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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
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v těchto dnech schválilo zastupitelstvo obce plán činnosti pro
letošní rok. O úkolech, které pro tento rok zastupitelé připravili
bych Vás rád informoval.
Krátká zima a brzký příchod jara nás nutí, abychom s plánovanými akcemi začali co nejdříve. Na základě rozhodnutí zastupitelstva se přemisťuje pomník padlých hrdinů ve II. světové
válce, umístěný u komunikace do Velkých Přílep, do prostor
místního hřbitova, což je myslím v současné době důstojnější
pietní místo.
Po loňské zkušenosti, kdy následkem letní bouře spadl jeden
z topolů stojící na fotbalovém hřišti přímo na hlavní komunikaci, jsme nechali provést odborný posudek na zbylé topoly.
Výsledkem bylo doporučení ostatní topoly porazit. Nebezpečí,
které mohou takto staré stromy způsobit není třeba popisovat.
Budeme pokračovat v opravě povrchů místních komunikací.
Nově vybudované hřiště mateřské školy bude oploceno a před
vchodem do budovy základní školy dojde k úpravě zeleně.
Vyhlášen byl konkurz na novou ředitelku MŠ za dosavadní
ředitelku Ing. Evu Ditrichovou, která odchází do důchodu.
Drobné úpravy proběhnou na čistírně odpadních vod.
V těchto dnech jednáme, zda v osadě Těšina bude zavedena kanalizace tento nebo až příští rok. I pro tento rok byla uzavřena
smlouva se společností ROPID na dopravní obslužnost pro linky
č. 316 a 604.
Kulturní komise uskutečnila dětský karneval, připravuje vítání občánků, den dětí, výlety pro děti a seniory. V závěru roku
již tradiční rozsvěcení vánočního stromu, pro děti Mikulášskou
nadílku a poslední akcí bude setkání seniorů. Finančně podpoříme činnost našich fotbalových mužstev, aerobiku apod.
Na závěr bych se chtěl zmínit o tom, že obec byla vybrána
pro natáčení detektivního příběhu „Případ pro exorcistu“. Česká televize příběh natáčela pod vedením režiséra Jana Hřebejka
během března, což mnozí z Vás asi zaregistrovali a někteří se natáčení přímo zúčastnili. Můžeme se tedy těšit, že na televizních
obrazovkách uvidíme nejen záběry z naší obce, ale i mnohé naše
občany.
Václav Vlk

PÍSMO, SVĚDEK VĚKŮ
Když píši tuto stránku začátkem března roku 2014, tužkou, jež
narušuje nedotknutou ušlechtilost povrchu papíru, nemohu být
v letošním teplém předjaří rozhodně inspirován k metafoře, že
ornamenty písma připomínají čerstvé stopy ve slábnoucím sněhovém pokryvu, stopy nakreslené inkousty v barvách místních
půd.
Co to je za různé linie, body, oblouky, elipsy a kruhy, jimiž
zhmotňujeme chvějivou latentnost našich myšlenek, úvah, vzpomínek a plánů nebo zařazujeme do chronologické osy kroniku
naší doby. Jsou to nitě, motouzky a provazy, ovíjející vědomí,
svazují nás pevně minulostí, současností i budoucnem.
Známe-li rukopisy lidí, rozlišíme jejich texty i bez podpisů.
Písma prarodičů jsou kladena do řádků, pečlivě vytvarována,
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nálu obce Tursko se osvědčilo, občané, kteří se dosud nezaregistrovali mají stále možnost se přihlásit na tel. 315 786 023
každou první středu v měsíci probíhá od 12.00hodin po
dobu dvou minut akustická zkouška sirény

JARNÍ ÚKLID
Sběr starého železa se uskuteční ve spolupráci s místními rybáři
v sobotu 12. dubna 2014. Sběr připravte před svou nemovitost.
NEBEZPEČNÉ ODPADY
plán mobilního svozu nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční 29. března 2014:
7.45 – 8.15 hod. u dětského hřiště
8.20 – 8.50 hod. před obchodem pana Brejchy
8.55 – 9.15 hod. v osadě Těšina
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat odpad
ZDARMA.
KONTEJNERY PRO NADMĚRNÝ ODPAD
budou umístěny od 17. do 20. dubna 2014 v ulicích Kodetova,
Jiráskova, Neklanova a sídliště Interma a od 24. do 27. dubna
2014 v ulicích V Zátiší, Nad Studánkou, před obchodem pana
Brejchy a v osadě Těšina.

modelována různou silou tahů, prozrazujících svůj původ v podhrotí ostrého brka, které, klouzajíc po ploše, trochu chraptivě
zvučelo, aby později předalo svou vládu perům kovovým, jež se
podobaly svým zvukem jehle gramofonu, uváznuvší v okruží nájezdových drážek desky. Toto písmo svou zdobností říká, že na
něm ulpěly ještě opozdilé paprsky slunce odcházejícího rokoka
a trochu oficiality řečí mužů v cylindrech a žen v krinolínách.
Rodiče už uchvátil futurismus průmyslové doby a vypsal jim
ruku do znaků tvarově chladnějších, jednodušších, dávaje jim tak
možnost splynout s tváří probíhajících časů, časů bezbřehého optimismu a víry v inženýrské myšlení techniků.
Nevzdávejme se písma plynoucího z našich rukou ani my.
Není to archaismus ve smyslu něčeho, co fenomenálně zářilo
v historii. Písmo představuje stále originální lidský výtvor, straníce tu více duchu, ondy více materii. Zkrátka, v celé své velkolepé
jednotě portrétuje duši lidí i lidstva.
Akad. mal Miroslav Houšť

