Zpravodaj obce Tuřany č. 1-2012
Zpracovala: Ťupová Zdenka
Březen 2012

O čem jednalo zastupitelstvo obce:
Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ Tuřany nebo na
www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany

7. prosince 2011
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:
rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 1 935 000 Kč.
připomínku občana k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 bere na vědomí
- vypracování projektové dokumentace na kořenovou čistírnu odpadních vod v části obce
Tuřany Ing. Janem Révaym
Cena za celek zpracování dokumentace v rozsahu pro územní řízení ve výši 55 000 Kč
a pověřuje starostu obce k sepsání objednávky pro projektovou dokumentaci
- panu Ladislavu Flettrovi, Těšov – vytěžení označeného porostu na p. p. č. 565 o výměře
9 459 m2 a p. p. č. 562 o výměře 469 m2 za 500 Kč za m3 bez úklidu větví doba kácení 30 dní
souhlasí s finanční částkou, kterou zaplatí za vytěžení dřeva
platba bude provedena do 15 dnů po uplynutí doby kácení
finanční částka bude použita na výsadbu stromků výše jmenované parcele
rozpočtovou změnu č.6/2011
pověřuje- starostu obce k jednání s firmou Mavex s.r.o. Cheb, aby předložila písemnou nabídku
prodeje vepřína na st. p. č. 72 o výměře 1 068 m2 včetně přístupové cesty na
p. p. č. 39/3 o výměře 1 920 m2

27. ledna 2012 1. mimořádné jednání ZO
- Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo vztah OÚ Tuřany k p. p. č. 10/2 v k.ú. Tuřany, část Tuřany
k plánované výstavbě K ČOV
- schválilo
podání žádosti o prodej části p. p. č. 10/2 v k. ú. Tuřany, kterou obec potřebuje k budování části
kořenové čističky odpadních vod (K ČOV) v hodnotě cca 40 000 Kč
- odkoupení stávajícího septiku od PF ČR, za účelem vybudování přístupové cesty k nové K ČOV
a pověřuje starostu obce k jednání s PF ČR o prodeji za symbolickou cenu 1,- Kč
- ukládá
projednat s Ing. Révaym dokončení projektové dokumentace do fáze stavebního
povolení, která je nutná pro další jednání s PF ČR a zároveň nutná pro požádání
o dotaci na výstavbu K ČOV
- pověřuje
starostu obce k projednání s Ing. Révaym, aby oslovil nejméně 3 firmy, pro výběrové řízení na
zhotovitele stavby K ČOV
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje:
pokračování spolupráce se zpracovatelem ÚP obce Tuřany s Ing. arch. Luďkem Vystydem
- a pověřuje
starostu obce k podepsání nové „Smlouvy na zpracování Návrhu ÚP obce Tuřany“
- schvaluje

