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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Turských novin,
pomalu končí léto, ve kterém padaly teplotní rekordy jejichž
výše si nic nezadala s jižněji položenými kraji. Naplánované akce
v naší obci však ani tyto horké dny nezastavily. Krátce bych Vás
chtěl seznámit jak se nám daří plnit úkoly, které jsme si pro letošní rok připravili.
Nové oplocení dětského hřiště je již dokončeno. V těchto
dnech probíhá oprava chodníků prakticky v celé ulici Kodetova.
Ke svém závěru se blíží rekonstrukce betonů v nádržích a výměna oken a dveří v areálu čistírny odpadních vod.
V letošním roce se do 1.třídy zapsalo téměř šedesát dětí. V obci
Holubice se v prostorách tamější školy podařilo vybudovat další
dvě třídy. Také naše obec na tento nárůst dětí, který bude mít
dopad na kapacitu naší školy, reaguje. Zpracovává se projekt na
realizaci půdní vestavby pro rozšíření počtu tříd v budově zdejší
školy. V současné době probíhá oprava nosných trámů v půdních prostorách.
Z mého pohledu lze kladně hodnotit kulturní programy, které v naší obci proběhly v první polovině letošního roku. Věřím,
že i druhá polovina roku bude stejně úspěšná.
Doufám, že nás ještě čeká příjemné období babího léta a do
následujících podzimních dní Vám přeji hodně dobré nálady.
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Václav Vlk - starosta

Dožínkové setkání
V rámci Roku půdy se dne 6. září 2015 konaly na zámku
v Úholičkách dožínkové slavnosti za účasti majitelů místních rodinných farem. Zástupcům jedenácti okolních obcí byly předány
vysvěcené dožínkové věnce.
Dožínkový věnec pro naši obec byl předán starostovi panu
Václavu Vlkovi majitelem libčické farmy panem Josefem Rousem.
red
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PODZIMNÍ ÚKLID
Nebezpečné odpady 26. 9. 2015
Plán mobilního svozu nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec Tursko. Datum: sobota 26. 9. 2015, od 7:45 hod
do 9:15 hod.
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat
ZDARMA tyto níže uvedené nebezpečné odpady:
zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky, vyjeté oleje a použité olejové filtry – včetně obalů, použité fritovací oleje, barvy
a laky – včetně obalů, kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů, staré a nepotřebné léky, lednice
a televize.
od 7:45 - 8:15 hod
				
od 8:20 - 8:50 hod
od 8:55 - 9:15 hod

u dětského hřiště (ulice Kodetova
u kontejnerů na separaci)
před obchodem p. Brejchy
v osadě Těšina

Sběr starého železa
se uskuteční v sobotu 17. 10. 2015 ve spolupráci s místními
rybáři. Sběr připravte před svou nemovitost.
Nadměrný odpad
Umístění kontejnerů pro nadměrný odpad a jejich datum upřesníme během měsíce října. Znovu upozorňujeme, že do těchto
nádob nelze ukládat pneumatiky, lednice, staré televizní přijímače. Také odpad ze zahrad do těchto kontejnerů NEPATŘÍ!

Společenská rubrika
Blahopřejeme našim jubilantům: paní Jiřině Fojtíkové, paní
Anně Zimové, panu Miloši Brejchovi, panu Josefu Burešovi,
panu Petru Matějkovi, panu Vlastislavu Slámovi, panu Miroslavu Stránskému a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

NOVÍ OBČÁNCI
Vítáme mezi námi Haničku Gregorovou, Tadeáška a Ondru
Mazáčovi, Františka Šmata, Anetku Taylorovou, přejeme, aby se
jim na tomto světě moc a moc líbilo.
Vzpomínáme
V tomto období nás opustili: paní Nina Jelínková, paní Ludmila Vorlová a pan Václav Vondra. Čest jejich památce.