BIOODPAD
od 4. dubna 2014 proběhne první svoz bioodpadu, který i letos bude provádět společnost Regios a.s. Zájemci o tento svoz
se musí přihlásit v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu
Tursko. Svozy se provádějí každý sudý pátek v každém měsíci.
Cena svozu činí 135 Kč měsíčně.
STATISTIKA OBYVATEL K 31. 12. 2013
celkem

724

mužů

335

ženy

389

průměrný věk mužů

37.33

průměrný věk žen

39.15

přistěhování

34

odhlášení

13

úmrtí
dvojice s dětmi

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
•

•
•

občané, kteří dosud nezaplatili poplatky za psa, popelnice stočné a hroby nechť tak učiní v úřední dny v kanceláři
obecního úřadu nejpozději do konce března
obecní knihovna je otevřena pro veřejnost pravidelně každou středu od 16.30 do 17.30hod.
zaslání důležitých informací prostřednictvím SMS Infoka-

dvojice bez dětí

6
82
20

celkem dvojic

102

svobodných

337

ženatých/vdaných

279

rozvedených
vdov/vdovců

Rodiny dle počtu dětí
0 dítě

61%

1 dítě

19%

2 děti

16%

3 děti

2%

66

4 děti

1%

42

5 dětí

1%
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM
paní Alžbětě Bukové, paní Janě Burešové, paní Věře Hodkové,
paní Jolance Příhodové, paní Marii Valentové, panu Rudolfu
Musilovi, panu Janu Řebíčkovi a přejeme mnoho štěstí a zdraví
do dalších let.
NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi Davida Dobšinského a přejeme, aby se mu na
tomto světě moc a moc líbilo.
VZPOMÍNÁME
V tomto období nás opustil pan Miroslav Outrata. Čest jeho
památce.

RODAČKA
Rodačka z Turska paní Božena Roubalová rozená Brousková
oslavila 11.2.2014 sté narozeniny. Pochází ze tří dětí z rodiny
rolníka. Její tatínek bojoval na italské frontě, přeběhl a vstoupil
do našich legií, které měly obrovský podíl na porážce Rakouska
a Německa a na vzniku Československa. V bojích utrpěl průstřel
plic. Paní Roubalová sice žije v Praze, ale k Tursku, svému rodišti
se stále vrací a sleduje dění v Tursku. Chtěla bych vyjádřit poděkování panu starostovi Vlkovi za velkou vstřícnost, pochopení,
gratulaci a dárky s motivem Turska, které jí moc potěšily.
Děkuji, Eva Strunecká

POHÁDKOVÝ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
V sobotu 18.1. a v pondělí 20.1.2014 se na naší škole uskutečnil
zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015. Děti opět zábavnou formou prokazovaly školní zralost. Letos jim byly inspirací
klasické večerníčkové postavy - Rákosníček, Amálka, Rumcajs,
Krteček, maxipes Fík a mnoho dalších. Jejich úkolem bylo představit se, popsat obrázek, nakreslit postavu, navléknout korálky,
rozpoznat geometrické tvary, porovnávat a řadit podle velikosti,
pojmenovat barvy atd. Za svoji šikovnost na závěr děti obdržely
„Osvědčení o zápisu do 1.třídy“, drobné dárky vyrobené našimi
žáky, sladkosti a balónek s logem školy. Po budově je provázely
tyto pohádkové bytosti: kočička - Lucie Papežová, Sněhurka Michaela Koptová, čaroděj - Kryštof Pudil, Bílá paní - Lina Neji.
Tímto jim moc děkujeme za pomoc a firmě „Balonservis“ za dodané balónky.
Celkem se k zápisu dostavilo 27 dětí. Některé žádají o odklad
školní docházky, některé nastoupí do 1. třídy po odkladu. Pravděpodobné je, že první třída bude mít 23 žáků, z toho 12 děvčat.
Budeme se na ně v září těšit.
Mgr. Miroslav Vavřich, Mgr. Vít Šolle

