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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
ani se mi nechce věřit a myslím, že i většině z Vás, že je tento rok
připraven nastartovat do své druhé poloviny.
V té první proběhlo v naší obci několik kulturních akcí,
o nichž se dočtete uvnitř našich novin.
Dokončeno bylo nové oplocení dětského hřiště. Připravujeme
navýšení počtu bezpečnostních kamer. Ing. arch. Jaroslav Šubrt
nám zpracovává studii půdní vestavby v budově naší základní
školy, pro potřebu rozšíření počtu tříd a následné navýšení počtu
dětí školní jídelny.
V těchto dnech schválí zastupitelstvo etapizaci oprav chodníků v ulicích ,,Na Parcelách“.
V letošním roce by se měla také uskutečnit větší oprava betonů
a zdiva v prostorách čistírny odpadních vod.
Také ve druhé polovině roku bude pro Vás připraveno několik
zajímavých kulturních akcí, o kterých budete včas informováni.
Přeji Vám krásné prožití letních dnů.
Václav Vlk - starosta
Vážení spoluobčané,
na začátku června jsem byl pozván do nově otevřené cukrárny,
kterou otevřeli a provozují manželé Slezákovi přímo zde, v Tursku.
Cukrárna je čistá, krásně a stylově zařízena. Dobroty, které
nabízejí přímo jejich tvůrci jsou srovnatelné s výrobky skvělých
pražských cukráren.
Jsem rád, že mezi námi, přímo v naší obci, jsou šikovní příjemní mladí lidé, kteří se pouštějí s velkou chutí do podnikání.
Proto jim touto cestou přeji hodně úspěchů, osobního štěstí
a hlavně pevné nervy.
Václav Vlk - starosta

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
CO NOVÉHO NA BOUCHALCE ............................. 10

•

Z ERZU NA SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH..................... 10
•

INZERCE............................................................... 10
•

provedený audit hospodaření k ﬁnanční situaci obce Tursko
ke dni 31. 12. 2014: o výsledku hospodaření za uplynulé
období, v souladu se zákonem o účetnictví, nevznesl připomínky
zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce a DSO
„Od Okoře k Vltavě“, který souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad
v průběhu měsíců července a srpna bude omezen provoz
obecní knihovny, otevřeno bude ve čtvrtek 9. 7. 2015, úterý
28. 7. 2015, úterý 18. 8. 2015

Turské noviny ı Vydává obec Tursko ı Vedoucí redakční
rady: Jana Martínková ı Za obsahovou správnost
zodpovídají autoři příspěvků ı Gramatická korektura:
pí. Jana Martínková ı Uzávěrka tohoto čísla: 5. 6. 2015
Uzávěrka příštího čísla: 5. 9. 2015 včetně ı Náklad 350 ks

HESLA NA RAJČE  FOTKY Z OBECNÍCH AKCÍ
Vážení spoluobčané,
v letošním roce se uskutečnila řada kulturních akcí. Pokud máte
zájem prohlédnout si jejich kompletní fotodokumentaci lze využít prohlížeče:

E–mail: starosta@tursko. cz, sekretarka@tursko. cz,
dotazy@tursko. cz ı Telefon: 315 786 023, Fax: 315 786 023
Adresa: obec Tursko, 252 65 Tursko, www. tursko. cz

http://tursko.rajce.idnes.cz/
za použití níže uvedených uživatelských jmen a hesel.
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Svatý Martin (Tursko 11.11.2013)
uživatelské jméno: martin
heslo: 2013
Čarodějnice 2014
uživatelské jméno: Tursko
heslo: rybník
Rozsvícení stromu (Tursko 29.11.2014)
uživatelské jméno: strom
heslo: 2014
Mikulášská nadílka (Tursko 6.12.2014)
uživatelské jméno: mikulas
heslo: 2014
Labutě (Labutí jezero – balet z Úholiček na setkání seniorů Tursko - 12.12.2014)
uživatelské jméno: balet
heslo: tursko
čp. 1 a okolí, čp. 15 a okolí, čp. 36 a okolí, místní hostinec, ulice
K Erzu, ulice Libčická a K Těšině (natáčení ﬁlmu na jaře 2014)
uživatelské jméno: jan
heslo: hřebejk
Rybáři (Rybářská zábava Tursko 7.2.2015)
http://tursko.rajce.idnes.cz/Rybari_7.2.2015/
uživatelské jméno: kapr
heslo: kapr
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INFOKANÁL TURSKO
Vážení spoluobčané,
stále je ještě možnost být informován o různých akcích a dalších
důležitých informacích prostřednictvím SMS zpráv obecního Infokanálu. Pokud máte zájem o jejich zasílání, je možnost zavolat
v úředních dnech do kanceláře obecního úřadu (315 786 023)
a tuto bezplatnou službu si objednat.
redakce

