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CO VÁS ČEKÁ?
Vedle běžných úkolů zajistit řádný chod obce. Dále bychom
chtěli v průběhu čtyř let opravit povrchy chodníků, v případě dle
potřeby vybudovat nové ve všech ulicích „Na Parcelách“. V současné době jsme nechali pro tuto akci zpracovat studii na jejímž
základě rozhodne zastupitelstvo o časovém harmonogramu.
Nové oplocení dětského hřiště v ulicích Kodetova a Pražská
by mělo navázat na oplocení tenisového kurtu uskutečněné
v loňském roce. Vzhledem k významnému navýšení počtu školních dětí, řešíme možnosti rozšíření kapacity v budově Základní
školy v Tursku.
Připravujeme digitalizaci ústředny kabelové televize a rozšíření programové nabídky.
Stavební opravy by v letošním roce měly proběhnout v areálu
čistírny odpadních vod.
V případě vyhlášení příznivého dotačního titulu pro možnost
realizace stavby odkanalizování osady Těšina, by tato akce byla
zahájena ještě letos.
V oblasti kultury vedle tradičních akcí, bychom v měsíci
květnu chtěli připomenout 70. výročí ukončení II. světové války. Součástí programu by měla být např. beseda se spisovatelem
a historikem Jaroslavem Čvančarou a koncert známé country
skupiny TAXMENI.
Poslední červnový víkend bychom si připomenuli 915. výročí
první zmínky o vzniku naší obce. Přesný harmonogram oslav
bude samozřejmě včas zveřejněn.
V souvislosti se zahájením provozu prodloužení trasy metra
A do Motola, od 6. dubna t.r. dochází ke změně jízdního řádu
linky č. 316. Výstupní a nástupní stanice bude zkrácena do stanice Bořislavka. Tato skutečnost bude částečně kompenzována
navýšením počtu spojů, které se před několika dny podařilo
s dopravní společností ROPID dojednat.
Závěrem Vám vážení občané přeji krásné Velikonoce a pěkné
prožité celé letošní jaro.
Václav Vlk - starosta

SOUKOLÍ ČASU
Slyším zvuk tikání starodávného budíku, který jsem koupil v zapadlém bazaru.
Jak svérázný přístroj to však je? Celý mechanismus na odsekávání kousíčků času z nekonečné věčnosti tkví v plechové ulitě alpakové barvy. Tato válcovitá schránka získala formu úsilím
kovotlačitele, aby chránila soukolí stroje a zároveň poskytla oku
trochu uměřené krásy.
Je důležité, aby se časoměr cylindrického tvaru udržel na místě, k tomu slouží ﬁligránsky vysoustružené, mosazné nožičky, jež
se snaží svým tvarem naplnit rezidua estetiky klasicismu.
Budík vydává kromě permanentního tikání ještě hlas zvonku,
který zní z mosazné kopulky vymodelované jako bozzetto střechy orientálního pavilonu z Tisice a jedné noci. Nad kopulkou
zlatavý kroužek čeká na uchopení prstem, chtěje mu na chvíli
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propůjčit svatozář. Ale co teprve ciferník, jenž, sestaven ze samých kružnic, hledí do prostoru. Dvě základní raﬁe s kapkovitými nákončími pomalu sunou svůj krok nad velkými hodinovými
číslicemi počínajícího dne. Teprve až od třinácté hodiny sledují
číslice na větším kruhu, které jsou vepsány do menších hůlkových typů.
Minuty se rozsypaly po kružnici v podobě zřetelných čárek
evokujících oční řasy. Každá pátá minuta zdůrazňuje svoji pří-
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tomnost rovnostranným trojúhelníčkem. Na menším ciferníku
tenká ručička vzbuzuje svou hubeností dojem úzkoprsé přísnosti. To je také na místě, neboť kam položí na cifrách dne svůj
hrot, tam ve shodě s nastavením ve velkém okruhu běžícího času
spustí nekompromisně zvonek. Nejmenší kružnici opisuje a stále
předhání velké raﬁje vteřinová ručička ve tvaru akátového trnu.
Pak již jen malý nápis, Josef Jiránek Roudnice nad Labem, indikuje odkud pochází a pod čí patronací byl skoro před sto lety vyroben.
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O co lépe se člověk spřátelí s věcí, která má jasný původ
a jméno. Skoro si můžeme představit ruce hodináře, jak skládají
celé soukolí, sledovány cvičeným okem posíleným hodinářským
drobnohledem.
Věc, která má jméno a historii je povýšena do životného rodu
a stává se přítelem, jehož se tak rádi dotýkáme rukama i pohledem.
akad. mal. Miroslav Houšť

INFORMACE OÚ
•

•
•

•

•

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 2015.
Obecní knihovna je otevřena pro veřejnost pravidelně každé
úterý od 16. 30 do 17. 30 hodin.
Také v letošním roce bude probíhat každou první středu
v měsíci, ve 12.00 hodin po dobu dvou minut zkouška
sirény.
V průběhu měsíce května bude u obchodu p. Brejchy přistaven kontejner na železný odpad menších rozměrů (např.
plechovky apod.), Sběr železného šrotu a bioodpadu bude
upřesněn prostřednictvím letáků, SMS Infokanálu Tursko
a na stránkách obce.
Zasílání důležitých informací prostřednictvím SMS Infokanálu obce Tursko se osvědčilo. Občané, kteří se dosud nezaregistrovali, mají stále možnost se přihlásit, bližší informace
obdržíte na telefonu 315 786 023.
sekretariát