DEN PO DNI ZE ZIMNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ
DEN PRVNÍ
Cesta do Janova proběhla dobře, až k chatě jsme dojeli po suchých silnicích. Potkávali jsme cyklisty, motorkáře a v Janově
jsme viděli i táborák. Z oken chaty Metaz vidíme jen zelené stráně. Doufáme ale, že na sjezdovkách technický sníh bude. Hned
po příjezdu si děti rozebraly svoje věci a odnesly si je do chaty.
Na pokojích si děti připravily postýlky na spaní a vybalily si věci
do skříní. Večeře byla výborná a hned po ní jsme si zahráli rychlou seznamovací hru, nakreslili obrázek na dveře pokoje. Každý
nakreslil svůj, ale na dveře se vyvěsil jen ten nejlepší. Kdo chtěl,
mohl si před spaním ještě vyslechnout pohádku na dobrou noc,
pak už se všichni odebrali do pokojů, zhasli a šli spát. Zítra nás
čeká rozdělení do družstev, případné zapůjčení lyží a následný
výcvik, na který už se všichni moc těšíme.
DEN DRUHÝ
Před spaním však nechybělo čtení. První a zřejmě nejnáročnější
den je za námi. Stihli jsme toho opravdu hodně, museli jsme
půjčit lyže, koupit permanentky a odvézt lyže pod sjezdovku.
Zvládli jsme to skvěle. „Nelyžaři“ byli autem vyvezeni na cvičnou sjezdovku a zbylí žáci se nechali kotvou vyvézt na kopec, kde
byli podle svých schopností rozděleni do družstev, ve kterých pak
výcvik probíhal až do oběda. Po vydatném obědě se děti odebraly
do svých pokojů na polední klid, aby si odpočinuli a výcvik mohl
pokračovat. Odpolední lyžování bylo sice o málo kratší, ale i tak
byli všichni spokojeni. Pokroky začátečníků byly zadostiučiněním našeho úsilí. Po návratu jsme se posilnili svačinou a v rámci
vyučování napsaly pohledy a dopisy domů a zorganizovali sprchování. Po večeři jsme se ještě podívali na film „Zimní olym-
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piáda zvířat“ a poté zamířili do postelí, abychom se na zítřek
pořádně vyspali. Před spaním však nechybělo čtení.
DEN TŘETÍ
Dnešek byl už o mnoho plynulejší, snazší a organizačně jednodušší, než předešlý den a my jsme se mohli již od rána plně věnovat výcviku. Okolo deváté jsme už byli u vleku připraveni vyjet.
Kromě úplných začátečníků dnes jeli už všichni ráno na kotvě
a i přes drobné problémy jsme nakonec všichni v pořádku vyjeli
nahoru. Zde jsme se opět rozdělili na družstva (Surikaty, Medvědy, Lvy a Šklebouny) a rozjeli se na všechny strany. Začátečníci,
kteří už zvládají nejdůležitější základní dovednosti jako zatáčet
a brzdit, se také naučili jezdit na pomě. Mohli se tedy z dětského
parku snadno přesunout na sousední sjezdovku, což jak žáci, tak
dozor, zhodnotili jako velký krok kupředu. Po obědě samozřejmě
následoval polední klid, aby nám před odpoledním lyžováním
slehla vynikající svíčková. Odpoledne je sníh sice horší než ráno,
ale děti jsou šikovné a tak to zvládnou. Před večeří se děti vykoupaly a proběhlo vyučování. Po večeři jsme si zahráli hru „ovocný
salát“ a „Romeo a Julie“ a ani dnes nemohla chybět pohádka
na dobrou noc. Po vyčerpávajícím celodenním lyžování všichni
rychle usnuli, aby nabrali síly na zítřejší (již třetí) lyžařský den,
který bude zároveň částečně odpočinkový.
DEN ČTVRTÝ
Dnešek byl vyhlášen jako odpočinkový den, výcvik tedy probíhal
pouze dopoledne. Největším úspěchem bylo, že úplně všichni,
tedy včetně začátečníků, sjeli zde nejprudší sjezdovku Jih a věříme, že zítra úspěšně vyjedou na kotvě a připojí se tak k ostatním. Polední klid byl o něco delší než obvykle. Hned po něm
jsme se vydali na zdejší bobovou dráhu, na kterou se děti velmi
těšily. Nikomu se zpět do chaty příliš nechtělo, ale tlačil nás čas
(a také hlad). Následovalo vyučování a po večeři jsme si zahráli
pár společných her a vylosovali startovní čísla pro zítřejší závod
ve slalomu. Nechyběla již tradiční pohádka na dobrou noc, po
které se všichni odebrali do svých pokojů, aby se pořádně vyspali
na zítřejší závody.
DEN PÁTÝ
Největší událostí dnešního dne byl závod ve slalomu. Účastnili
se ho všichni žáci, protože všichni již zvládli základní lyžařské
dovednosti. Počasí nám opět přálo. Bylo slunečno a napětí bylo
veliké. A tady jsou výsledky: 1. místo chlapci: Jan Heinrich 2.
místo chlapci: Krištof Svojtka 3. místo chlapci: Jakub Satrapa 1.
místo děvčata: Lina Neji 2. místo děvčata: Natálie Šindelářová 3.
místo děvčata: Veronika Machová Odpoledne si děti mohly vybrat. Přesně polovina šla lyžovat. Druhá polovina šla na vycházku. Vyšli na rozhlednu Slovanka a pak přes Horní Maxov kolem
psů paní Henychové zpět do chaty. Po výborné svačině jsme se
učili a sprchovali a po ještě lepší večeři soutěžili v kimovkách
(nemá se Severní Koreou nic společného:-) ). Ani dnes nechybělo
večerní čtení. A usnout? Žádný problém. Vždyť náš fyzický i psychický výdaj byl značný.
DEN ŠESTÝ, VLASTNĚ POSLEDNÍ
Poslední proto, že zítra hned po snídani odjíždíme domů. Dnes
nás ale ještě čeká slunečný den a bohatý program. Dopoledne
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poslední lyžařský výcvik ve družstvech a odpoledne karneval na
lyžích. Termínově to vyšlo skvěle, dnes je „tučný čtvrtek“. Během
karnevalu jsme své lyžařské umění dokázali při různých soutěžích a také mírně akrobatických kouscích. Pak nás čekalo mnoho
úkolů. Odevzdat lyže do půjčovny, permanentky. Začít balit a po
večeři vyhodnocení bodování pořádku za celý týden a nepěknějších masek karnevalu. Velkou událostí pak vždy je nakupování
za „školáky“ ve školním stánku. A pak vypukla diskotéka. Děti
tančily hned a všechny. Atmosféra byla výborná, a tak jdeme do
postýlek o trochu později. Zítra musíme dobalit, vyklidit, naložit
a vyrazit k domovu. A dorazili jsme dobře. Chtěl bych poděkovat
všem pedagogickým (většinou externím) pracovníkům za velmi
náročnou a dobře odvedenou práci.
Mgr. Vít Šolle
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM, štěstí zdraví vinšujem Vám…
Tradice Tří králů vychází z křesťanství. Podle Bible přišli k Ježíši
tři mudrcové, Kašpar, Melichar a Baltasar dvanáct dní po jeho
narození, tedy 6.1., aby mu přinesli dary: zlato (symbol královské
moci), kadidlo (symbol Kristova božství) a myrhu (symbol Ježíšova lidství). Šestý leden je zároveň posledním dnem vánočního
období, kdy se vydávají koledníci v bílých pláštích na koledu,
aby označili zkratkou svých jmen K+M+B (správně svěcenou křídou!) dveře domů a tím požehnali příbytek. I naše škola se snaží
o udržení této tradice, a proto se děti ze 4. a 5. třídy vydaly, aby
zazpívaly známou koledu dětem z MŠ v Holubicích, v Tursku,
na Obecním úřadě v Holubicích a v Tursku. Všude se setkaly
s milým a laskavým přijetím a odměnou jim byly štědré dary
a vlídné úsměvy. Požehnaný rok přejeme i Vám.
Petra Sýkorová
SKUPINOVÁ PRÁCE A ČTENÍ V 1.TŘÍDĚ
Žáci naší 1. třídy se již naučili číst všechna písmenka malé a velké
abecedy a pomalu přecházejí ke čtení. Někteří čtou již nyní plynule po slovech, jiní čtou po slovech pomalu a jiní louskají slovíčka po písmenkách. Všichni ale už dokážou rozluštit základní
informace, které jsou ve větě schované. V současné době se učíme
i spolupráci s ostatními spolužáky. Učíme se pracovat ve skupinách. Pro některé děti je to dost složité. Musíte rozhodnout,
kdo ve skupině bude mít rozhodovací právo, musíte se naučit
vyslechnout názor druhého, musíte se naučit přijmout myšlenku
toho druhého, pokud uznáte, že je lepší. Pak je důležitá i dělba
práce tak, aby ve skupině mohla pracovat a přispět k výsledku
i slabší spolužák. Pomalu se vše učíme. Děti například ve skupině kreslily velkou postavu člověka. Bylo zajímavé pozorovat,
jak která skupina pracovala. Pak jsme ve trojicích řešily příběh,
který měly děti poskládat podle toho, jak se udál a doplnit ilustrací k tématu. Také je velmi zajímavé pozorovat spolupráci při
hodinách tělocviku, kdy se každý musí snažit odvést co nejlepší
výkon, aby nezkazil výsledek celému družstvu. Také je vidět na
dětech, jak neumí odpouštět slabším - ale i to se musí naučit.
přeji všem žákům i jejich rodičům hodně trpělivosti do další práce a co nejvíce radosti z úspěchů, které ve škole i jinde v životě
prožijí.
Mgr. Renata Vařechová
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KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Dne 14. 2. 2014 se ve školní družině uskutečnilo setkání masek při Masopustním reji. Škola se zaplnila zástupci nejrůznějších pohádkových postav, zvířat a také běžných lidských profesí.
Mohli jsme tady vidět tygry, vodníky, princezny, zahradníka,
hasiče, tanečnice a mnoho dalších krásných masek. Kromě disco
hudby, která se rozléhala celou školou, zde mohly masky změřit
své síly v nejrůznějších disciplínách, které zvládly s vervou sobě
vlastní. Po celou dobu pořádání Masopustního reje měly děti
k dispozici bohaté občerstvení, za které patří velké poděkování
zejména rodičům. Po 15hod se uskutečnilo vyhlášení nejhezčích
masek v kategoriích 1+2. třída a 3+4(5). třída. V I. kategorii vyhrál hodnotnou cenu „Spiderman“ Jakub Kapl (2.A) a v II. kategorii vyhrála rovněž hodnotnou cenu „Tygřice“ Viktorie Povolná
(3. A). Celou akci jsme si užili a už se těšíme na další.
Kolektiv ŠD Tursko
UČÍME SE ANGLICKY
Jackie a obr (Jackie and The Giant) Divadlo The Bear je vzdělávací divadlo, které má v podtitulku hrdě uvedeno, že pomáhá
studentům naučit se anglicky. Že tomu tak skutečně je, o tom
mohou vyprávět děti z druhé, čtvrté i páté třídy, které se v pátek 21.2. 2014 na pozvání kolegů ze ZŠ Velké Přílepy, vydaly
na představení Jackie and The Giant. Představení velmi hravou
a vtipnou formou seznámilo děti s hodným obrem (Good Giant)
a jeho jídelníčkem, a se zlým obrem (Bad Giant), který sice děti
miloval, ale „to eat“ (k jídlu). Jackie nakonec svedla se zlým obrem boj, ve kterém za pomocí magické formule „With my magic
fingers I change you into a ….“ Došlo k různým proměnám, až
nakonec proměnila zlého obra v obra hodného. V průběhu představení si děti připomněly písničky jako Head and Shoulders,
Knees and Toes, If You´re Happy and you know it…a jedné se
i přiučily. Více informací o divadle a představení naleznete na
www.thebeartheatre.com.
Petra Sýkorová