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOPŘEJEME NAŠIM JUBILANTŮM
paní Anně Kalašové, paní Haně Koutné, paní Marii Libertinové, paní Libuši Škramlíkové, panu Martinu Jungovi, panu Pavlu
Kroupovi, panu Františku Löblovi, panu Vlastislavu Martínkovi, panu Jaroslavu Vnoučkovi, panu Janu Vokůrkovi a přejeme
mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi Leničku Prokůpkovou a přejeme, aby se jí na
tomto světě moc a moc líbilo.
VZPOMÍNÁME
V tomto období nás opustila: Paní Květoslava Hudková, pan
Antonín Soukup. Čest jejich památce!

Karneval (Tursko 8.3.2015)
http://tursko.rajce.idnes.cz/Karneval_Tursko_8.3.2015/
uživatelské jméno: karneval
heslo: maska
Čarodějnice 2015
http://tursko.rajce.idnes.cz/Carodejnice_2015/
uživatelské jméno: rybník
heslo: koště
70. výročí konce války (Tursko 30.5.2015)
http://tursko.rajce.idnes.cz/70/
uživatelské jméno: beseda
heslo: Taxmeni
Dětský den (Tursko 6.6.2015)
http://tursko.rajce.idnes.cz/Den_deti_Tursko_6.6.2015/
uživatelské jméno: děti
heslo: horko
Beseda „Tursko dávné i nedávné“ (Tursko 11.6.2015)
http://tursko.rajce.idnes.cz/Beseda_Tursko_davne_i_nedavne_11.6.2015/
uživatelské jméno: beseda
heslo: archiv

70. VÝROČÍ UKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
V letošním roce uplynulo sedmdesát let od skončení největšího
válečného konﬂiktu - 2. světové války. Celý svět si v těchto květnových dnech připomněl válečné hrůzy, jež mnozí z nás, současníků, nezažili. Miliony těch, kteří v ní zahynuli, zanechaly nám
to nejcennější – možnost žít v klidu a míru.
Proto, tak jako na jiných místech ve světě, byly i u nás uspořádány oslavy tohoto významného výročí. Konaly se 30. května
a zahájila je beseda spisovatele a historika Jaroslava Čvančary
o odbojové činnosti poručíka André Regenermela „škpt in memoriam“ - první americké oběti tohoto válečného konﬂiktu, jehož osobnost je úzce spjatá s naší obcí. S poručíkovou rodinou
nás seznámila jeho neteř, paní Ing. Helena Zoufalová a besedu
uvedl turský rodák pan Pavel Žiška.
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V jejím závěru přečetl starosta, pan Václav Vlk, překlad poděkování velvyslance Spojených států amerických André Schapira, který
se bohužel z důvodu pracovních povinností nemohl oslav zúčastnit.
Poté se na místním hřbitově uskutečnil pietní akt položení
věnců a uctění památky obětí k pomníkům André Regenermela,
Antonína Beni a Josefa Vágnera z nedalekých Zeměch a Ivana
Vasilije Rochy.
Pokračováním oslav byl večerní koncert country skupiny „Taxmeni“, která si v letošním roce na podzim připomene 45 let
od svého založení. „Pětačtyřicítku“ rovněž oslaví pánové Jaroslav
Čvančara – zakladatel skupiny a hráč na pětistrunné banjo a Vráťa Vyskočil, který rovněž stál u zrodu kapely.
Závěrem dovolte vyslovit poděkování Vám, kteří jste se oslav
zúčastnili a vyjádřili tak svou úctu těm, kteří položili své životy
za naši budoucnost.
Jana Martínková