Kulturní komise
Kulturní komise pracuje podle svého plánu. V sobotu 27. 6. se
konaly oslavy 915 let naší obce.Nejprve na místním fotbalovém
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hřišti, kde od 10 hodin začaly oslavy bohatým programem. Také
zde byla k zhlédnutí výstava fotografií k historii naší obce.
Večerní program začal od 20 hodin v Křížovnické baště estrádním pořadem „Mišmaššou“, spojeným s Travesty show, který
moderoval Václav Matěj Duchek.
Vystoupili zde např. Václav Vydra, Jaroslav Párči, Míša Břízová a jiní.
Oslavy byly zakončeny krásným ohňostrojem u místního
rybníka.
Další akce, která je naplánovaná, je výlet pro seniory, který
se uskuteční v sobotu 19. září.
Tentokrát se pojede na zámek Častolovice a do Afrického
muzea Dr. Emila Holuba v Holicích.
Věřím, že počasí nám bude přát a že se bude výlet všem líbit.
Za kulturní komisi Ivana Lánská

Pole turské
aneb „Pár slov“ o mohylových hrobech Přemyslovských Čech
Část první
Jen několik kilometrů za Prahou rozkládá se na vrchovině nad
Vltavou obec Tursko, obklopená úrodnými poli a po obzoru lemovaná občasnými háji lesů. Podle bájí se jedná o jednu z nejstarších osad na našem území a pravděpodobně tak tomu i je, alespoň v přeneseném slova smyslu. Vždyť právě tato krajina v okolí
Levého Hradce a Budče byla nejstarším sídlem přemyslovských
knížat a podle množství archeologických nálezů se zde rozličné
kulturní osídlení dalo nalézt již v dávném pravěku. Zvláště bohaté jsou pak zdejší lokality na nálezy z období únětické a knovízské kultury. Tursko (a samozřejmě celou oblast) tak lze bez
nadsázky nazvat „kolébkou českých Slovanů“.
S obcí Tursko je spojena snad nejvíce frekventovaná pověst
z kroniky nejstaršího našeho kronikáře Kosmy o tak zvané Lucké
válce. Tehdy prý byly znesvářeny slovanské kmeny Čechů a Lučanů, jejichž hlavní sídlo bylo v okolí dnešního Žatce. Podle pověsti se tato první válka na našem území měla rozhodnout na
poli, které se jmenovalo „Turské“. To by odkazovalo právě na
okolí Turska, o němž se Kosma zmiňoval poměrně přesně. Pravděpodobně zdejší okolí dobře znal a k jeho domněnce ho vedl
fakt, že zdejší okolí bylo doslova „poseto“ mohylovými hroby.
Ty mohly skutečně naznačovat, že se zde odehrála velká bitva.
O tom ale až za chvíli.
Že se obci říkalo Turšť už v roce 1205 dokládá latinsky psaná
listina, v níž jistý Svojše, pravděpodobně místní „zeman“, daruje
tři lány polí „ve vsi Černuci na Turště“ klášteru v Ostrově. Znovu je název Tursko zmiňován v roce 1237, kdy jistá Bohuslava,
vdova po zemanu Zvěstovi, věnovala obec řádu Křížovníků s červenou hvězdou, pod jejichž duchovní správou je vlastně obec až
do dnes.
Pojďme se nyní zabývat otázkou, zda skutečně vůbec došlo
k nějaké válce mezi Přemyslovci a Lučany, zda se odehrála nějaká rozhodující bitva, a zda byla právě zde. Jak víme, kronikář
Kosma založil svojí kroniku částečně na vlastních vzpomínkách
a událostech, které sám zažil, částečně ale na lidové slovesnosti
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Chýnovský háj.
Zde jsou stále pod ochranou stromů ukryty mohyly.
a výpovědích „pamětníků“. To je příčinou, proč celá jeho kronika obsahuje množství historických chyb. Můžeme ji tak brát
z velké části spíše jako sbírku lidových pověstí a pověr. Lucká válka, kterou v upravené podobě přebral i Hájek a po něm Jirásek,
tak mohla být směsicí skutečných historických událostí a lidových pověstí. Pravděpodobně k nějakému konfliktu mezi těmito
slovanskými kmeny, případně mezi dominantními Přemyslovci
a jiným kmenem, skutečně došlo. V té době to ostatně nebylo
nic výjimečného a docházelo tím k formování našeho státu tak,
jak jej známe z pozdějších dob a přeneseně až dodnes. Že se však
rozhodující nebo jakákoli bitva odehrála právě na polích v okolí

Tursko –
maskovitá spona z mohyly v Chýnovském háji 5stol př. n.l.