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE
Není tomu tak dávno, co jsme se všichni těšili na Vánoce.
Čas ale utíká jako voda a blíží se jaro.
Jak to tak bývá, děti se vždy v zimě těší na sníh. Až teprve
v lednu, kdy ho trochu napadlo,
jsme vystihli chvilku, abychom vytáhli boby do nedalekého lesíka. Bylo to pěkné a příjemně strávené dopoledne. Brzy však přišla
obleva a bylo po radovánkách. A tak jsme o sněhu alespoň zpívali
a prohlíželi si zimní obrázky, jak by to mělo v tomto období
vypadat.
V měsíci únoru začaly starší děti jezdit na plavání do Kralup.
Děti se do bazénu těší a jezdí rády. Také nás navštívilo divadélko
z Prahy, s představením „ Pohádky naší vesnice „. Dětem se pohádky líbily a spolu s herci si i zazpívaly. Pro zpestření dopoledního programu jsme vyjeli autobusem do kina ve Velkých
Přílepech na filmové zpracování pohádky „Na vlásku“.
V březnu se chystáme do planetária, ve kterém většina dětí
ještě nikdy nebyla. Pomalu také přemýšlíme, kam pojedeme na
výlet, který plánujeme na druhou polovinu května. Doufáme,

že se nám podaří vybrat tu nejlepší z možností, které se nám
nabízejí.
Přejeme vám všem pěkné jarní dny.
Kolektiv mateřské školy v Tursku