TURSKO DÁVNÉ I NEDÁVNÉ
V letošním roce uplyne 915 let od první písemné zmínky o obci
Tursko. V souvislosti s tímto významným výročím rozhodli členové obecního zastupitelstva uspořádat obecní slavnosti. Ty byly
zahájeny první částí, a to besedou o historii obce.
Uskutečnila se ve čtvrtek 11. června 2015 v prostorách Křižovnické bašty a byla rozčleněna do tří oblastí. První z nich nás
provázel akademický malíř pan Miroslav Houšť, který se soustředil na historii od doby neolitu, až po současnost. Velice zajímavé bylo srovnání nám známých pověstí s historickou realitou,
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vyplývající z archeologických nálezů, které nám v raném období
řadí osídlení obce do doby Keltů a uctívání kultu býka – tura.
Část těchto kmenů se vydala na západ, druhá část asimilovala
s germánskými kmeny, a teprve později území osídlili slovanské kmeny. Ty po svém příchodu přijali za své některé zvyklosti
té doby. Odtud pochází domněnka, že jsou vlastně slovanské.
Zajímavá byla část přednášky, týkající se řádu Křižovníků a jejich propojení s obcí. Zde, díky dochovaným písemnostem, byla
možnost přesně dané informace dát do souvislostí se životem
v obci daného období.
Poté následoval pohled do života obyvatel 18. a 19. století
prostřednictvím rodu Regenermlů, s nímž nás seznámila paní
Ing. Helena Zoufalová. Působivé byly informace o životě v obci,
a nejen v ní, za první světové války, kdy byly potraviny dováženy
do nedaleké Prahy. Jezdilo se šest dní v týdnu a cesta trvala více
než šest hodin, v případě hezkého počasí. V zimě musel vyjet
povoz již o šesté večer, aby v šest ráno byl na místě.
Třetí oblast, týkající se školství, nám přiblížil okresní archivář,
pan Pavel Buchtele PhDr. Zaměřil se na práci archiváře, práci s daty
a kronikami. Nás především potěšila informace, že naše základní
škola oslaví v letošním roce 180 let svého trvání. Jedná se o vysvěcení
druhé školní budovy, a to dne 15. listopadu roku 1835.
Během přednášek byl dán prostor pro osobní dotazy a prohlídku exponátů, který byl zpříjemněn hudební produkcí pedagogů ze Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou.
Součástí besedy byla výstavka dobových materiálů, ať již fotograﬁí, či různých druhů listin. Zde jsme seznámili s kronikami,
nejstarší byla Křižovníků, domovskými kronikami i kronikami
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školy, podobou tehdejších památníků či tanečního pořádku,
průkazek i způsobu doručování pošty.
Domníváme se, že možnost prohlédnout si tyto záznamy,
najít v nich své příbuzné či známé a seznámit se s informacemi
dob dávno minulých, potěšilo všechny, kteří se besedy účastnili.
Jejich přáním bylo, aby se beseda zopakovala, což bylo pro přednášející velkým poděkováním.
I my se domníváme, že zopakování besedy, někdy v budoucnosti, by se setkalo se zájmem našich spoluobčanů.
Jana Martínková

KULTURNÍ KOMISE
Kulturní komise, která se schází pravidelně, pracuje podle svého
plánu.
25. dubna proběhlo v zasedací místnosti OÚ vítání občánků.
Program zajistily děti ZŠ, které přednesly pásmo básniček a hudební vystoupení.
Jako další akce bylo pálení čarodějnic, které ve spolupráci s rybáři, proběhlo u místního rybníka.
Děti dostaly při příchodu bublifuk, takže bublin kolem rybníka a vatry létalo dost a dost.
Mateřská škola připravila program složený z básniček a písniček, který se všem moc líbil.
Byla vyhlášená soutěž o nejlepší masku. Letos bylo těžké vybrat tu nejlepší, protože se sešlo hodně masek. Závěr patřil ohňostroji, na který se děti moc těšily.
V sobotu 30. května proběhly naplánované oslavy k 70. výročí konce druhé světové války.
Nejprve beseda se spisovatelem a historikem Jaroslavem
Čvančarou, poté se položily věnce na místním hřbitově. Večer
zakončila skupina Taxmeni svým koncertem.
6. června proběhl Den dětí, dále byl naplánován zájezd dětí
a rodičů do zábavného parku a oslavy 915 let naší obce.
Za kulturní komisi Ivana Lánská