- podat žádost o dataci na ÚP obce Tuřany z dotačního titulu“Podpora územně plánovací činnosti obcí
KK“ a pověřuje starostu obce podání žádosti.
- akci: Rekonstrukce-výměna části svítidel veřejného osvětlení za předpokladu, že bude na akci
poskytnuta dotace a podat žádost o dotaci z Programu obnovy vesnice 2012 z KÚ KK v celkové výše
nákladů 100 000 Kč.
- akci: Bezdrátový rozhlas za předpokladu, že bude na akci poskytnuta dotace
- zhotovitele SOFT-RADIO
- podat žádost o dotaci prostřednictví MAS 21, ze Státního zemědělského investičního fondu
z Programu rozvoje venkova - SZIF 1 ve výši akce 144 000 Kč.
- akci: Obnova budovy a ploch obecního úřadu Tuřany“ – rekonstrukce pergoly
- podat žádost o dotaci prostřednictví MAS 21, ze Státního zemědělského investičního fondu
z Programu rozvoje venkova - SZIF 5 ve výši akce 80 000Kč.
-podat žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce pergoly včetně střechy na boxechu č. p. 7“
u „Programu obnovy venkova 2012“ z dotačního titulu č. 1 ve výši 50 000 Kč.
22. února 2012
- Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a rozhodlo, že nákup vepřína na st. p. č. 72 o výměře 1 068
m2 včetně přístupové cesty na p. p. č. 39/3 o výměře 1 920 m2 se neuskuteční z důvodu velkých
nákladů na likvidaci stavby a pověřuje starostu obce, aby písemně informoval firmu Mavex Cheb.
- Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a
1) bere na vědomí zprávu o činnosti knihovny
2) schvaluje příspěvek na nákup nových knih pro knihovnu ve výši 2000 Kč, které je kryto
v rozpočtu obce na rok 2012.
-Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje
a) prodej p. p. č. 56 o výměře 607 m2, druh pozemku: ostatní plocha v k. ú. Lipoltov manželům
Petru a Marii Brzkovým Lipoltov 13 za kupní cenu 39 100 Kč
b) a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.
-Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje
a) prodej p. p. č. 394/4 o výměře 88 m2, druh pozemku: ostatní plocha v k. ú. Tuřany paní
Jarmile Šindelářové Tuřany 10 za cenu 3 400 Kč
b) a pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy
-Zastupitelstvo obce projednalo a vyhlašuje záměr prodeje st. p. č. 5 o výměře 190 m2, druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, využití pozemku: zbořeniště v k. ú. Lipoltov
-Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství a
vzájemné spolupráci vztahujícího se k projektu „Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav
veřejných prostranství obcí (CZ.1.09/2.1.00/30.00761) mezi Obcí Tuřany a společnosti MAS 21, o.p.s.,
IČ 26408309, Plzeňská 32, 354 71 Velké Hleďsebe a nahrazuje se novým zněním v čl. V. odst. 3
Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřené 4. 8. 2010:
„Po obdržení dotace bude partner neprodleně vypořádán objemem prostředků, kterým se podílel na
předfinancování Projektu snížením o vlastní podíl na aktivitách Projektu ve správním území partnera
ve výši 15 % z vysoutěžené částky, o 1/9 vlastního podílu na výdajích spojených s administrací
projektu (kancelářské potřeby, publicita, kulaté stoly, závěrečná konference, aj.) maximálně 4 000 Kč.
a pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 uvedeného pod písm. a).
-Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o poplatku
za odvoz komunálního odpadu s platností od 23. 02. 2012 a ruší účinnost OZV obce Tuřany č. 1/2007
ze dne 26. 2. 2007.
-Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a odvolává dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích písm. m)
paní Ingrid Souchovou z funkce člena výboru finančního.
-Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a odvolává dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích písm. m)
pana Jana Brabce ml. Z funkce člena výboru kontrolního.
-Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/únor/2012 o navýšení příjmové a
výdajové části rozpočtu 2012 o 7 000 Kč.

14. 03. 2012 z 2. mimořádného jednání ZO
Návrh na usnesení č. 18/12:
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a rozhodlo revokovat usnesení zastupitelstva obce Tuřany,
která zní:
Usnesení č. 16/2000 ze dne
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje převod kanalizační jímky od PF ČR převést do
vlastnictví obce po generální opravě.
Usnesení č. 22/2005 ze dne
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo jednání s PF ČR Cheb, ohledně postupu zpracování návrhů
projektů vodovodního řádu v obci Tuřany a návrhů na rekonstrukci kanalizační sítě v obci Tuřany a
schvaluje převzít sítě s projektovou dokumentací a zahájení stavebního řízení.
usnesení č. 1/01/2012 b)
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:
b) odkoupení stávajícího septiku od PF ČR, za účelem vybudování přístupové cesty k nové K ČOV
a pověřuje starostu obce k jednání s PF ČR o prodeji za symbolickou cenu 1,- Kč

které se nahrazuje novým usnesením č. 19/12
Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje účast obce Tuřany na veřejném výběrovým řízení, vyhlášeného
PF ČR, na prodej nemovitostí ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR, na septik a kanalizaci na p. p. č.
25/1, 10/2, 2, 394/1, 21/1, 394/2 v obci Tuřany v k. ú. Tuřany
a pověřuje starostu obce Tuřany
účastnit se veřejného výběrového řízení a za cenu maximálně 10% PF ČR oceněné stavby, stavbu pro
obce Tuřany zakoupit.
Odůvodnění: Při jednání s PF ČR vyšlo najevo, že PF ČR nemůže prodat septik na p. p. č. 10/2
samostatně, ale je oprávněn prodat septik spolu s napojenou veřejnou kanalizací jako celek na p. p. č.
25/1, 10/2, 2, 394/1, 21/1, 394/2 v k. ú. Tuřany, část Tuřany.
Termín: 29. 03. 2012
Odpovídá: starosta obce
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Termíny jednání zastupitelstva obce Tuřany:
Každé jednání zastupitelstva obce se koná na obecním úřadě v Tuřanech od 16,00 hodin.
18. dubna 2012
19. června 2012
29. srpna 2012
31. října 2012
12. prosince 2012
Mimořádní zasedání ZO se konalo: 27. ledna 2012 a 14. března 2012

Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č. 1/2012 o poplatku za odvoz komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce Tuřany se na svém zasedání dne 22. února 2012, usnesením
č. 14/2012 usneslo vydat na základě ustanovení § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
znění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h ) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Tuřany touto obecně závaznou vyhláškou zavádí poplatek za komunální odpad ( dále jen „
poplatek „ ).
Čl. 2
Poplatník a plátce
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je
vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství
vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku rozúčtuje
na jednotlivé poplatníky.

Čl. 3
Sazba poplatku
Výše poplatku pro plátce poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem podle počtu a objemu nádob určených
k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a činí:
Při kombinovaném odvozu:
1 x 7 dní v zimě, 1 x 14 dní v létě
Nádoba 80 l
1 574,-Kč/rok
Nádoba 120 l
2 334,-Kč/rok
Při odvozu od rekreačních domů 1 x za měsíc
Nádoba 120 l

720 Kč

Při kombinovaném odvozu, léto 1 x 14 dní, zima 1 x 7 dní pro důchodce žijící osaměle
Nádoba 80 l
787 Kč

Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný na účet obce Tuřany ve dvou stejných splátkách, do 20. března a 20. září roku, za
který se poplatek platí.
Čl. 5
Neuhradí-li poplatník plátci poplatku včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost
obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Čl. 6
Ohlašovací povinnost
Plátce poplatku je povinen nejpozději do 15-ti dnů ohlásit správci poplatku změny, které mají vliv na
výpočet poplatku.
Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho povinnosti v důsledku změny vlastnictví
k nemovitosti, u které jsou přistaveny nádoby na sběr komunálního odpadu, a to nejpozději do 30-ti
dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 23. února 2012
Tímto pozbývá platnost:
OZVč.1/2007 o poplatku za komunální odpad, která pozbyla platnost 22. 2. 2012.

Poplatky na rok 2 012 lze zaplatit do pokladny obecního úřadu v Tuřanech nebo na účet obce:
ČSOB a.s. Cheb, číslo účtu: 214657999/0300
Variabilní symbol: poplatek ze psů VS: 1341
poplatek za odvoz odpadu VS: 1340

Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č. 1/2006,
kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Tuřany č. 1/2004 o místním poplatku ze psů:
Poplatek ze psů:
Čl. 3 odstavec 1,2
za jednoho psa 100 Kč , za každého dalšího 150 Kč
důchodci 50% slevu
Čl. 3 odstavec 7
stanoví zaplacení poplatku nejpozději do 30. 6. každého kalendářního roku.
Čl. 5 odstavec 1
Nebude-li poplatek nebo jeho část zaplacen v termínu uvedeném, bude zvýšen na trojnásobek
stanovené částky.

1. Byli jsme poblahopřát k významnému životnímu jubileu:

v měsíci únoru 2012:
panu Václavu Archmanovi z Návrší
panu Zdeňku Vaňkovi z Tuřan
v měsíci březnu 2012 budeme blahopřát:
panu Františku Šindeláři z Tuřan
panu Miroslavu Pivoňkovi z Tuřan

2.Kulturní akce:
Dne 25. 2. 2012 se konal „5. Tuřanský masopustní rej“
Níže jsou uvedeny w.stránky, kde můžete zhlédnout foto z masopustu.
http://www.youtube.com/watch?v=G2zVfl23LRU&list=UUs8IJlEgYHEGgWWaF5AL0yA&index
=3&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=GcYH5OBxf2c&list=UUs8IJlEgYHEGgWWaF5AL0yA&index
=15&feature=plcp

3. Koho přinesl čáp a vrána - narodili se:
18. ledna 2012 Karolínka Štajerová
rodičům Radce a Pavlu z Tuřan
12. února 2012 Natálka Markgrafová
rodičům Václavě a Norbertovi z Návrší

To je skvělá zprávička,
že na svět přišla holčička.
Malá očka, jemné vlásky,
je důkazem Vaší lásky.
Milý taťko, maminko,
máte krásné miminko.
Ať má život šťastný a dlouhý,
ať naplní si všechny touhy.
Mnoho štěstí, lásky a zdraví Vám všem

k narození dcer rodičům
blahopřejeme !