FOTBALOVÉ JARO
Vážení čtenáři,
i když zde ještě nemáme astronomické jaro, tak co se teplot týče,
již tu vlastně jaro je. On celý letošní průběh zimy byl vlastně tak
nějak podzimně jarní, a to nám fotbalistům nesmírně vyhovuje.
Dalo se trénovat na hřišti, a tak jsme chodili celkem pravidelně každou neděli odpoledne se proběhnout a zahrát si fotbálek.
Takto jsme trénovali celou zimu, kromě ledna, kdy jsme přeci
jenom dali přednost hale v Nebušicích. Chodili pravidelně skoro
všichni fotbalisté, takže doufám, že se to projeví hned v prvních
přátelských zápasech, které sehrajeme čtyři, než dojde na to nejdůležitější, a to jsou zápasy mistrovské. V době, kdy píši tyto
řádky, máme za sebou již jeden výsledkově podařený přípravný
zápas s Neuměřicemi, který jsme vyhráli 4:3. Jelikož toto mužstvo hraje o třídu výš než my, tak je výsledek celkem cenný, ale co
se týče hry, tam je ještě hodně co zlepšovat.
Mistrovské zápasy začínají začátkem dubna, tak bych Vás
chtěl touto cestou poprosit, abyste si našli cestu na hřiště a přišli
nás povzbudit, protože my uděláme všechno pro to, aby se na
naši hru dalo dívat. A jelikož jsme v tabulce po podzimu na druhém místě, se ztrátou tří bodů na první Tuchoměřice zkusíme se
poprat o postup.
Ale jak to všechno dopadne, se uvidí až na hřišti.
Pavel Kačírek
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2014
6. 4. 2014
Hostivice – Tursko
16:30 hod.
13. 4. 2014
Tursko – Tuchoměřice
16:30 hod.
20. 4. 2014
Statenice – Tursko 1
07:00 hod.
27. 4. 2014
Tursko – Nučice
17:00 hod.
4. 5. 2014
Středokluky – Tursko
17:00 hod.
11. 5. 2014
Jeneč – Tursko
07:00 hod.
18. 5. 2014
Tursko – Roztoky
17:00 hod.
25. 5.2 014
Červený Újezd – Tursko 17:00 hod.
1. 6. 2014
Tursko – Dobříč
17:00 hod.

MLADÍ FOTBALISTÉ
Zima skončila, začíná jaro a my jsme začali opět trénovat. Děti
jsou už nedočkavé a plné elánu. Přes zimu jsme tentokrát netrénovali, ani jsme nebyli na žádném turnaji, takže se už moc těší,
až si zahrají.
Trénujeme opět každé úterý a pátek od 17.00 hodin na hřišti.
Jarní sezóna nám začíná v neděli 27. dubna od 10.15 hodin na
domácím hřišti, tak máme dost času se pořádně připravit. Tentokrát budeme hrát více zápasů doma, tak doufám, že nás přijdou
podpořit domácí fanoušci.
Tímto zvu všechny příznivce fotbalu a sportu na naše utkání.
Děti budou hrozně rády, když jim přijde někdo fandit a povzbuzovat je.
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Všem hráčům přeji hodně úspěchů ve hře, přesnou mušku a hodně nastřílených branek a trenérům hodně štěstí a pevné nervy.
Ivana Lánská
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jmem, jako předsedy, je úprava prostor v okolí rybníka, nejen
pro rybáře, ale i pro ostatní občany Turska. První letošní věcí,
kterou budeme dělat je úprava břehů pod Green klubem. Tento
břeh je za léta působení povětrnostních podmínek notně poškozen, proto se pokusíme upravit ho tak, aby byl bezpečnější nejen
pro rybáře, ale i pro ostatní. Další věcí, kterou chceme dodělat
jsou prostory WC, které jsou sice používány pouze při akcích
okolo rybníka, ale i tak je jejich stav žalostný. Samozřejmostí
je, že budeme letos opět v průběhu roku sekat trávu a starat se
o úklid prostor okolo rybníka. Věřím, že naše úsilí a práce bude
ku prospěchu nejen nás, ale i Vás, a že se k těmto prostorám
nebudete chovat špatně, tak jak se doposavad u části osob, kteří
k rybníku chodí, děje.
Michal Verner – předseda rybářů

KARNEVAL V TURSKU

RYBÁŘI – STUDÁNKA
Dobrý den vážení spoluobčané,
v úvodu tohoto článku si Vás dovolím požádat o spolupráci. Jedná se o všechny z vás, kteří chodíte na procházky se psy okolo
našeho krásného rybníka. Před nějakou dobou nechala obec namontovat koše na psí exkrementy. Pro většinu z vás je to pouze odpadkový koš a nic víc. Bohužel vaši psí kamarádi nemají
možnost jako vy, postarat se o hygienu. Proto apeluji na všechny
pejskaře, kteří chodí na procházky okolo rybníka. POUŽÍVEJTE koše a sáčky. Vám to nic neudělá a nám všem zpříjemníte
procházky okolo rybníka. Rybáři STUDÁNKA Tursko vás
letos zvou opět na dvě pravidelné akce, pořádané naším sdružením, ať už ve spolupráci s obcí nebo pouze v naší režii. První věcí,
kam si dovolíme spoluobčany pozvat, je pálení čarodějnic, které
bude na tradičním místě u naší rybářské bašty. Letošní novinkou
je spolupráce s mateřskou školkou a základní školou, které se
uvolily vytvořit zábavný program před samotným pálením hranice. K tanci a poslechu nám bude hrát reprodukovaná hudba
a občerstvení bude zajištěno nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.
Začátek plánujeme na 17 hodinu.
Druhou naší akcí jsou taktéž již tradiční rybářské závody. Letos se budou konat poslední sobotu v květnu. Všechny občany
Turska si dovolujeme pozvat nejen k rybaření, ale i na zabijačkové pochoutky všeho druhu, dobré pivo a bohatou tombolu, jinak
řečeno skvělou zábavu. Závody se budou konat 31. 5., kdy zápis
rybářů bude od 5 hodin ráno, začátek bude od 6 hod. a prodej
zabijačkových pochoutek bude probíhat také od rána.
Letošní rok je pro mne trochu zvláštní, jsem prvním rokem
předsedou spolku a většinu věcí se učím. Mým prvotním zá-