CO NOVÉHO VE ŠKOLCE
Vážení čtenáři,
pomalinku se nám blíží konec školního roku
a naše děti už se moc těší na prázdniny. V letošním roce odchází z naší mateřské školy 14
dětí do 1. třídy, a tudíž jsme mohli při zápisu přijmout stejný počet nových dětí, které od 1. září nastoupí
k docházce do MŠ.
Naše děti měly od jara pestrou nabídku různých činností
a kulturních akcí.
Oslavili jsme „Masopust“, vyráběli jsme velikonoční vazby
a barvili vyfouklá vajíčka různými technikami, bavili jsme se při
„Čarodějnickém reji“ a připravili si pro maminky k jejich svátku
malé překvapení. Navštívili nás herci se dvěma představeními,
vyjeli jsme i do kladenského divadla Lampion a zavítal k nám
„Cirkus Cecilka“ s nádhernou drezúrou zvířat, tanečními a kouzelnickými triky. Velmi pěkné vystoupení měly naše děti i na
„Čarodějnicích“ u rybníka. Nesmím zapomenout také na naše
„plaváčky“, kteří každou středu jezdí do bazénu ve Slaném a zís-
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kávají plavecké dovednosti. Někteří z nich už plavou bez jakýchkoliv plaveckých pomůcek. Máme opravdu šikovné děti!
Také v červnu nás čekalo spousta zážitků – oslavili jsme Den
dětí, přespali jsme s odcházejícími dětmi ve školce, pojedeme na
výlet do „Zoo Zájezd“ a ke konci letošního roku bude následovat
„Zahradní slavnost“, kde se rozloučíme s dětmi, které nás opouští. Máme zajištěn kulturní program ve spolupráci s „Divadélkem
Romaneto“, dojde ke slavnostnímu vyřazení budoucích prvňáčků a věřím, že se nám toto slavnostní zakončení školního roku
podaří a počasí nám dopřeje užít si trochu jinak atmosféru naší
školní zahrady. Nebude chybět ani malé občerstvení.
Mateřská škola má letos i prázdninový provoz a to do 10. července. Přejeme všem krásné a sluníčkové prázdniny.
Kolektiv MŠ
Na ukázku přidáváme foto z návštěvy cirkusu a „Čarodějnic “

MLADÍ FOTBALISTÉ
Jaro pomalu končí a nám zbývá ještě několik zápasů a pak konec
jarního kola ve fotbale.
Letos čekalo děti hodně zápasů, protože v naší skupině bylo
přihlášeno více družstev než loni.
Děti se snažily předvést nejlepší výkon. Někdy se to povedlo
a někdy jim chybělo štěstí, aby ten gól daly. Všichni si to ale vždy
moc užili.
Poslední zápas proběhl 14.června ve Velvarech. Pak nás čeká,
jako každý rok, zakončení sezóny.
Letos proběhne v neděli 21. června od 14 hodin na místním
fotbalovém hřišti. Jako vždy se sehraje utkání mezi dětmi a maminkami. Tímto všechny zvu na tento rozlučkový zápas.
Chtěla bych všem popřát hodně štěstí a zdraví, pevné nervy
a dětem pevnou mušku a hodně nastřílených branek.
Ivana Lánská

DEN DĚTÍ
Na sobotu 6. června připravila kulturní komise obecního úřadu ve spolupráci se členy TJ Sokol Tursko tradiční „Dětský
den“. Letos se konal trochu netradičně. Začínal totiž odpoledne
o 14. hodině. Na hřišti byla připravena stanoviště se sportovními
a dovednostními disciplínami. Oproti minulým létům se trochu
změnil program. Využili jsme totiž nabídku pana Václava Matěje Duchka, který ve spolupráci s rádiem Kiss 98 a svými hosty
operní pěvkyní a herečkou Míšou Břízovou, Klárou Kolomazníkovou ze skupiny Holky, Jardou Párčim a Lukášem Moravcem,
jehož doménou je rovněž opera a opereta, provázeli programem
po celé odpoledne. Role zkušeného diskžokeje se ujal pan František Valenta. V závěru programu proběhla též autogramiáda výše
zmíněných zúčastněných, včetně televizního reportéra Jaroslava
Kasnara.
Již od časného rána, kdy začínaly přípravy, jsme viděli, že slunečné počasí, které jsme si tolik přáli, skutečně bude. Že ovšem
dosáhne takových teplot, jsme však nečekali . A proto veliký
úspěch mělo vodní dělo členů dobrovolného sdružení hasičů
z nedalekého Kozince. Alespoň na malinkou chvilku osvěžilo.
Vyzkoušet si hasičskou techniku a proběhnout pořádnou sprškou, to bylo pro děti fakt něco.
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Totéž zažili i členové naší obecní policie, kteří, jak jinak, nechali děti vyzkoušet si techniku. Tudíž se u jejich stanoviště neustále tvořily fronty nejen kluků, ale i holčiček.
Letos nám byla nabídnuta též i možnost jízdy na ponících
paní Matuškové z farmy Dražka, z čehož jsme měli samozřejmě
radost a nabídku jsme přijali. I dětem se projížďka velice líbila
a jezdily by neustále. Bohužel pro velmi vysoké teploty s námi
nemohli poníci zůstat až do konce. Což zajisté všichni pochopí.
Ráda bych touto cestou za obecní zastupitelstvo poděkovala
všem, kteří se na přípravách a programu podíleli. Poděkování
však patří především dětem a Vám, rodičům, kteří jste naše pozvání přijali a programu se zúčastnili. Doufám, že jste byli spokojeni a za rok se zase shledáme.
Jana Martínková
Více na http://tursko.rajce.idnes.cz/Den_deti_Tursko_6.6.2015/
uživatelské jméno – děti, heslo – horko