Turska, o tom nám důkazy schází. Kromě Kosmy a několika nálezů zbraní se nedochoval žádný důkaz o tom, že by zde k nějakému vojenskému střetu došlo.
Již zmíněné mohylové pole v oblasti Turska, Těšiny a Chýnovského háje, které bylo v dávných dobách skutečné rozsáhlé
a zasahovalo hluboko do náhorní plošiny, spletlo kromě Kosmy
také další historiky a badatele v českých dějinách. Mohyly zde
zasahovaly od okraje chýnovského háje (na rozhraní obce Chýnov – dnes součást Libčic – a Turska) přes zdejší polnosti až po
vrch s mohylou Ers, jednu ze tří posledních mohyl, které zde
dnes nalezneme ve viditelné podobě. Možná, že pohřebiště zasahovalo ještě dál, o čemž by svědčila i historicky doložená mohyla
na okraji Lichocevsi, která byla bohužel v devatenáctém století
srovnána se zemí. Ostatně jako většina mohyl v Tursku, které
překážely zdejšímu zemědělskému hospodářství. V té době nikdo
nehleděl na archeologické památky, a tak byly mohyly rozebírány, kámen zpracován při stavbách, zemina zaorána a případné
historické artefakty včetně koster byly jednoduše zlikvidovány.
Co přežilo počáteční úpravy krajiny, to bylo postupně narušeno
a zničeno orbou. Teprve amatérský archeolog a kněz Václav Krolmus (1790 – 1861) začal ve zdejším okolí po těchto nálezech
pátrat. Nejstarší archeologické nálezy z Turska tak lze datovat až
do roku 1828, kdy byla pravděpodobně značná část zdejšího pohřebiště již srovnána se zemí. Přesto zde Krolmus ještě v tomto
zmiňovaném roce napočítal okolo šedesáti mohylových hrobů.
O pouhých dvanáct let později to bylo již „jen“ čtyřicet šest.
Tomáš Hejna
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Několik slov o autorovi
Tomáš Hejna je spisovatel žijící ve Velkých Přílepech. I přes svůj
velmi mladý věk /1991/ napsal již sedm knih, z nichž první oficiální kniha mu vyšla v roce 2012 pod názvem „Jak nás chtěli
oddat a další povídky“.
Zabývá se především tvorbou poezie, ale v poslední době i historií. Rovněž přispívá do Lidových novin, kde pracuje jako externí redaktor.
							 redakce

Z činnosti obecní policie
Vážení spoluobčané,
letošní léto, které bylo výrazně nadprůměrně teplé, dalo zabrat
nejenom přírodě, ale i nám všem. Strážníci se potýkali s opakovanými požáry. Za všechny požáry lze zmínit jeden, a to ten
největší, k němuž došlo na katastru obce Noutonice v odpoledních hodinách díky podnapilé osobě, která odhodila nedopalek
cigarety do pole.
Netrvalo dlouho a došlo k zahoření obilí, které se na poli nacházelo. Požár se šířil velmi rychle, a tak konečná bilance požáru
byla 50 ha se škodou 600.000,-Kč. Dotyčného pachatele se podařilo následně vypátrat a zadržet policií.
Dalším z nešvarů bylo nadměrné používání vody k zalévání
trávníků. Chápu, že lidé, kteří mají pěstěné trávníky, se nemohli
na tu zkázu dívat, a to je i můj případ. Bohužel je nutné si uvědomit, že lidé mají před trávníkem přednost a voda je životadárná
tekutina, se kterou je nutné šetřit.
Obecní police asistovala u dvou uzavírek komunikace 240/II,
kdy v uzavřených úsecích usměrňovala provoz vozidel. Jednalo
se o odstranění již nefunkčního osvětlení v obci Velké Přílepy.
Dále byla nutná asistence OP u rizikového kácení stromu, který
ohrožoval účastníky silničního provozu na zmíněné komunikaci.
Strážníci byli také opakovaně voláni odchytu zatoulaných psů.
Všechna zvířata se podařilo vrátit jejich majitelům.
Strážníci opakovaně řešili stížnosti na rušení nočního klidu.
Obecní policie se snaží věc řešit převážně domluvou a spoléháme
na polepšené chování určitých jedinců. V případě, že se domluva
míjí účinkem, nastupuje jiná sankce.
Strážníci se také podíleli na odhalování nelegálních heren,
které se v některých obcích nacházely. Chtěl bych upozornit, že
se jedná o trestný čin, a proto je případné porušení loterijního
zákona řešeno Policií ČR.
Obecní policie zaznamenala několik případů odcizení osobních
dokladů a telefonů v prostorech restaurací na katastrech obcí,
které má OP ve správě. Převážně se jedná o doklady a telefony
uložené v kabelkách dam. Dávejte si prosím pozor, kam své věci
odkládáte a kdo se okolo vašich věcí pohybuje.
Jak jsem již psal, obecní policie nemá nepřetržitou službu. Bohužel vzhledem k počtu strážníků není v našich silách ji zřídit.
Strážníci se snaží v době osobního volna si spravedlivě rozdělit
možný dosah pro případ nečekané závažné události. Závažné
znamená, že je ohrožen život, zdraví a nebo hrozí značná škoda
na majetku.
Obecní policie proto potřebuje ve větší míře využívat dohledové kamerové systémy, které strážníkům velmi pomáhají. Jedná
se hlavně o dohledání pachatelů, kteří v obcích páchají přestup-
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kovou, ale i trestnou činnost v době, kdy není OP přítomna.
Kamerový systém se velmi osvědčil natolik, že i v jiných obcích
uvažují o jeho zavedení. Některé obce stávající systém MKDS
posilují, a tím vytvářejí pro občany bezpečné lokality. Obsluha
MKDS je plně v kompetenci strážníků a jiné osoby nemají k záznamům z MKDS přístup. Vydávání záznamů z MKDS orgánům činným v trestním řízení se provádí na jejich žádost a vše je
řádně dokumentováno.
Se začátkem školního roku se strážníci opětovně vrátí k měření nejvyšší povolené rychlosti na stanovených úsecích a k dohledu nad přechody pro chodce. Chci upozornit, že se může stát,
že strážníci nebudou na přechodu pro chodce přítomni, protože
byli odvoláni k jiné závažné události.
Obecní policie bude informovat občany prostřednictvím
obecních úřadů o možnosti besedy se strážníky v jednotlivých
obcích. Myslím si, že je nutné naplnit životní prostor ohleduplností a vzájemnou pomocí. Těšíme se na setkání s občany.
vr. prap. Karel Král, vel. OP