JARNÍ ÚKLID
NEBEZPEČNÉ ODPADY
plán mobilního svozu nebezpečných složek komunálních odpadů, který se uskuteční 28. března 2015:
a) 7. 45 – 8. 15 v ulici Kodetova (u dětského hřiště)
b) 8. 20 – 8. 50 před odchodem pana Brejchy
c) 8. 55 – 9. 15 v osadě Těšina
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat odpad
ZDARMA.
KONTEJNERY PRO NADMĚRNÝ ODPAD
budou umístěny od 16. 4. 2015 do 19. 4. 2015 v ulicích Kodetova, Jiráskova, Neklanova a sídlišti Interma, od 23. 4. 2015 do
26. 4. 2015 v ulicích V Zátiší, Nad Studánkou před obchodem
pana Brejchy, v osadě Těšina a v ulici Ve Struhách.
BIOODPAD
od 3. dubna 2015 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 měsíci, cena svozu
činí 135 Kč měsíčně.
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O sběru železného odpadu budou občané včas informováni
prostřednictvím letáku a Infokanálu Tursku.
sekretariát

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle našeho čtvrtletníku jsem Vás informoval o sportovních úspěších naší Terezky Tydlitátové. Dnes mám opět tu
milou povinnost seznámit Vás s další významnou osobností, která již 15 let žije v naší obci, s hokejistou panem Jiřím Niklem.
Rodák z Prahy, který více než 23 let působil jako úspěšný reprezentant pražské Sparty, odehrál přes čtyři sta zápasů. Po skončení s aktivním sportem však dál úročí svůj elán, znalosti a zkušenosti v přípravě budoucích nadějí našeho hokejového sportu.
Jeho celoživotní úsilí jej v neděli 22. února 2015 vyneslo až na
vrchol nejvyšší – uvedení do Klubu legend HCS.
Dovolte, abych mu jménem nás všech poblahopřál k tomuto
významnému ocenění a do dalších let popřál mnoho zdraví a elánu v nelehké práci s mládeží, která je nejcennější devizou celé
naší společnosti.
Václav Vlk - starosta
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM
paní Heleně Grulichové, Haně Janďourkové, Jaroslavě Janušové,
Marii Jerošové,, Anně Křížové, Anně Lindové, Ivaně Pospíšilové
a Jaroslavu Hataljakovi, Jiřímu Jelínkovi a přejeme mnoho štěstí
a zdraví do dalších let.
NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi Anabel Adamovskou, Ondřeje Zlámala a Michaela Sidomonidzeho, přejeme, aby se jim na tomto světě moc
a moc líbilo.

KONTROLNÍ VÝBOR
Dne 16. 2. 2015 provedl předseda výboru společně se starostou
a místostarostkou obce kontrolu bývalé místní hasičské zbrojnice, ve které končí nájemní smlouva místní ﬁrmě. Při této kontrole nebylo shledáno žádných závad.
Dále při namátkové kontrole pořádku v obci bylo zjištěno
několik přestupků ohledně nepovoleného záboru veřejného prostranství, konkrétně uskladnění stavebního materiálu a pneumatik na chodníkách v ulici Jiráskově a Alšově. Tyto přestupky byly
řešeny písemnými výzvami k odstranění nebo zaplacení poplatku
za užívání veřejného prostranství.
Kontrolní výbor má v plánu se sejít na další schůzi v polovině
měsíce března, o další činnosti budeme nadále informovat.
Stanislav Hyka - předseda

OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení a milí čtenáři,
již rok a půl se Tursko může chlubit nově zrekonstruovanou
obecní knihovnou. Tato knihovna je malá, ale útulná a prostor je
maximálně využit. Nachází se zde již přes dva tisíce svazků! Vybírat můžete z beletrie pro děti i dospělé, naučných knih, časopisů
a knih pro nejmenší. Na studenty či školáky čeká mnoho titulů
ze školní povinné četby.
Díky výměnnému fondu se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně je naše knihovna neustále doplňována. Také vy,
čtenáři, jste již přispěli mnoha knihami či časopisy a pomáháte
tak knihovně, aby se rozrůstala.
Díky seznamu, který naleznete na webových stránkách obce,
si můžete předem vybrat, jaké tituly si z knihovny odnesete.
Budeme se těšit na všechny čtenáře nově vždy v úterý od 15:30
do 17:30 v přízemí obecního úřadu!
Tereza Snopová

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
Pravidelné každoroční očkování psů a koček proti vzteklině, případně proti dalším nemocem proběhne dne 5. 5. 2015 od 17 do
18 hodin před obecním úřadem.
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KULTURNÍ KOMISE
Kulturní komise se po novém roce sešla již podruhé. Naplánovali
jsme akce na první pololetí letošního roku.
V neděli 8. března proběhl karneval v místní Křížovnické baště. Na duben je naplánováno vítání občánků, které proběhne
v zasedací místnosti OÚ.
V červnu nás čeká nejvíce akcí. Na začátku je to mezinárodní
den dětí, který bude 6. června, opět na místním fotbalovém hřišti. Pro děti bude připraven program a soutěže. 13. června následuje výlet pro děti a rodiče, tentokrát do parku MIRAKULUM
v Milovicích.
Rovněž nás čekají v květnových dnech oslavy 70. výročí osvobození naší vlasti.
Za kulturní komisi: Ivana Lánská