SOBOTA V MIRAKULU
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CO NOVÉHO NA BOUCHALCE
Vážení dvounozí přátelé,
vzhledem k tomu, že u nás na Bouchalce je s námi hafany tolik práce, že naši
pečovatelé nevědí, co dřív, tak jen krátce
naše malá prosba:
„Pane můj,
když jsem se narodil, ty sis mne vybral, pamatuj na to.
Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne
chceš.
Důvěřuj mi a já tě nikdy tě nezklamu.
Nebij mne, nehněvej se na mne dlouho a za trest mne nezavírej.
Ty máš své přátelé, já však jen tebe.
Pohlaď mne a povídej si se mnou. I když tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když uslyším tvůj hlas.
Jestliže jsem někdy při práci špatný nebo dělám chyby , uvaž – třeba
mi není dobře nebo jsem unavený.
Můj pane, jsi pro mne vším, tak promiň pár loužiček, to jsem byl
ještě štěně.
Starej se o mne, i když jsem starý, i ty jednou zestárneš.
Až se naplní můj čas, nenech mě trpět a ukonči mé trápení včas.
Vždyť ty jediný máš mé svolení. Jen tě prosím, i v tuto chvíli zůstaň
se mnou a neopouštěj mě.
Nezklam mě a já dám ti svůj život.
Tvůj věrný kamarád“.
zdroj: internet
Za všechny dušičky z říše zvířat, ať jsou jakéhokoli druhu.
Vaše redakce
více na: www.psitulekbouchalka.cz

Z ERZU NA SEVERNÍ POLÁRNÍ KRUH
V sobotu, 13. června, tak, jako v minulých letech, se uskutečnil
výlet pro děti a rodiče. Kulturní komise tentokrát vybrala cíl nedaleko od nás, do zábavního parku v Milovicích. Letos pro velký
zájem byly objednány dva autobusy.
A tak ráno o osmé jsme se vydali na cestu. Předpověď počasí
opět hlásila rekordní teploty a varování přívalových dešťů. Že je
hezky teplo, jsme poznali hned, sotva jsme vystoupili o necelé
dvě hodinky z autobusu. Na místě však na děti čekaly prolézačky
s tunely, rukodělné dílničky, naučná lesní stezka a plno jiných
atrakcí. Po poledni došlo i na zábavný hudební pořad, do kterého se mohl, kdo chtěl, zapojit. Možností tedy bylo skutečně
víc než dost. Přesto však vítězily průlezky, šplhadla, trampolínky
a tunely do podzemí. Ty ovšem chtěly trochu odvahy a baterku.
Kolem třetí se obloha zatáhla, několikrát zahřmělo, ale to bylo
všechno. Až po čtvrté začal mírný deštík, což bylo příjemné. Skutečný déšť, nikoli však přívalový, počkal až do doby našeho plánovaného odjezdu o páté. Co víc si tedy přát. Podle rozzářených
obličejíků bylo zřejmé, že se výlet vydařil.
Příjemně unaveni jsme nasedli do autobusů a bubnování dešťových kapek nás dovezlo zpět domů.
Ráda bych poděkovala Vám, kteří jste se zúčastnili a budu se
těšit na shledání zase za rok.
Jana Martínková