Česko-německý projekt ZŠ Tursko
společná česko-německá škola v přírodě
Naši starší žáci, čtvrťáci a páťáci, se od 8. do 12.6. účastnili česko
– německého projektu, společné školy v přírodě. Na německé
straně se na projektu podílela naše partnerská Základní škola
Ivo-Hennemanna z Bad Staffelsteinu a Základní škola z Altenkunstadtu. Nebyl to náš první projekt. Společnou školu v přírodě jsme již uskutečnili v roce 2012 ve Weissenstadtu a v roce
2013 v obci Teuschnitz. Tentokráte jsme se setkali v srdci Franckého Švýcarska v obci Obertrubach. Je to turistický ráj severně od města Norimberk. Ubytování, stravování ve vzdělávacím
domě se sportovištěm, mnoha učebnami i s velkým sálem, který
dokázal pojmout naši velkou skupinu, bylo vynikající.
Cílem našeho projektu bylo prohloubit vzájemné poznání
a sblížení, odbourávat společné předsudky, získat částečnou znalost jazyka sousední země a naučit se spolupracovat i bez velkých
jazykových znalostí s lidmi jiné národnosti. Naše setkání podpořilo vzájemnou otevřenost vůči druhým, poznání cizí kultury a v našem případě i cizího prostředí. Poznali jsme geologicky
zajímavou oblast s krápníkovými jeskyněmi, pískovcovými skalami, navštívili jsme významné město Norimberk, kde jsme si
uvědomili již středověké propojení našich společných dějin skrze
císaře a českého krále Karla IV. Norimberk je ale také symbolem
industrializace a technického pokroku. K vrcholným zážitkům
patřila návštěva technického muzea.
Náš projekt splnil vytčené cíle a očekávání. Vrátili jsme se
obohaceni o celoživotní zážitek a nová přátelství. Chceme veřejně poděkovat Česko-německému fondu budoucnosti, který náš
projekt významně finančně podpořil.
A nyní den po dni:
Den první
Milí rodiče, jak už víte, dojeli jsme v pořádku a včas. Před obědem jsme se rozdělili do dvoulůžkových pokojů a po obědě zabydleli. Venku trochu prší. Váháme, ale nakonec jdeme pátrat po
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nedaleké zřícenině hradu. Po večeři hrajeme seznamovací a společenské hry. Vzájemně se učíme poznávat a zvládneme několik
německých slovíček a frází, německé děti zase slovíčka a fráze
české. Zítra se má počasí zlepšovat. Držte nám palce.
Den druhý
Hurá, neprší! Po snídani jedeme na dvakrát autobusem do Pottensteinu. Autobus málem nevyjel „soutěskou“ mezi domy
od našeho areálu! Nakonec se to podařilo a zpoždění jsme dohnali. Naše česká skupina před odjezdem dostala Slovníčky do
kapsy a trochu jsme pronikli do německého pravopisu. Náš
první cíl byla „Čertovská jeskyně“ u Pottensteinu. Pak jsme
šli údolím podle skal do městečka samého až k hradu. Zpátky
jsme šli stejnou cestou. Viděli jsme obrovské pstruhy, mláďata divokých kačen, hnízdo, „sommerrodelnbahn“, šlapadla…
Autobus nás opět nadvakrát odvezl ke škole v přírodě. Před večeří jsme hráli fotbal a po večeři jsme ve smíšených skupinách
poznávali země Evropské unie, jejich vlajky a za odměnu jsme
dostali pas EU. Pak už nastal čas k osobní hygieně a spánku.
Den třetí
Opět nám počasí přeje. Po vydatné snídani máme opět jazykovou chvilku. Zjišťujeme, že mnohým německým slovům rozumíme, i když jsme se je nikdy neučili. Například „ruksack“.
Jedeme do Tüchersfeldu, kde je muzeum Franckého Švýcarska. Nejprve většina z nás má zmrzlinu. Takové nakupování
v cizině je také škola. V muzeu nás provází Jens. Jeho výklad
je zajímavý. Některé exponáty jsme si mohli dokonce potěž-