PSÍ ÚTULEK BOUCHALKA
Vážení přátelé,
napsat něco o psím útulku Bouchalka, který je tady letos 30 let
je docela dobrý nápad - už jen
proto, abyste věděli, kam se máte
obrátit, až se váš miláček vydá na
námluvy nebo jen tak si vyběhne.
Nevím, jestli jste tady už byli, ale
je to dobrá zkušenost pro dospělé
i děti a navíc si můžete vzít některého na procházku a prospět tak
sobě i pejskovi.
Jak vypadá provoz takového útulku? Především není nikdy
hotovo a nikdy není klid. I když je už zavřeno, je třeba pracovat
na papírech, a že jich je. Například telefony, ty zvoní stále. Je
třeba jednat s lidmi a věřte, není to jednoduché. Když si kupujete
psa od chovatele, je mu jedno, jestli se k sobě hodíte, protože
prodejem jeho starost končí. U nás je to jiné. Nám ho lidé vrátí
a pro chudáka psa je to další trauma. Takže bedlivě zvažujeme
komu psa dáme.
Pracovní den v útulku začíná v 8 h ráno a končí v 16 h. Pak
má službu jen pohotovost. Psi se krmí jednou denně /mimo štěňat/,dvakrát denně se podává voda a uklízí se minimálně jednou
denně. Mimo to se podávají léky, vozí se psi k veterináři, očkuje
se, převazuje, vyvádí se psi k venčení, vyčesávají se a podle potřeby koupou.
Každý den vyjíždíme k odchytům a nikdo neví, jak bude odchyt náročný a jak dlouho bude trvat. Občas se vyjíždí i v noci
- havárie na dálnici. Nebo se nám chytí pes do nastraženého
sklopce a musí se vyndat atp. Další věčnou starostí jsou opravy bud a kotců, celkový úklid areálu, údržba všeho potřebného.
Zdánlivě je tato práce o lásce ke psům, ale ta je jen samozřejmostí
- stejnou měrou je potřeba odpovědnost, pracovitost za každého
počasí , trpělivost, poctivost, schopnost týmové práce a používání vlastní hlavy - každý pes je osobnost a musí se na něj jinak. Ne
každý u této práce, která je spíše posláním, vydrží. Není to práce
na osm hodin denně - žádné svátky, žádné víkendy, volno dva
dny ob týden. A peníze nejsou nijak velké.
Je dobře, aby lidé věděli, co práce, jednání, úsilí a peněz provoz útulku stojí. A pro ty, které zajímá ﬁnanční stránka věci - po-
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kud nemáte vlastní peníze - do útulku se nepouštějte. Útulek má
průměrně 120 psů, je v provozu 365 dní v roce a letos má 30 té
narozeniny.
Eugenie Sychrovská

Z ČINNOSTI OBECNÍ POLICIE
Vážení spoluobčané,
strážníci Obecní policie Velké Přílepy zabezpečují veřejný pořádek ve Vaší obci. Strážníkům se podařilo v poslední době odhalit
několik pachatelů, kteří se zaměřovali na majetkovou trestnou
činnost.
Vzhledem k počtu strážníků však není obecní policie schopna zabezpečit nepřetržitou službu. Další překážkou je Zákoník
práce, protože strážníci nejsou ve služebním poměru, ale jsou zaměstnanci obce. Jako takoví musejí dodržovat zákonem uvedené
přestávky.
Obecní policie je součástí IZS-Středočeského kraje a na vyžádání policii, HZS Kladno vyjíždí i mimo pracovní dobu v případě, že
je ohrožen život, zdraví nebo majetek nebo hrozí-li živelná pohroma. Všichni strážníci dojíždějí ze vzdálenosti cca. 30 km, a proto
je jejich aktivita v mimopracovní dobu omezena dojezdem.
Strážníci svojí službu berou zodpovědně, ale musejí brát také
ohled na své rodiny. V případě, že se strážníkům v nočních hodinách nedovoláte, kontaktujte policii na lince 158. Když strážníci
zaznamenají Váš hovor, určitě Vám rádi pomohou, nebo poradí.
Obecní policie bude v nejbližší době jednat s vedením obce
o rozšíření MKDS, která zvýší bezpečnost v obci převážně v nočních hodinách. Dohlížecí kamerový systém se plně osvědčil
v ostatních obcích a strážníci ho využívají k zajištění důkazů proti osobám, které páchají trestnou činnost. Mohu zmínit újezdy
od dopravních nehod, kdy byl poškozen obecní, nebo soukromý
majetek, vloupání do objektů a střežení veřejného prostranství.
V minulosti se podařilo díky MKDS objasnit i několik závažných skutků, kdy se jednalo o loupežná přepadení, nebo krádeže
motorových vozidel.
Vaši obec střežíme od roku 2006 a naší prioritou je zabezpečit
lidem v obci Tursko klidný a bezpečný život. Podněty pro obecní
policii můžete zasílat prostřednictvím interaktivního formuláře
na webových stránkách obecní policie www.obecnipolicie.info.
NĚKOLIK PŘÍPADŮ Z OBCE TURSKO:
Dne 20. 1. 2015 byla obecní policie požádána o předvedení osoby,
která se opakovaně nedostavila k jednání o přestupku na OÚ Tursko. Strážníkům se podařilo dotyčnou osobu zjistit prostřednictvím
MKDS. Na místo byla vyslána hlídka OP, která dotyčnou osobu
zadržela a předvedla k přestupkové komisi. Vzhledem k opakovanému páchání přestupků na katastru obce Tursko, byl dotyčné osobě
vysloven zákaz pobytu ve zmíněné obci.
Dne 29. 1. 2015 přijala obecní policie oznámení o vloupání do RD
v obci Tursko. Vzhledem k tomu, že pachatelé měli z místa vloupání
ujíždět v motorovém vozidle, vydala se hlídka OP neprodleně na
místo. Pachatelé vloupání však nezvládli jízdu a s vozidlem havarovali, kdy se následně ukryli v lese, který se nachází mezi Turskem
a Libčicemi. Strážníci společně s policií zahájili okamžité pátrání
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po těchto osobách. Po čtyřech hodinách se podařilo dotyčné osoby zadržet a převézt na služebnu OOP Libčice nad Vltavou. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se na akci podíleli za dobře odvedenou práci.
Při pátrání byl využit i vrtulník Policie ČR. Děkuji.
Dne 10. 2. 2015 se na služebnu obecní policie dostavila osoba, která uvedla, že se na komunikaci 240/II nachází vozidlo s osobami,
které prodávají falešné zlato. Dotyčný oznamovatel zastavil na jejich
výzvu a nechal se přemluvit ke koupi řetízku v hodnotě 1000Kč.
Následně zjistil, že se jedná o padělek, ale to již osádka i s vozidlem
odjela. Strážníkům se podařilo za pomoci MKDS ztotožnit vozidlo
a počet osob v něm. Chtěl bych upozornit řidiče, aby těmto osobám
na jejich výzvu nezastavovali. Tyto osoby páchají i jinou majetkovou
trestnou činnost a řidiči se tak vystavují nebezpečí, že se mohou stát
obětí i trestného činu.
Dne 13. 2. 2015 došlo v obci Tursko k odcizení peněženky zaměstnankyně MŠ. Věc byla nahlášena OP, která se neprodleně dostavila
na místo. Zde bylo zjištěno, že se v peněžence nacházela větší ﬁnanční částka a platební karta. Proto byla o události informována Policie ČR. Strážníci provedli okamžité vyhodnocení MKDS z místa
možného pohybu pachatele, kdy se jim opravdu podařilo zmapovat
časovou osu spáchání skutku i pachatele samotného. Informace byly
předány Policii ČR. Chtěl bych upozornit občany, aby po příchodu
domů nebo do jiných nemovitostí nenechávali nezajištěné vstupní
dveře. Toho pak využívají podobní jedinci, kteří kradou věci nacházející se přímo u dveří. Dále je nutné okamžitě informovat obecní
nebo státní policii a nezdržovat se pátráním po pachateli osobně,
protože ztracený čas hraje ve prospěch pachatele.
Je nutné podotknout, že strážníci řeší každý den nějaký ten případ, který spadá do jejich pravomoci. Bohužel o některých případech není možné veřejnost informovat, a to vzhledem k probíhajícímu šetření ze strany Policie ČR.
vr. prap. Karel Král