ČÁST TŘETÍ A POSLEDNÍ
Po snídani a dvou přejezdových dnech jsme zařadili odpočinkový
den. Nejprve prohlídka centra města s historickým skanzenem
zlatokopectví v Pioneer parku a po obědě návštěva lázní Chena
hot spring. Ty, díky zemskému zlomu, zde kousek od polárního
kruhu, jsou místo pro Středoevropana zaslíbené. Teplý pramen
s příjemnou teplotou 70⁰C je vpouštěn do jednoho koutu jezera
a voda z ledovce zase do druhého a je jen a jen na vás, které místo
vzájemného mísení vám bude vyhovovat. Otevírací doba do 23
hodin byla přímo ideální.
Třetího dne jsme sbalili stany a opět se vydali na cestu směr
Dawson City. První zastávkou bylo North Pole, malé ospalé
městečko, kde po vytěžení ložiska nebylo co dělat. Hrstku bývalých horníků napadlo využít blízkost polárního kruhu. Založili
„RANČ SANTY CLAUSE“ o velikosti nákupního centra na Zličíně, jen s jediným rozdílem. Vše, opravdu vše, je zde věnováno
Vánocům, a to 365 dní v roce.
Cíl dnešního přejezdu a zároveň tábořiště pro příští dny byla
osada Chicken Gold – jedno z posledních míst, kde se ještě dnes
těží zlato. Toto bohem zapomenuté místo v hlubokých lesích leží
na pomezí Aljašky a Kanady. Po dvou týdnech kempování bylo
postavení stanů, rozbalení spacáků a příprava pokrmů v polních
podmínkách naprostou rutinou. Jen noc byla trochu neklidná.
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Přes únavu a vyčerpání jsme se střídali na hlídce, neb vytí vlků se
ozývalo až příliš blízko.
Řekl bych s rozbřeskem, ale neboť zde ještě nenastala tento
týden tma, tak to nazvu v pět hodin ráno místního času, jsme se
vydali na cestu po Taylor Hwy. Taylorova dálnice spojuje USA
s Kanadou, přesněji městem Dawson, vede přes hory v nadmořské výšce 1000 metrů. Protože je jen pár kilometrů od pólu, je
celá na permafrostu, a přestože se nazývá dálnice, je bez asfaltu,
zato nese název Top of the World Highway, což značí nejsevernější dálniční tah světa. Je však 7 měsíců v roce uzavřena.
Hranice mezi Aljaškou a Kanadou vede podle 141 poledníku
a je i časovou hranicí (Yukon v Kanadě má o 1 hodinu méně než
v USA), takže si musíte dát pozor na hraničních přechodech,
které se řídí časem v Kanadě.
Po 4 hodinách na „dálnici“ je tu převoz do Dawson City, které
leží za řekou Yukon. Trvale tu žije něco přes třináct set lidí. Avšak každoročně sem přijíždí okolo 600 000 návštěvníků. Legendární místo
zlaté horečky na Klondiku bylo založeno v roce 1897 a je pojmenováno po kanadském geologovi jménem George Dawson. Největší
vlna dobrodruhů přišla v roce 1898, skoro 2 roky po prvním nálezu
zlata, „valounku“ o váze 23kg v potoku Bonanza. Většina původních budov ovšem shořela nebo podlehla mrazu (bývá zde i -60°C).
Většina těchto budov byla ale později zrestaurována. Město proslavil
Jack London, jehož chatrč sem byla převezena z lesů. Dnes musím
říci, že zkušenosti, které jako zlatokop získal, zcela přesně popisují,
jaké to tu skutečně je. Na městském hřbitově se nalézá hrob asi nejslavnějšího českého indiána, Eskymo Welzla. Při večerním návratu
jsme se již těšili na cestu k moři a do míst s mírnějším klimatem.
Dalšího dne, po složení tábořiště, vedla cesta směr Wranglerovo pohoří. Cestou jsme minuli městečko Tok, kde v roce 1947
byl oﬁciálně zaznamenán teplotní rekord -63 °C, což je nejnižší
naměřená teplota na severoamerickém kontinentu.
Pro příští dvě noci se našim domovem stalo tábořiště Liberty
falls. Sice tu nebyla elektřina, zato krásné koupání v ledovcové
vodě a suché toalety, inu uznáte sami, co více si může cestovatel