Druhá březnová sobota tradičně patří karnevalovému veselí, a to
nejen v naší obci, ale i v jiných koutech naší republiky, vlastně
takříkajíc všude ve světě. A tak by možná nezaškodilo seznámit
se s trochou historie těchto taškařic. Jejich počátek sahá daleko
do minulosti. Někdy kolem roku 1296, kdy se karneval údajně
poprvé konal v Benátkách. Avšak některé prameny uvádějí rok
1162, kdy se konala oslava vítězství Banátské republiky, která
se ubránila Ulrichovi z Aquileie. Tehdy prý bylo podříznuto 12
prasat a 1 býk. Tím tradice začala a v roce 1268 se poprvé na
oslavách objevují masky. V některých starých letopisech se uvádí
data ještě starší a jsou spojována se starověkými řeckými oslavami boha Dionýsa, které se vyznačovaly velkolepými průvody.
Tento zvyk pak měli převzít Římané pro oslavy boha Bakchuse,
jež se nazývaly Saturnálie. Rovněž původ slova carnevalle pochází
z latinského carrus navallis a jsou známy dva jeho překlady. Jednak vůz-loď, jednak cosi jako rozloučení s masem. Přesné datum
konání karnevalu je však odvozeno od data Velikonoc v daném
roce. Ať je to, jak je to, jeho čas se přiblížil, a tak kulturní komise připravila oslavu v prostorách Křižovnické bašty - bývalého
Green clubu. Krátce před třetí začaly přicházet první masky. Program plný soutěží a zábavy tentokrát připravila umělecká agentura Fun Activity s Jakubem, zvaným Cucino - moderátorem
a pirátem v jedné osobě a jeho pomocnicí Kristýnce, neboli Kiki.
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Tak jako jindy, se soutěžilo o nejhezčí masky a nejvytrvalejší tanečníky. První tři místa byla odměněna tradičními plyšáky,
a protože soutěže byly opravdu náročné, nechybělo ani občerstvení, další sladkosti a malý dáreček - plyšová klíčenka. Navíc
děti obdržely dětské časopiy a další sladkosti. A jak to dopadlo?
V soutěži tanečníků zabodovaly Klaun Lucka Vondrášková, Karkulka Majda Dušánková a na prvním místo se protančily Evča
Zrubecká a Renča Černáková. A protože se porota nemohla rozhodnout, které dát první cenu, dostaly plyšového medvěda obě
do střídavé péče. Soutěž masek však byla náročnější. Na prvním
místě se umístil princ Vojtík Zajíc, druhé místo obsadil vodník
Pepča Čermák a třetí v pořadí skončil rytíř Miky Hroník. A tak
se nám letos poprvé stalo, jak jste si jistě všimli, že taneční soutěž
byla doménou čistě holčičí, zatímco v maskách zabodovali výhradně chlapci.
Během programu si děti ani nepovšimly, že pátá dávno již odbila,
protože Cucíno stále ještě nafukoval balónky na rozloučení, které
však přece jen nastalo. A tak žádné smutnění a nashle zase za rok.
Všichni se na Vás moc těšíme.
Jana Martínková
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žen z důvodů vypuknutí I. světové války. Andrého Regenermela
a jeho matky Ludmily Regenermelové, rozené Seifertové - /dcera
operního pěvce Národního divadla/ se ujali Josefovi rodiče Antonín a Anna Regenermlovi z Turska. Malý Andre zde žil se svou
matkou, až do jejich smrti v roce 1921. Otec, Ing. Josef Regenermel se v té době převážně zdržoval pracovně v zahraničí. Poté
se s matkou přestěhovali do Prahy na Královské Vinohrady. Po
základní škole, navštěvoval v Presslově ulici na Smíchově Střední průmyslovou školu strojnickou /zde je uvedeno jeho jméno
s několika dalšími na pamětní desce/. Po ukončení průmyslovky,
byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, kterou
dokončil v roce 1938. Hned po vypuknutí II. světové války byl
vybrán s osmi dalšími - /krycí jméno Sparta I/jako elitní telegrafista pro styk s exilovou vládou v Londýně. Úzce spolupracoval
s Třemi králi - s pplk. J.Balabánem –pplk. J.Mašínem – škpt.
V.Morávkem. V květnu 1941 byl zatčen a krutě mučen. Popraven byl bez soudu dne 30.9.1941. V roce 2007 mu byla udělena
na Pražském Hradě, tehdejším presidentem republiky Václavem
Klausem, Medaile za hrdinství. Mám za to, že poručík André
Regenermel, od jehož narození uplyne letos 100 let, by si zasloužil na Tursku, kde jeho rod působil po několik generací a on
zde prožil čtvrtinu svého krátkého života, důstojnou připomínku
v podobě pamětní desky, či pojmenování jedné z ulic, nejlépe
obojího. Naživu jsou ještě obě dcery jeho sestry Suzanne Benešové-Regenermelové. Existují fotografie, předměty, možná by to
stačilo i na jednu pamětní místnost, se stálou expozicí. Poručík
André Regenermel, by opět vstoupil do podvědomí lidí, a to nejen na Tursku. Je možné, že by tato iniciativa mohla zaujmout
i ambasádu USA, neboť poručík André Regenermel zřejmě byl
i prvním americkým občanem popraveným nacisty. Bertolt
Brecht kdysi napsal: „ Běda zemi, která nemá hrdiny. Běda zemi,
která hrdiny potřebuje.“ Já si myslím, že pokud ocenila svého
hrdinu vlast, Tursko by na poručíka Andrého Regenermela zapomenout nemělo.
Poznámka:
Na turském hřbitově je poručík André Regenermel, - psán jako
André Regenerml.
Pavel Žiška – pziska@centrum.cz