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE
Nový rok 2015 jsme zahájili v naší mateřské
škole již tradičně. Sešli jsme se po Vánocích
opět ve svých třídách, kde si děti nejprve
pohrály s novými hračkami, které našly pod
vánočním stromkem. Tentokrát se podařilo
vybrat velmi pěkné stavebnice, s jejichž hrou lze rozvíjet fantazii
a jemnou motoriku.
Nezapomínáme ani na přípravu předškoláků do 1. třídy. 16.
ledna navštívily předškolní děti ZŠ v Holubicích, aby se blíže
seznámily s novým prostředím, které je po prázdninách čeká. Následně se pak děti dostavily k zápisu, který probíhal ve dvou termínech, a to v sobotu 17. 1. a v pondělí 19. 1. Většina předškoláků se
do školy těší. Snažíme se je do školy připravovat v každodenních
činnostech, aby jim byl usnadněn přechod z MŠ do ZŠ.
I v novém roce pokračujeme v realizaci plánovaných akcí tak,
aby měly děti pestrý program. 13. ledna jsme zhlédli hudební
pořad s názvem ,, Písničky z pohádek“, do kterého se děti aktivně
zapojily zpěvem i tancem a dokonce si zazpívaly i do mikrofonu.
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3. února proběhl v MŠ workshop s názvem „Čokoládový
sen“. Děti se zajímavou a přirozenou formou dozvídaly o původu a výrobě této oblíbené cukrovinky. Samy pak pracovaly
s čokoládou jako s netradičním výtvarným materiálem. Na závěr
si nesly domů hotové výrobky, na které byly patřičně hrdé. Tento
velmi vydařený projekt měl vysokou úroveň a plynule navázal na
loňský ,, o včelách.“
17. února si dopoledne ve školce děti užily karnevalového veselí. Již od rána chodily v nápaditých maskách a převlecích.
Koncem února se chystáme s dětmi jezdit na plavání, tentokrát
ale do Slaného, neboť z důvodu rekonstrukce nemůžeme letos
plavat v Kralupech.
Dovolujeme si upozornit, že dne 24. března se uskuteční zápis
dětí do zdejší mateřské školy. Veškeré informace jsou k dispozici
na našich stránkách - www.mstursko.cz
Na závěr ještě nutno dodat, že od 1. ledna máme novou paní
kuchařku, paní Věru Bížovou. Své práce se ujala zodpovědně
a s chutí. Zároveň bychom všichni chtěli poděkovat paní Ivaně
Pospíšilové a paní Petře Tydlitátové za to, že po čas, kdy bylo
třeba „zaskočit“ za nemocnou paní kuchařku Procházkovou, nás
nenechaly na holičkách a vařily nám s láskou. Děti si denně pochutnávaly a dále pochutnávají a my ostatně také. Strava je pestrá
a vyvážená a nezbytnou součástí jídelníčku je dostatek zeleniny
a ovoce a to každodenně! Přejeme vám všem pěkné předjarní dny.
Kolektiv MŠ

