatek uhlí v lednu na tři
týdny zavřeny. Televize nevysílala 14 dní, po mnoho dní se vypínal
elektrický proud. Továrny pracovaly jen několik hodin denně.
Výroční schůze jednotného zemědělského družstva se konala
22. února ve sjezdovém paláci v Praze. Na této schůzi se projednávaly události z minulého roku. Mimo to 17. února přepadli
Číňané vojensky Vietnam. Tato válka trvala 3 týdny.
Každý rok, tak i letošní se občané z Turska zúčastnili oslav 1.
máje v Libčicích nad Vltavou, tento den byly rovněž pořádány
v č.p. 31 jezdecké závody. Letošní rok byl opožděn i s jarními
pracemi, cukrovka se začala jednotit až 15. května.
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V měsíci květnu byla velká tepla, až 33°C a delší dobu nepršelo.
Celý tento měsíc byl bez dešťů. Až teprve v červnu pršelo celkem
25 hodin.
Dne 9. června byl na místním národním výboru proveden
aktiv vítání občánků. Přivítáno bylo celkem devět dětí. Z toho pět
holčiček a čtyři chlapečkové. (V kronice uveden jmenný seznam
miminek)
Výsledky živočišné výroby za I. čtvrtletí
Dodávka mléka – plán 1 800 000 l, skutečnost 1 617 445
l. Dodávka masa – plán 3 885 q, skutečnost 3 650 q. Dodávka
drůbežího masa – plán 485 q, skutečnost 463 q. prodej selat – plán
700 kusů, skutečnost 922 kusů.
Osevní plán
Pšenice 1 570 ha, Tursko 740 ha, ječmen 1 180 ha, Tursko
587 ha, směska 133 ha, Tursko 42 ha, bob 97 ha, mák 51 ha,
cukrová řepa 980 ha, Tursko 435 ha, jetel 116 ha, Tursko 86 ha,
kukuřice 295 ha, Tursko 123, žito 66 ha, Tursko 40 ha, traviny
96 ha, Tursko 66 ha. Neoseto, zábory aj. 16 ha, Tursko 10 ha.
Odměňování za obdělávání řepy – členové JZD
Za vyjednocení a první okopávku 1 ha – 716,- Kč. Za vyjednocení a druhou okopávku 1 ha – 367,- Kč. Prémie za kvalitu
při výdělku 1 000,- Kč – 50 kg obilí a 20 kg zlevněného cukru.
Odměňování pro ostatní pracovníky a brigádníky
Za vyjednocení a první okopávku 1 ha – 873,- Kč, za vyjednocení a druhou okopávku 1 ha – 448,- Kč. Prémie za kvalitu při
výdělku 1 200,- Kč – 100 kg obilí za 137,- Kč a 20 kg zlevněného
cukru.
15. dubna letošního roku byl v celé republice opět zaveden
letní čas a končil 30. září. Letní čas byl u nás zaveden též v roce
1914 a 1944.
V tomto roce v našem JZD byla na návštěvě delegace z NDR.
Prohlédli si byty družstevníků a celé hospodářství. Dne 25. června
byla v Rakousku ve Vídni podepsána dohoda mezi Sovětským
svazem a Spojenými státy o omezení útočných strategických zbraní.
Dne 20. července začaly v naší obci žně, které skončily 30.
srpna. Průměr sklizně obilovin byl 51,60 q na 1 hektar. Do sklizně
bylo nasazeno 23 kombajnů vlastních a 19 kooperačních – Karlovy Vary, Rumburk, Hostivice. Odvoz obilí a slámy zajišťovalo
67 vlastních traktorů, 12 vlastních nákladních automobilů a 29
aut z patronátních závodů a ostatních organizací. Opravárenská
činnost byla zajišťována 5 pojízdnými dílnami. V měsíci červenci
byla největší teplota 28°C. Průměrná denní teplota byla 22°C.
V našem jednotném zemědělském družstvu byla na návštěvě delegace z NDR, a to již podruhé, prohlédli si celé hospodářství JZD.
Dne 20. září zemřel v Praze armádní generál Ludvík Svoboda.
Dne 27. listopadu by se dožil 84 let. Narodil se v Hroznatíně na
Českomoravské vysočině. V roce 1915 byl povolán do rakousko –
uherské armády a poslán na ruskou frontu. Po jednoročním pobytu
v ruském zajetí vstoupil do vznikajícího československého vojska
na Ukrajině. V roce 1922 se vrátil do Československa a vstoupil
do armády. Začátkem června 1939 odešel do Polska, kde se podílel
na formování československé vojenské zahraniční skupiny, kterou
převedl v září 1939 do Sovětského svazu. Po přepadení Sovětského
svazu hitlerovským Německem organizoval první československý
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samostatný prapor. Dne 4. dubna 1945 byl Ludvík Svoboda jmenován členem vlády a ministrem Národní obrany Československé
republiky. Dne 30. března 1968 byl zvolen prezidentem Československé republiky. V roce 1975 v důsledku těžké nemoci přestal
tuto funkci vykonávat. Soudruh Ludvík Svoboda byl nositelem