strana 6
kat. Například stoličku mamuta. Po prohlídce jdeme pěšky do
Gässweinsteinu. Zde je poutní bazilika Nejsvětější trojice a hrad.
Po návratu do školy v přírodě opět hrajeme fotbal, badminton
a další sportovní hry. Po večeři si malujeme portréty a hrajeme
prima hry. No, a pak už je večerka.
Den čtvrtý
Od rána se těšíme na výlet do Norimberku. Máme poslední možnost nakoupit - za poslední peníze – centy, suvenýry.
Předtím nás čeká návštěva muzea plného vlaků - od nejstarších
po nejnovější, od nejmenších po největší. Zde nám dělá opět
doprovod ředitel spřátelené německé školy - pan Roland. Radost nám dělá koutek pro děti, kde jsme vyzkoušeli různé
uniformy výpravčích, simulátor strojvedoucího a svezli jsme
se i modelem vlaku. Následuje procházka po místních pamětihodnostech, se kterými nás seznamuje pan Heinrich - znalec místního regionu. Během prohlídky města máme možnost
vyrazit na nákupy. V 16.00 vyjíždíme k našemu ubytování.
Chvilka sportu, pak večeře a je tu před námi poslední společný
večer. Zítra se těšíme na shledanou v Praze.
A zde i s fotografiemi: http://www.zstursko.cz/foto1531.htm
Mgr. Vít Šolle

Zprávy ze ZŠ
Milí čtenáři, dovolte, abychom Vás seznámili s aktualitami naší
školy. Již před prázdninami začal ve školní budově v Holubicích
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panovat čilý stavební ruch. Vyklízelo se, bouralo se, stavělo se.
V půdních prostorách se budovaly dvě nové třídy. Poslední dny
prázdnin probíhaly práce takřka ve dne v noci. Když jsme přišli
do školy o přípravném týdnu, mnozí z nás měli pocit, že se vše
nemůže stihnout. Všude samý prach, nepořádek, hluk a spousta nejrůznějších nástrojů a přístrojů, které neměly se školními
pomůckami nic společného. Ale s vysokým nasazením dělníků
a elánem všech zaměstnanců školy se včas celá přestavba a úklid
podařily.
1. září jsme přivítali 50 prvňáčků a počet žáků školy překročil
sto. Sto - to už je pořádná hromádka dětí. Škola se musela na
tento počet připravit nejen prostorově, ale i administrativně.
Počet míst ve školní jídelně je omezen, děti se střídají dle pravidelného rozvrhu tak, aby se mohly pohodlně naobědvat a pokud
možno, nepocítily žádný shon.
I přesto, že byla navýšena kapacita družiny a nově jsou dvě
oddělení družiny i v Holubicích, tak se nevyhneme přesunům do
budovy v Tursku. Přejíždění se týká dětí 2. a 3. třídy, které jsou
již ostřílenými školáky.
Nejen pro nové školáčky je toho mnoho nového. Rodiče proto prosíme o vstřícnost při změně některých nastavení a pochopení, pokud nebude možné vždy vyhovět kladeným požadavkům. Snažíme se o co nejefektivnější řešení s ohledem na děti.
Věříme, že společnými silami rodičů a školy dokážeme vytvořit
prostředí, kam se vždy děti budou těšit.
Kateřina Veverková