ZPRÁVY ZE ZŠ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
V sobotu 17. 1. 2015 a v pondělí 19. 1. 2015 proběhl na naší
škole zápis do 1. třídy. V letošním roce se k zápisu do naší školy
dostavil rekordní počet dětí. Celkem přišlo 66 dětí v doprovodu
svých rodičů. Při přijímacím pohovoru u našich učitelů předvedli budoucí žáci 1. třídy svoje schopnosti a dovednosti. Všechny
děti byly za svou snahu odměněny výrobky našich starších žáků
a malou sladkou tečkou.
Při vstupu do naší školy je vítali naši starší žáci v pohádkových kostýmech. Děkuji tímto žákům 3. třídy a jejich rodičům
za skvělou spolupráci s naší školou a pomoc s organizací zápisu.
Určitě se na všechny naše nové žáky moc těšíme.
Další informace ohledně nástupu dětí do 1. třídy se dozvíte
na informativní schůzce, která proběhne v úterý 9. 6. 2015 od
17:30 ve škole v Holubicích.
Vzhledem k velkému počtu žáků, kteří budou od září nastupovat do naší školy, hledáme nové učitele. Pokud máte kvaliﬁkaci
učitelství pro 1. stupeň základní školy, napište na e-mail zs.tursko@seznam.cz.
Renata Vařechová

RYBÁŘSKÝ SPOLEK „STUDÁNKA“
Dobrý den, vážení spoluobčané,
dovolte mi informovat vás o pár věcech spojených s naším sdružením. Loňský rok jsme
zastřešili pár tradičních akcí a jednu novou,
která sice proběhla letošní rok, ale přípravy proběhly hlavně
v roce 2014, a proto ji považuji spíše za akci loňskou. Začněme
ale pěkně od začátku. Naší první akcí bylo pálení čarodějnic poslední dubnový večer. Ve spolupráci s obcí rybáři postavili pěknou vatru, bylo zajištěno a připraveno občerstvení a čekali jsme,
jak to dopadne s počasím. To nakonec bylo příjemné a teplé.
Školka pro nás připravila program, který přednesla před zapálením vatry. Obecní úřad přichystal dárky pro všechny masky,
které se přišly podívat na pálení čarodějnic. Zároveň jsme vybrali tři nejlepší a ty jsme odměnili pěknou maketou čarodějnice.
Celá veselice, která tuto Filipojakubskou noc proběhla se docela
vydařila a pár rodičů se rozcházelo až dlouho po půlnoci. Druhou akcí byly naše již tradiční „Závody“. Ty probíhají poslední
víkend v květnu. V sobotu od rána se sluníčko jen usmívalo,
rybářů se nám letos sešlo víc než jsme očekávali, a proto bylo
nutno trochu přidat místa pro lov. Bohužel to bylo spíše kontraproduktivní, proto už v roce letošním toto opakovat nebudeme.
Závody se vydařily více než uspokojivě, zabijačkové pochutiny,
které pravidelně připravujeme, všem moc chutnaly, tombola byla
též bohatá a po závodech lidé ještě dlouho do odpoledne seděli a příjemně se bavili a debatovali o závodech. Naší třetí akcí,
kterou jsme pořádali, byla v únoru znovu obnovená „Rybářská
zábava“. Podle ohlasu šlo o povedenou akci, při které většina občanů, kteří na tuto zábavu přišli, ji pojali spíše jako ples. Toto nás
rybáře velice potěšilo a dalo nám další motivaci do roku následujícího. Hlavně nás to motivuje nad možností uspořádat místo
zábavy spíše klasický ples. Celá tato zábava vypukla v osm hodin
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večer. Kapela „Druhý dotek“ pana Dvorského byla připravena na
čas a naše tombola, která byla nadmíru bohatá, byla přichystána.
Tady prosím dovolte poděkovat všem sponzorům, kteří nám na
tombolu přispěli, jmenovitě p. Martin Slezák a jeho restaurace
KONÍRNA a NA ŠTĚPÁNĚ, Věře Slezákové a její cukrárna
MLSÁRNIČKA, společnosti BID WEST z Kralup, NIMETAL,
panu Zlámalovi a jeho prodejně a výrobně masa, pensionu JAS
ve Velkých Přílepech a jeho ﬁtness, paní Evě Vavřinové, paní Janě
Holečkové, paní Lucii Vernerové, paní Jirsové. Konec ale už s rokem minulým, spíš co nás čeká letos. Jako spolek máme v údržbě
náš Turský rybník a jako správní hospodáři se budeme opět starat
o jeho údržbu a zvelebování. Pokud se nám to povede budeme
chtít opravit panelovou cestu, která vede k baště. Je to ale náročná záležitost, a to nejen pracovně ale i ﬁnančně, a proto doufám
že se nám to zdaří. První akcí, kam si Vás dovolím pozvat, je opět
pálení čarodějnic. Je to už naše stálá akce, a proto doufáme, že
se přijdete ve velkém počtu pobavit s námi a s přáteli a pokud
dorazíte v maskách, budeme jenom rádi. Další událostí, kterou
budeme organizovat, jsou rybářské závody. Ty budou v sobotu
30. května a zde Vás čeká naše tradiční zabijačka s tombolou.
V srpnu se pokusíme zorganizovat letní zábavu u rybníka. Toto
ale záleží na spoustě věcí, takže pokud nám okolnosti dovolí, tak
bychom ji plánovali někdy okolo 8. srpna. Další, a to poslední akcí, kterou budeme připravovat, je zábava na únor příštího
roku. Což je ale je zatím relativně vzdálená budoucnost. Letos
máme ve spolku dva nové členy, které spolek přijal na naší výborové schůzi, která proběhla v druhé půlce ledna. Věřím, že spolek
tak jak pracuje doposud, pracuje správně a nejen pro rybáře, ale
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i pro vás - spoluobčany. Dále věřím také, že vaše účast na akcích,
které pořádáme nám ukáže, že naše práce má svůj důvod, a že se
vám na těchto akcích líbí. Pokud se budete chtít podívat na fotky
naší práce za minulý rok, tak se prosím podívejte na naše stránky
www.rybaritursko.cz, kde najdete nejen naše fotky, ale i informace kdy a jak budou probíhat akce, které pořádáme.
Předseda sdružení rybářů STUDÁNKA Tursko