mnoha našich státních i sovětských vyznamenání.
Dne 27. září začala sklizeň řepy a skončila 31. října. Průměrný
výnos byl 435 q z hektaru, celé sloučené družstvo mělo průměrný
výnos 380q. V turské školce v tomto školním roce jest 56 dětí.
V obecné škole ve dvou třídách (3. a 4. třída) jest 37 dětí a ve družině 25 dětí. V pátek dne 19. října v 19.30 hodin shořela stodola
v čp. 11. Tohoto ohně se zúčastnilo 10 hasičských sborů z okolí.
Tato stodola byla postavena v roce 1907. Byla to nejlepší stodola
z celého sloučeného družstva. Byla 60 m dlouhá a 15 m široká.
Stála podél státní silnice směr Kralupy. Oheň trval 3 dny a pravděpodobnou příčinou jeho vzniku bylo samovznícení. Bylo v ní
uskladněno 14 vagonů sena cca 1 400 q a 400 q slámy. Okolní stáje
byly izolovány a chráněny stříkající vodou. V okolních stájích byla
ustájena prasata, která byla odvezena, úhyn tudíž nebyl žádný. Bylo
rozhodnuto místním národním výborem a vedením jednotného
zemědělského družstva, aby na tomto místě, kde stodola stála se
již nestavěl žádný zemědělský objekt. Snad někdy se mají na tomto
místě stavět obytné domy neb nějaký kulturní dům. (V kronice
uveden seznam vlastníků nemovitostí do čísla popisného 145).
Místní prodejna Jednoty měla v tomto roce obrat 6 500 000,korun, o 1milion korun více, než v roce předešlém. Již druhým
rokem je zde samoobsluha, kde je zaměstnáno 5 žen.
V naší obci jest 162 televizorů, 164 rádií, 17 občanů, kteří
mají telefon a 185 rodin platí elektrický proud. Dále jest v naší
obci 82 osobních automobilů, mimo těch, které vlastní družstvo.
Kolem všech silnic byly vykáceny všechny ovocné stromy. Budou
vysázeny nové, ale ne ovocné. Jeřabiny a jiné.
V měsíci listopadu byly v Tursku pořádány 3 hony na bažanty,
bylo střeleno celkem 224 kusů. Odstřel zajíců byl celostátně zakázán. Byl nařízen odchyt, který se konal 1. prosince, při kterém
bylo odchyceno 40 kusů zajíců. V letošním roce jest velmi málo
zajíců, proto byl odstřel zakázán. V měsíci listopadu byla průměrná
denní teplota 11°C, avšak 8. listopadu byl noční mrazík – 4°C.
V tomto měsíci pršelo 33 hodin.
Místní organizace KSČ měla v tomto roce 12 schůzí, a to každý
měsíc jednu. Docházka byla průměrná. Projednávaly se běžné
věci organizace, JZD a otázky týkající se obce. Místní národní
výbor v letošním roce měl 12 veřejných schůzí a 24 výborových
a rady. Na veřejných schůzích se projednávaly s občany všechny
záležitosti týkající se obce.
V letošním roce byla dokončena nová silnice, která vede ze
státní od Prahy k novým kravínům. V tomto roce zemřelo 6 našich
spoluobčanů, z toho 4 ženy a 2 muži.
Zajímavosti ze starších dob
V roce 1919 v měsíci březnu a dubnu byla v Tursku a okolí
všeobecná stávka zemědělských dělníků. Hospodáři museli sami
s rodinami krmiti dobytek a všechny zemědělské práce dělati. Pro
udržení pořádku byli do obce povoláni vojáci, celkem 14 mužů
a 4 četníci. Od této doby byla v Tursku zřízena četnická stanice.
Do roku 1898 byla v č.p. 2 u Machů dvoutřídní obecná škola.
Opis z kroniky obce Tursko – autor pan Karel Pospíšil, st.
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Úvahy o propojení levého
a pravého břehu Vltavy
v 19. století
V sedmdesátých letech 19. století se objevily úvahy a následná
první jednání o stavbě silnic, které by propojily levý a pravý břeh
Vltavy. Týkalo se to i obcí Velkých Přílep a Turska. Uvádím zde dva
články z Národních listů, které o tomto dění přinášely informace.
V této době koňské povozy, které přejížděly ze smíchovského do
karlínského okresu, musely využívat přívozy buď v Roztokách
nebo Libčicích.

Národní listy 26. dubna 1873

Národní listy 15. srpna 1873

Václav Kašek, duben 2021
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Kontakt:
Ing. Jana Kašková, tel. 604 209 415, jkaskova@mmreality.cz
Václav Kašek, tel. +420 725 160 255, vkasek@mmreality.cz

Pronájem tenisového kurtu a zapůjčení
tenisového náčiní je možné po domluvě
s panem Václavem Vlkem ml.,
ulice Kodetova 185, mob. 604 522 499 nebo
e-mail: vaclav.vlk@seznam.cz
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