KODETOVA ULICE
PORUČÍK ANDRÉ REGENERMEL
Příští jaro to bude 70 let co skončila pro Evropu II. světová válka.
Dodnes se vedou polemiky, zda jsme se měli bránit německé okupaci či nikoli. Tuhle otázku už asi nikdo nevyřeší a pro historii
žádná KDYBY neplatí. Přesto se však našlo v tehdejším Československu dost lidí, kteří se nesmířili s potupnou Mnichovskou
dohodou, ani s následným obsazením Čech a Moravy a rozhodli
se proti nacismu bojovat a za své přesvědčení a vlast i položit
život. Rád bych upozornil na jednoho z nich, jehož jméno lze
najít na turském hřbitově. Jedná se o Andrého Regenermela –
narozeného 31. 3. 1914 v americkém Brooklynu. Jeho rodina
přijela v roce 1914 do tehdejšího Rakouska-Uherska. V Terstu
byl jeho otec Ing. Josef Regenermel /záložní důstojník/ zadr-

Kodetovu ulici najdete v Tursku poblíž autobusové zastávky na
Prahu. Je kolmá na ulici Pražskou a dále západním směrem protíná ulici Alšovu a Jiráskovu. Z Kodetovy ulice je vstup na dětské
hřiště a k tenisovému kurtu.
Ulice je pojmenována po sochaři Emanuelu Kodetovi (18801954), dědečkovi herce Jiřího Kodeta a malíře Kristiana Kodeta.
Souvislost s Turskem je taková, že Emanuel Kodet je autorem
turského pomníku obětem I. světové války. Pomník stojí v nároží
u školní budovy (roh ul. Pražské a K Erzu).
Emanuel Julian Kodet se narodil 23. března 1880 v Pelhřimově v rodině krejčího. Vystudoval Odbornou keramickou školu
v Bechyni a dále Umělecko-průmyslovou školu v Praze, kde byl
žákem profesora Stanislava Suchardy. Poté následoval roční pobyt v Itálii, zejména na Akademii v Římě.
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Námětem sochařské práce Emanuela Kodeta byly většinou ženy.
Známá je Kodetova socha Jelizavety
Nikolské – ruské primabaleríny. Své
modelky si umělec také fotografoval
jako dokumentaci a pomůcku ke své
tvorbě. Po letech se právě tyto fotografie pořizované „jen“ jako pomůcky staly předmětem samostatných
výstav. Kromě klasické sochařiny
se Emanuel Kodet věnoval i kresbě,
malbě či drobné plastice ve stylu Art
Deco. Řadu těchto drobných plastik můžeme dodnes vidět na
aukcích starožitností. Kodet se podílel i na výzdobě budovy Filozofické fakulty v Praze, kreditní banky ve Lvově (dnešní Ukrajina), je autorem alegorie Obchod a Průmysl na vídeňské Živnobance, sochy Mistra Jana Husa v Sušici, vytvořil řadu náhrobních
plastik a pomníků padlým.
Kodetovým životním a také nejznámějším dílem je obrovský
pomník Jana Žižky z Trocnova na památku bitvy u Sudoměře
v roce 1420. Šestnáctimetrový monument z kamenných kvádrů
stojí u rybníka Škaredý nedaleko Sudoměře (okr. Strakonice) od
roku 1925. Kromě autora se na něm podílel také stavitel František Kulíř. Na stavbu, která trvala čtyři měsíce, se údajně spotřebovalo 300 m3 kamene, 174 fůr písku, 160 q cementu a 15 q
vápna. Žižkovu hlavu kryje kovová přilba a kovový je i palcát.
Po Emanuelu Kodetovi pokračoval ve výtvarné linii Kodetů jeho
syn Jan Kodet (1910-1974), také sochař a následně i vnuk malíř
a grafik Kristian Kodet (*1948).
Vraťme se však k Tursku a zdejšímu dílu Emanuela Kodeta pomníku padlým v I. světové válce z roku 1922. Jde o figurální
repliku obrazu „Píseň na Tursku“ od Mikoláše Alše. Tento obraz
možná někteří z Vás viděli na výstavě Staré pověsti české, konané
na přelomu let 2010-2011 v Národním muzeu v Praze. Objevuje
se i na starých pohlednicích. Pokud jej znáte, ze tří postav na obraze je pro nás důležitá ženská postava s harfou vlevo. Tu ztvárnil
Emanuel Kodet na našem pomníku.
S myšlenkou na postavení pomníku padlým spoluobčanům
přišli členové zdejšího Sokola, kteří za tímto účelem organizovali
peněžní sbírky. Podařilo vybrat částku přes 16.000,- Kč. Celkové
náklady na pomník nakonec přesáhly částku 19.000,- Kč. Na začátku roku 1922 bylo provedení pomníku zadáno sochaři Emanuelu Kodetovi. Na soše z hořického pískovce spolupracoval také
sochař – kameník Alexandr Zelinka a na spodní části s nápisy
sochař – kameník Břetislav Vobořil.
Slavnostní odhalení pomníku proběhlo o pouti dne 17. září 1922.
Podobně jako v Tursku byl Emanuel Kodet autorem pomníků padlým v I. světové válce také v Poříčanech (okr. Kolín), v Dobříči (okr.
Praha – západ), v Jiřicích (okr. Pelhřimov), v Hostomicích (okr. Beroun) nebo v Peruci (okr. Louny).
Kromě Turska mají Kodetovu ulici také v obci Nový Jáchymov (okr.
Beroun), avšak ta je pojmenována po
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tamním rodákovi Františku Kodetovi, který byl popraven gestapem v II. světové válce.
Jolana Příhodová