MLADÍ FOTBALISTÉ
Jaro začíná pomalu vystrkovat růžky a my se chystáme po zimní
pauze opět trénovat venku na hřišti.
Letošní zimu naše mládež nebyla zalezlá a bez pohybu. Jezdili
jsme do haly v Jenči, kde jsme se zúčastnili turnaje WINTER
CUP 2015. Každý měsíc jsme měli jeden turnaj a výsledky se
sečetly. V únoru byl poslední a potom se vyhlašovaly výsledky.
Naše družstvo se umístilo na krásném 3. místě. Děti dostaly medaile, pohár, diplom a něco sladkého na zub.
Tréninky budeme mít opět v úterý a pátek od 17.00 hodin.
Zápasy v jarním kole nám začínají už 29. března, takže se děti
musí pořádně připravit, aby podaly co nejlepší výkony.
Trenérům a dětem přeji hodně úspěchů v jarní sezóně a hlavně hodně gólů v soupeřově bráně.
Ivana Lánská
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NATÁČENÍ V TURSKU

KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE

V minulém roce, jak si jistě všichni pamatujete, probíhalo v naší
obci natáčení třídílné kriminální minisérie režiséra Jana Hřebejka „Případ pro exorcistu“, jehož průběh pečlivě zdokumentovala
paní Jolanka Příhodová.
Po uvedení premiéry ﬁlmu jsme obdrželi schválení k uveřejnění fotograﬁí z natáčení. Fota jsou k dispozici na webových stránkách obce ve složce fotograﬁe.

Na druhou březnovou
neděli připravila kulturní
komise obecního úřadu
tradiční dětský karneval.
Uskutečnil se v prostorách Křižovnické bašty.
Krátce před čtvrtou začaly přicházet první masky. Program plný soutěží
a zábavy tentokrát připravil moderátor a klaun
v jedné osobě Jakub, zvaný „Cucíno“ z pražské umělecké agentury Funactivity. Byl plný
soutěží a kouzel, které se dětem velice líbily. Obzvlášť když nepovedeným kouzlem byl vyčarován z maličkého králíčka králík obří.
Tak jako jindy se soutěžilo o nejhezčí masky a nejvytrvalejší
tanečníky. První tři místa obou soutěží byla odměněna tradičními plyšáky, a protože soutěže byly opravdu náročné, nechybělo
ani úžasné občerstvení z kuchyně majitele pana Sidomonidzeho a malý dáreček - jojo a pěnový míček. V soutěži tanečníků
zabodovali odvážná pirátka Elisabetka Slavkovská, indián Vojtík
Zajíc a princeznička Kačenka Součková. Soutěž masek však byla
náročnější. Všechny byly opravdu moc hezké, a tak rozhodnout
o výběru prvních tří bylo velmi složité. A jak to tedy dopadlo?
Na prvním místě se umístilo autíčko typu Ford Ká, které mělo
přímo osobní espézetku - Hyneček Schmid, druhé místo obsadil
neohrožený rytíř Vládík Martínek a třetí místo získal šejk - majitel ropných polí v Kuvajtu - Vojta Klinkl.
Během programu jsme si ani nepovšimli, že se sešeřilo a nastalo loučení. A tak jak jinak? No přece nashle zase za rok. Všichni
se na Vás moc těšíme.

Jana Martínková

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Tradice je tradice, a tak opravdu již tradičně připravila kulturní
komise na páteční podvečer 13. prosince v restauraci Křižovnické
bašty předvánoční posezení seniorů. Jako obvykle bylo připraveno pohoštění, k tanci a poslechu hrála harmonika pana Antonína
Blína a bubny pana Jiřího Fouska.
Pro zpestření jsme objednali krátké divadelní představení „Labutí jezero“ v provedení uměleckého souboru z nedalekých Úholiček. Mělo obrovský úspěch. Všichni se náramně bavili. Pokud
máte zájem prohlédnout si foto je možné http://tursko.rajce.
idnes.cz/Labute/
jméno: balet
heslo: tursko