přát. Dřeva v lesích byl dostatek, a tak rozdělaný oheň a koupel
v bystřině navodily tu pravou romantiku, o které jsem jako malý
kluk četl v knihách Jacka Londona.
Na snídani jsme si zajeli do nedalekého města Chitina. Toto
město vzniklo v blízkosti dolů na měď, která se dnes již těží jinde
po světě. Ale místní si našli jinou obživu, a tak zde dnes organizovaně loví lososy, kterých je řeka opravdu plná. Zkusili jsme to
také a za minutu jsme již měli ulovený oběd. Večer pak jsme si
prošli místní jačí farmu.
Třetího dne byl opět stan sbalen a jelo se směr Worthingtův ledovec a přístav Valdez. Ledovec je vzorový příklad údolního ledovce
s morénou z balvanů velkých jak V3S-ka. Dotknout se ho a projít se
po ledovci bylo pro nás, nikdy nic podobného nespatříc, úžasné.
O tři kilometry dále, ve výšce 855 m, se nachází Thompsonův
průsmyk spojující přístav Valdez přes Chugalské pohoří se zbytkem
území. Od roku 1899 tudy proudily mocné davy zlatokopů do
svých rýžovišť na severu. K výjimečnosti místa přispívá i průměrný
spad sněhu, který zde dosahuje výšky 14,2m, ale v sezoně 1952-53
napadlo 24,75 m a v roce 1959 napadlo za 24 hodin 157cm sněhu.
Sjezd do údolí znamenal vjezd do jiného klimatického pásma,
ze subpolárního, do nám tak dobře známého - mírného. Město Valdez patří mezi nejvýznamnější aljašské přístavy. Podle odhadu z roku
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2006 zde žilo 3996 obyvatel. Nachází se zde ropný terminál vybudovaný na konci trans-aljašského ropovodu z Prudhou Bay, který
funguje od roku 1977. Terminál je zde umístěn proto, že Valdez,
jako jeden z mála aljašských přístavů, nikdy nezamrzá.
Aljašský, či Trans-aljašský ropovod je hlavní ropovod Spojených států amerických, přepravující ropu z ropných polí na severu Aljašky
do přístavu na jejím jihu, který denně přepraví 330 000 m3 ropy.
Hlavní větev ropovodu vede severojižním směrem a má délku skoro
1300 kilometrů. Stavba ropovodu v této řídce osídlené oblasti čelila
řadě obtíží, mimo jiné bylo potřeba překonat tři horské hřebeny,
aktivní zlomy, dlouhé úseky s nestabilním permafrostem.
V roce 1989 při havárii tankeru Exxon Valdez vyteklo do zálivu
42mil tun ropy a zničilo vše v rozsahu 30 km, zahynulo na 3 000
vyder, 250 000 ptáků a pak následná pokuta pro ﬁrmu na úhradu
škod a alespoň částečnou nápravu činila 509 mil. dolarů.
Po dvou krásných dnech bohužel musíme zvedat kotvy a čeká na
nás 500 mil zpět do Anchorage. Snažíme se užívat si krásného počasí
a zastavujeme na každém vyhlídkovém místě doporučeném v průvodci. Po slunci zalitém dni v deset hodin večer přespíme na silničním odpočívadle nedaleko ledovce Matanuska. Jen o něm by se dala
napsat obsáhlá publikace. S pokornou úctou říkám jen „přírodní
krása z božích rukou“. Však jsme tu s výletem po okolí strávili celé
dopoledne a až po pozdějším obědě vyjeli dále.
A je to tu, opět v kempu v Anchorage, poslední stavba stanu, poslední usínání a pak i poslední balení zavazadel. Poté už jen vrácení
auta (ujeto 5480 mil), nástup do letadla, fotografování a poslední
pohledy…opravdu poslední?
Roberto Mattiello
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PŮJČOVNA ZAHRADNÍ TECHNIKY TURSKO

Na základě telefonické nebo e-mailové rezervace půjčujeme sekačky, křovinořezy,
štípače dříví, vertikutátory, pily apod.
Adresa:

Jiráskova 140, 252 65 Tursko
Tel.:

Výpůjční doba
dle dohody

e-mail:

727 817 673

cennab@seznam.cz

www.pujcovna-zahradni-techniky7.webnode.cz