Co nového ve školce?
Milí čtenáři, prázdniny utekly jako voda
a myslím, že děti si užily nadmíru vodních
radovánek a slunečného počasí, ale teď už
nastává čas, aby školáci zasedli do školních
lavic. Připadá nám to chvilka, kdy jsme se
loučili s našimi předškoláčky a nyní jsou z nich prvňáčci. Přejeme jim mnoho úspěchů v další cestě za poznáním.
Na konci minulého školního roku jsme se rozloučili s paní
učitelkou Zlatou Jungovou, kterou od srpna nahradila paní učitelka Lenka Zemanová.
Během prázdnin došlo k dovybavení školní kuchyně novým
sporákem, mrazničkou, nářezovým strojem a nádobím, protože
došlo k navýšení kapacity pro budoucí školáky. Byly dokoupeny
hrací koberce do jednotlivých tříd a šatní skříňky pro paní učitelky.
V letošním roce máme opět naplněnou kapacitu školky – 44
dětí ve dvou třídách. Třídy dostaly své názvy: 1. třída – Motýlci,
2. třída – Včelky. V jedné třídě máme letos integrované dítě,
kterému pomáhá nová posila našeho týmu – asistentka pedagoga
paní Markéta Pilecká.
Věříme, že se novým dětem bude v naší školce líbit, i když bez
slziček se to zpočátku zřejmě neobejde. Ráda bych poděkovala
všem zaměstnancům školy za prázdninovou přípravu na nový
školní rok a pracovníkům Obecního úřadu Tursko za sekání
a údržbu školní zahrady.
Přejeme Vám všem dobrý start v novém školním roce a pěkné
„babí léto“
Dalíková Jarmila

Rybářský spolek „Studánka“
Dobrý den, vážení spoluobčané,
jako předseda místního spolku rybářů Vám musím poděkovat
za Vaši podporu, kterou nám přítomností na našich akcích, kam
Vás chodí spoustu, vyjadřujete. Tato Vaše podpora nás nutí ke
zlepšování naší práce, proto věřím, že Vaše hojná účast na akcích
pořádaných naším spolkem, nás bude motivovat k ještě lepším
výkonům nejen k naší, ale hlavně Vaší spokojenosti. Nemohu
zde opomenout fakt, že velká část těchto akcí je pořádána ve spolupráci s obcí Tursko, které zato patří náš veliký dík.
Na jaře letošního roku jsme pořádali, po dlouhé době, první
rybářskou zábavu. Vás občanů, nás přišlo podpořit docela hodně,
a protože ohlasy byly hodně pozitivní, rozhodl se výbor že v únoru 2016 budeme pořádat již druhou takovou zábavu, jejíž termín
ještě upřesníme. Dále mi dovolte informovat Vás, že opět budou
rybáři před Vánoci prodávat kapry. Tento prodej bude probíhat
22. 12. 2015 od 8:00 h do vyprodání, klidně do odpoledních
hodin. Stále u nás ale platí, že kdo dříve přijde, ten si bude moci
lépe vybrat. Tak pokud chcete výborného českého kapra na štědrovečerní stůl, tak se pro něj u nás ve středu 22. 12. stavte. Další
věcí, která nás čeká, je podzimní „Železná sobota“. Tak pokud
máte doma něco málo železného odpadu, tak až bude tento sběr
probíhat, tak nám ho připravte k plotu a my si tento železný
odpad odvezeme. Datum, kdy bude železná sobota vyhlášena,
bude ještě upřesněn. Dále si dovolím informovat o možnosti přidat se do našeho spolku. Příjem nových členů bude probíhat na
naší lednové schůzi. Bohužel při této schůzi je jediná možnost
se k nám přidat, protože díky našim stanovám není možno jindy nové členy přijímat. Proto, kdo máte zájem se k nám přidat,
tak se prosím stavte u mne doma a do schránky dejte lístek se
jménem, adresou a telefonem na Vás a já se ozvu a řeknu novým
zájemcům, jak bude vše probíhat.
Michal Verner