K

Ostatní fotograﬁe jsou:
http://tursko.rajce.idnes.cz/Karneval_Tursko_8.3.2015/
Uživatelské jméno: karneval
Heslo: maska.
Jana Martínková
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Z ERZU NA SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH
ČÁST DRUHÁ
Následujícího dne jsme dali Anchorage sbohem a vyrazili na
sever, přes Hatcherův průsmyk směr NP Denali. Cestou jsme
navštívili pižmoní farmu. Pižmoň severní je velké zavalité zvíře
se zakulacenou hlavou a celý je porostlý až 90 cm dlouhou černohnědou srstí sahající až na zem. Pižmoň severní je sice menší než
kráva, ale dosahuje výšky v kohoutku až 150 cm a hmotnosti až
400 kg, proto působí mohutným dojmem. Na pižmoni upoutá
masivní čelenka z dotýkajících se základů rohů na hlavě. Ty můžou být až 70 cm dlouhé. Pižmoň severní je zvíře žijící ve skupinách, které mohou čítat až 100 kusů. Staří býci žijí samotářsky
a jen v období rozmnožování se obklopují několika kravami. Říje
začíná v druhé polovině září a trvá asi měsíc. Samci kolem sebe
šíří pronikavý pach, podle kterého dostalo zvíře české pojmenování. Jedná se o výměšek žláz umístěných v srsti nad očima, který
si vtírají do srsti na předních nohách. Býci mezi sebou urputně
bojují o přízeň krav. V plném trysku se na sebe řítí ze vzdálenosti
několika desítek metrů a zvuk narážejících rohů do sebe je slyšet
na velkou vzdálenost. Boj pokračuje tak dlouho, dokud jeden sa-
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mec neustoupí. U pižmoňů se vyvinul jeden z nejlepších způsobů obrany u býložravců proti predátorům. Při objevení nepřítele
se vylekaná zvířata rychle sbíhají do kompaktního kruhovitého
tvaru. Natisknou se k sobě tak, že zadek mají vevnitř a hrozivou
hradbou skloněných čel s nebezpečnými rohy vně kruhu. Uvnitř
kruhu se nacházejí telata a slabší zvířata. Nejstarší a nejsilnější
členové stáda provádějí proti nepříteli tryskové útoky, které odradí i vyhladovělou smečku vlků. Zatímco proti vlkům tato technika jednoznačně uspěla, proti člověku nikoli a stala se jim osudnou. Pižmoni totiž hájí a neopustí ani mrtvá zvířata. Obranný
pud se jim stává osudným i v dnešní době, kdy na sever proniká
množství turistů. Pižmoni zaujímají kruhovou obranu i při postřehnutí malého letadla. Na většinu turistů působí pižmoni neohrabaně, a to se jim ale většinou stává osudným. Pokud člověk
překročí jejich útěkovou vzdálenost, která je asi 100 m, zvířata
ještě varují. Hlasitě funí, nervózně potřásají hlavou a často hrabou některou z předních končetin. Pak již následuje překvapivě
rychlý útok. V otevřeném prostranství je útěk zcela beznadějný.
Proto se doporučuje udržet od zvířat vzdálenost 200 m.
Inu zde se člověk nebojí jen dravců, ale i býložravců. A nyní
do kopců. Hatcherův průsmyk ve výšce 1148 m je otevřen jen od
konce května do září. Svůj název získal podle prvního místního
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prospektora Roberta Lee Hatchera, který zde v září 1906 založil
první rýžoviště- Claim. Dnes již historický park rýžoviště Independence Mine vydal v letech 1906-1951 celkem 14 tun zlata,
pak byl opuštěn a nyní po opravách je to atrakce pro turisty.
Po sestupu do údolí nás již čekala poutavá cesta na stanové
ubytování v kampu NP DENALI. Název národního parku pochází z aleutského slova „denali což znamená „vysoký“. Dominantou parku, mimo přírody živé, je nejvyšší hora USA, která
nese pojmenování po 25. prezidentovi Williamu McKinleymu.
Mount McKinley je svou hmotou a vyzdvižením větší než
Mount Everest. Ačkoliv vrchol Everestu leží o 2700 metrů výš
od hladiny moře, hora samotná spočívá na tibetské náhorní plošině v nadmořské výšce okolo 5200 m, což znamená, že své okolí
přečnívá jen o zhruba 3650 m. Úpatí hory Mount McKinley
leží na plošině o nadmořské výšce zhruba 600 m, takže své okolí
přesahuje o 5500 m. Hora je kvůli své zeměpisné šířce proslulá
nesmírně chladným počasím.
V Denali žijí mnozí aljašští ptáci a savci. Je zde možné spatřit stáda soba polárního (karibu), vyskytuje se zde také populace
medvěda grizzlyho a medvěda baribala. Na horských svazích žije
ovce aljašská, při jezírkách zase los aljašský krmící se vodními
rostlinami. Ač žije v parku mnoho medvědů, díky seznamování
návštěvníků s preventivními opatřeními a používání speciálních
nádob na potraviny se podařilo výrazně snížit počet nebezpeč-
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ných střetnutí. Většinu území parku pokrývá tundra. Dobře se
zde také daří borůvkám, které tvoří hlavní složku potravy zdejších medvědů. Pohled na údolí plné kvetoucích zvonků, hořců,
vlčího bobu a typické vrbovky úzkolisté je oblíbeným motivem
pohlednic a uměleckých děl. Tři dny zde utekly jak voda a opět
balíme stany a zase směr sever.
Na cestě nás čekala prohlídka města Nenana. Toto nenápadné město leží na soutoku řek Nenana a Tanana. S nálezem zlata
v blízkém Frairbaks kolem roku 1902 se začíná psát osud města,
kterému pomohla stavba železnice. Dnes je tu muzeum dráhy
a jednou za rok se stane Nenana „pupkem“ světa. Na hromnice
se na řeku postaví dřevěná trojnožka s lanem uvázaným k hodinám a zvonu. Lidé pak tipují přesný čas prolomení ledu a zastavení hodin s gongem (bývá to tak mezi 10.-15. květnem).
Blížila se půlnoc, když jsme dorazili do plánovaného cíle
dnešního dne. Fairbanks se nachází na 64.837780°. Je to největší
město v aljašském vnitrozemí a druhé největší v celém státě. Podle sčítání lidu z roku 2005 bydlí ve městě 31 324 a v jeho okolí
82 840 obyvatel. V srpnu 1901 obchodník Barnette si pronajal
říční člun na přepravu velkého nákladu zboží k nalezištím zlata.
Pro nedostatek vody byl přinucen vylodit se na řece Chena a založil zde stanici. Po necelém roce, v červenci 1902, objevil Felix
Pedro zlato 25 km odtud. To nastartovalo zlatou horečku. Spousty zlatokopů se vydali k nalezištím zlata přes přístaviště parníků
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na řece Chena, a tím město postupně rostlo. Během druhé světové války byly v oblasti Fairbanksu vybudovány dvě vojenské
základny, na podporu letadel a zásoby pro SSSR.
Zimy jsou zde velmi dlouhé, trvají od konce září až do poloviny dubna. Také jsou velmi studené a suché, s teplotami klesajícími až k -50 °C. Vůbec nejnižší teplota ve Fairbanksu byla -54,4
°C, naměřena v roce 1934. Za jednu zimu zde průměrně nasněží
1,72 metru a koncem září již padá obvykle první sníh. Fairbanks
je známý pro své dlouhé letní dny. 21. června je slunce na obloze
21 hodin a 49 minut, přičemž se vůbec nestmívá. Ale zase 21.
prosince mezi východem a západem slunce jsou pouhé 3 hodiny
a 42 minut.
Brzo ráno, asi v půl šesté, jsme vyrazili na nejsevernější bod
našeho zájezdu - polární kruh. Tento pomyslný kruh kolem obou
pólů má zeměpisnou šířku 66° 33‘ 39“ . Na hranici polárního
kruhu dochází během roku jen k jednomu polárnímu dni, ten
celkem trvá 20 hodin a 4 hodiny příšeří. Čím je pozorovatel severněji od polárního kruhu, tím je polární den delší. V oblasti pólů je pak slunce 179 dnů zcela nad horizontem a v těchto
dnech zde nezapadá. Devět měsíců v roce zde průměrná teplota
nepřesáhne 0 °C. Přestože je Fairbanks jen 2° od kruhu vzdálenost je to skoro 220 mil tj. 360km, ale po cestě, které se sice říká
Daltonova dálnice, ale je zcela bez asfaltu, a místy je dokonce
mnohem horší než D1 koncem března. Důvod není nedbalost
cestářů, nýbrž podnebí a podloží, proto nemohu nezmínit fenomén PERMAFROST slovo vzniklé sloučením „permanent“
a „frost“, neboli stále zmrzlý. To je půda v polárních oblastech,
která ani v létě nerozmrzá a má po dobu dvou let teplotu 0 °C
a nižší. Mocnost permafrostu je od několika cm až po 1 450 m.
V oblastech s teplejšími léty se vyskytuje i tajga. Pohyb půdy
po permafrostu pak může způsobit fenomén zvaný opilý les.
Jde o biotopy se zvláštními druhy porostu s kmeny zakřivenými
proti směru pohybu podloží, které jsou obývané soby, losy nebo
severoamerickými karibu. Existence věčně zmrzlé půdy komplikuje zakládání staveb a těžbu surovin, jelikož v letním období
dochází k rozmrzání svrchní části permafrostu, který se tak stává
pohyblivým.
Cesta sem trvala 7 hodin, ale zato byla plná překrásných
výhledů do polární krajiny. Porost je tu smrkový, stromy jsou
štíhlé jak bulharská gymnastka, lišejníky a mechy dávají krajině
zádumčivý podtón a díky tomu naprostému tichu, klidu a smíření v duši by člověk došel k názoru, že je v době lovců mamutů,
nebýt zde úvozová cesta a všudypřítomný ropovod. V pozdních
hodinách jsme zcela vyčerpáni a s autem zabláceným tak, že řidičův průzor čelním sklem připomínal spíše kukátko periskopu
jsme vklouzli do spacáků a usnuli jak novorozenci.
Ing. Roberto Mattiello
Pozn. redakce: pokračování příště