V TURSKU SE NATÁČÍ
TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉ TELEVIZE ZE DNE 24. 1. 2014:
Jan Hřebejk začal pro Českou televizi natáčet detektivní minisérii Případ pro exorcistu.
Tento týden padla první klapka k novému televiznímu projektu Případ pro exorcistu. Třídílná detektivní minisérie v režii
Jana Hřebejka přivede na obrazovku dvojici vyšetřovatelů, a to
majorku Výrovou v podání Kláry Melíškové a inspektora Mráze,
kterého ztvární Stanislav Majer. Autorem námětu je podle vlastní
stejnojmenné knihy Michal Sýkora.
„Případ pro exorcistu vypráví příběh o knězi Karasovi (Jan
Budař), který se zamiluje do mladé učitelky Veroniky (Táňa
Hlostová). Jeho životní plány a touhu opustit kněžský stav a
oženit se však ukončí vražda jeho milované. Veroniku najdou
uškrcenou přímo na oltáři v kostele. Vrah, nebo vrazi, ji mučili,
znásilnili a na její tělo vypálili satanské znamení,“ přibližuje premisu projektu kreativní producent České televize Jan Štern.
Vraždu začne vyšetřovat olomoucká kriminálka pod vedením
komisařky Marie Výrové (Klára Melíšková) a jejího kolegy Pavla
Mráze (Stanislav Majer). Oba se během vyšetřování budou muset potýkat s nevhodnými zásahy ze strany svého nadřízeného
vrchního komisaře Vitouše (Miroslav Krobot), který je vůči církvi a církevním dogmatům silně předpojatý. Prosazuje, že vrahem
Veroniky je sám kněz Karas, protože na ní praktikoval exorcismus a pokoušel se z ní vymítat ďábla.
„Naším cílem je na základě kvalitních a žánrově propracovaných
literárních předloh kriminálních románů Michala Sýkory vytvořit
kriminální ságu s výraznými a diferencovanými postavami vyšetřovatelů. Východiskem nám byly jeho krimi romány Případ pro exorcistu a Modré stíny, včetně dalšího rozpracovaného pokračování,“
doplňuje Jan Štern.
V tvůrčím týmu se sehrané duo Jan Hřebejk a Petr Jarchovský
sešlo přímo s autorem předlohy Michalem Sýkorou. Pro něj je
kniha Případ pro exorcistu jeho detektivní prvotinou, která se
setkala s velkým čtenářským ohlasem.
„Případ pro Exorcistu mě zajímal hlavně proto, že jsem dosud
žádnou detektivku nerežíroval. V současné době se jich točí opravdu
hodně a laťka je nastavená vysoko, primárně zahraničními vzory.
Jsem zvědavý, co se nám s tímto tématem podaří udělat, protože s výjimkou Nevinnosti jsme se s Petrem Jarchovským něčeho podobného
ještě nedotkli,“ říká režisér Jan Hřebejk.
Během natáčení, které začalo tento týden v Praze, tvůrci zavítají mimo jiné do pražské Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy, do starých kasáren a na patologii v pražském Karlíně
nebo do obce Tursko.
Případ pro Exorcistu / režie: Jan Hřebejk / scénář: Michal
Sýkora, Petr Jarchovský / kamera: Martin Žiaran / kostýmy:
Katarina Bieliková / architekt: Milan Býček / střih: Vladimír
Barák / hudba: Aleš Březina.
Tiskový útvar České televize

Turské noviny – březen 2014

MUDr.Vlasta Šmatová
praktický lékař pro dospělé, telefon 605169224
www.mudrsmatova.cz email: ordinace@mudrsmatova.cz
Ordinační hodiny ordinace v Holubicích, Lesní 58, 252 65
/ordinace se nachází v přízemí budovy se školkou, v lokalitě
Holubí háj/
Ordinace bude otevřena 1.dubna
Úterý
7.30 - 11.30
Středa 12.30 –15.30 objednaní 15.30-18.00
Čtvrtek 7.30 - 11.30
Pátek 12.30- 15.30 objednaní 15.30 - 18.00
V souvislosti s otevřením ordinace v Holubicích se mění
ordinační hodiny ordinace v Tuchoměřicích, K poště 460,
25267 /Ordinace se nachází ve stejné budově jako pošta, u
kulturního domu-Disco ráje/
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 – 11.00 15.00-17.00
12.30-15.30 objednaní od 15.30
7.30 – 11.00
12.30 – 15.30 objednaní od 15.30
7.30 - 11.00

Všem pacientům jsou k dispozici ordinační hodiny v obou
ordinacích.
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www.

.cz

kopírování a tisk
velkoformátový tisk
vizitky, razítka, letáky
centrum reklamy a tisku
specialista na malonákladový tisk

tisk fotograÀí na poĀkání
reklamní plachty s oky
Brandejsovo nám. 1219/1, tel. 220 920 621
Ot. doba po-čt 8-18 (pá do 17), obchod@powerprint.cz

www.

.cz

PEDIKÚRA PRO SENIORY
LUCIE VERNEROVÁ /atestovaná zdravotní sestra/
Ve spolupráci s Obecním úřadem TURSKO si Vám dovoluji nabídnout pedikérské služby. Pedikúra pro
seniory bude na základě telefonické objednávky probíhat v provozovně vedle pošty.
Cena za pedikúru je 210 Kč z toho seniorům nad 65 let obec zaplatí částku 90 Kč.
Kosmetika, Masáže, Pedikúra /777 335 403/
Dále Vám v Tursku nabízím výše uvedené služby, kde je opět možnost na základě telefonické domluvy se
objednat: kosmetika od 510 Kč, pedikúra od 210 Kč, masáže od 190 Kč