inzerce

LIBČICKÁ VINOTÉKA
výběr kvalitních sudových a lahvovaných vín,
výborné paštiky a nakládané sýry,
ochutnávka, posezení, zahrádka
út–ne 11–21? hodin
Letecká 742/16,Libčice nad Vltavou
tel. 724 254 048, lada.netolicky@seznam.cz
facebook: Ladislav Netolický Libčická Vinotéka
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Malé zastavení ve východních Čechách
Třetí sobota v září, tak jako v minulých létech byla ve znamení tradičního výletu pro seniory. Tentokrát jsme trochu změnili
směr a vydali se oproti loňsku na severovýchod. Konkrétně na
rozhraní Královéhradeckého a Pardubického kraje. Naším cílem
byla prohlídka malebného zámečku v Častolovicích a po poledni
i Afrického muzea Dr. Emila Holuba v nedalekých Holicích.
Vzhledem ke vzdálenosti téměř 180 km jsme si museli tentokrát přivstat. Odjezd byl totiž naplánován na 6.30 ráno.
Krátce po šesté se všichni scházíme na náměstíčku a očekáváme
příjezd našeho autobusu, pana Vlastimila Slezáka z Libčic. Na
půl sedmou již všichni pohodlně usazeni vyrážíme.
Po cestě v Praze míjíme několik policejních vozů v okolí Prašného mostu, které se připravují na odpolední slavnostní dlouho
očekávané otevření tunelu Blanka.
Ani jsme se nenadáli a již vystupujeme na parkovišti nedaleko
častolovického zámečku. Jeho historie je úzce spjata s přátelstvím
majitelky zámečku paní Diany Phipps Sternbergové s manžely
Havlovými, kteří na zámku často po revoluci pobývali. Historie
zámku sahá až do 13 století, kdy na místě stála dřevěná tvrz. Po
čase začalo střídání majitelů zámku, včetně dvou posledních, a to
za války a po únoru 1948, které se nejvíce podepsaly na stavu
jak interiéru, tak exteriéru. V roce 1992 byl však zámek v rámci
restituce majitelce vrácen, a tím započaly přípravy k jeho zvelebení d současné podoby. Ta má díky majitelce nejen historickou
hodnotu, ale díky jejímu úsilí i významnou hodnotu v oblasti
bytové architektury, ve které je paní Diana velkou odbornicí.
V deset hodin nám začala hodinová prohlídka bohatých expozic a obě naše skupiny měly opravdu štěstí na průvodce, kteří
nás s historií zámku seznámili. Prohlídka byla skutečně velice
zajímavá.
O půl dvanácté již sedíme v nedaleké restauraci Beseda, kde
jsme objednali polední menu. Měli jsme možnost vybrat si z pěti
chodů, což si všichni velice pochvalovali, stejně tak jako rychlost
obsluhy a kvalitu jídla. Krátce po jedné odpolední opět nasedáme do autobusu a míříme jihovýchodně do Holic, místa naší
druhé prohlídky. Tou byla návštěva Afrického muzea Dr. Emila
Holuba. I tady jsme byli překvapeni zajímavým vyprávěním průvodkyně, jež bylo doplněno krátkým filmovým dokumentem ze
života cestovatele.
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A protože jsme do Holic neplánovaně přijeli dříve a vyšel
tím pádem i dřívější termín prohlídky, vybyl nám čas i na kratší
procházku městečka. Právě tuto sobotu se zde konala slavnost
140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, které jsme se
také mohli, byť jen krátce zúčastnit.
O půl páté nasedáme do autobusu a vracíme se zpět domů.
Na zpáteční cestě jsme nemohli odolat přání, hlavně mužské
části naší výpravy, premiérově projet tunelem Blanka. Příjemně
unaveni a plni dojmů, zahřáti celodenním sluníčkem se rozcházíme domů, abychom se zase za rok společně setkali.
Jana Martínková