OBŘAD JARA
Když se v tomto období vracím z práce domů a odemykám branku, uvědomuji si, že zároveň otvírám jarní ráj.
Moje chodidla cítí vibrace půdy a každý krok je odezvou.
Nedočkavě se těším na jarní svěží vzduch, zelený trávník, kro-
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kusy, modré oči ﬁalek, křik zpěváčků na naší višni. Jsou to přeci
poslové jara - pohádkové bytosti. Každé jaro se rozezní křik stěhovavých ptáků a roztančí se balet barevných motýlů, stromy
navlékají krajkové šaty s včelím orchestrem, a já všem čtenářům
přináším zprávu o současném obřadu jara.
Vnímám sílu Země, jak mne posiluje a léčí každou buňku
mého těla, jak mne obnovuje. Přeci síla Země posiluje a uzdravuje. Vnímejme vědomě toto dění v sobě, v ostatních, i v přírodě.
Živočichové v přírodě se nám připomínají, volají, někteří jsou
třeba ještě schovaní, neboť dosnívají svůj ještě zimní sladký sen.
Ani my lidé všechny nevidíme, také nejsme zcela probuzeni ze
svých všedních starostí. Letos si chci o to více plně uvědomovat
každý den, každý jarní den, aby byl dnem mimořádným v opravdovém jarním ráji pohádky, jak kdysi zpíval Jan Werich, ....... aby
bylo nebe na zemi.
Zúčastňujeme se obřadu jara - obřadu znovuzrození,.....protékání jarních teplých paprsků celým naším tělem, otevírání studánek, otloukání píšťalek a jiných jarních českých tradic.
Na turských zahrádkách jsou pilní lidé. Všichni obděláváme
půdu, dotýkáme se síly a vůně zeminy a ta proudí tak intenzivně,
že se cítíme plni vnitřní dynamiky, a život je pro nás ještě krásnější.
Hřejivé teplo povytahuje semínka z hlubin a volá: „Probuďte
se, už je jara čas, jaro je tu zas!“
Jsme zharmonizováni s přírodními zákony, a vládne v nás
zvláštní klid.
Iveta Kamenická
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