4. Nabídka:
Letní dětská rekreace „Svatý Štěpán 2012 “
Pořadatel: Karlovarská krajská rada KSČM Karlovy Vary,
OV KSČM Cheb, OV KSČM Sokolov, OV KSČM Karlovy Vary
Hlavní vedoucí:
Mgr. Marcela Šnajdrová
Termín:
od soboty 28. července do soboty 11. srpna 2012
Místo:
rekreační středisko SVATÝ ŠTĚPÁN- Cheznovice ( u Rokycan)
středisko je umístěno u rybníka Svatý Štěpán v nádherné přírodě Brdských lesů.
Cena:
3 900 Kč
(skutečné výdaje činí 6 200 Kč-rozdíl hradí pořadatel)
Ubytování:
čtyřlůžkové pokoje, WC a sprcha v pevné budově
Stravování:
pět jídel denně, pitný režim zajištěn po celý den
Zaměření:
CELOTÁBOROVÁ HRA „10. Výročí aneb 9 prázdninových dobrodružství“
HRY na suchu, na vodě, ve dne i v noci
KOUPÁNÍ – na rybníku Svatý Štěpán, aquaparky Beroun
SPORTOVÁNÍ – hřiště na vybíjenou, fotbal, stolní tenis, trampolína
DISKO, MAŠKARNÍ KARNEVAL, domácí kino, karaoke
VYCHÁZKY DO PŘÍRODY, VÝLETY DO OKOLNÍCH MĚST
Zdravotní služba: zajištěna po celou dobu rekreace zdravotníkem
Děti mají po celou dobu rekreace uzavřenu úrazovou pojistku
Doprava:
Autobusem až na místo pobytu.
Nástupní místa – Karlovy Vary, Sokolov, Plzeň, Aš, Cheb, Ostrov a jiná dle domluvy
Informace: Mgr. Marcela Šnajdrová, Šumavská 4, 35201 Aš.
Telefon: 776 584 930
Webové stránky naší rekreace: www.Idr-snajdrova.cz
Přihlášky: předběžnou přihlášku zašlete nejpozději 31. 3. 2012 na adresu hl.vedoucí.
Závaznou přihlášku obdržíte po odeslání předběžné přihlášky, kterou si můžete vyzvednout na
obecním úřadě v Tuřanech.

5. Informace
U m í s t ě n í kontejnerů na tříděný odpad v obci:
Obec Tuřany: box na separovaný odpad je umístěn naproti OÚ Tuřany
na p. p. č. 394/2 v k. ú. Tuřany, část Tuřany
l x nádoba/ 1100 l separace plast
1 x nádoba /1100 l separace papír
1 x nádoba/ 1100 l separace sklo

- vývoz 1 x týdně
- vývoz 1 x za 14 dní
- vývoz 1 x za měsíc

Obec Návrší: box na separovaný odpad je umístěn u „Altánu“ naproti autobusové zastávky
na p. p. č. 642/01 v k. ú. Tuřany, část Návrší
1 x nádoba /1 l00 l separace sklo
- vývoz 1 x za měsíc
1 x nádoba /1100 l separace papír
- vývoz 1 x za 14 dní
1 x nádoba / 1100 l separace plast
- vývoz 1 x týdně
Obec Lipoltov: box na separovaný odpad je umístěn u autobusové zastávky, směr březová alej

na p. p. č. 147/2 v k. ú. Lipoltov, část Lipoltov
1 x nádoba/ 1100 l separace plast
1 x nádoba / 1100 l separace papír
1 x nádoba / 1100 l separace sklo

-

vývoz 1 x týdně
vývoz 1 x za 14 dní
vývoz 1 x za měsíc

Dále má obec umístěny kontejnery na separovaný odpad ve firmě MAMAN EURO LOGISTIC spol. r. o.
Lipoltov 26 – Tuřany
V areálu firmy

2 x iglú

/ 1 000 l separace plast

-

vývoz 1 x za ¼ čtvrtletí

-

vývoz 1 x za měsíc
vývoz 1 x za 14 dní

( 4 x ročně)
1 x nádoba / 1 100 l separace sklo
1 x nádoba / 1 100 l separace papír

Ekokontejner – sběr vyřazených elektrozařízení pocházející z domácností (chladničky, kombinace
chladničky a mrazničky, pračky a ostatní malé domácí spotřebiče v jiné podskupině – osobní počítače
včetně základní procesorové jednotky, myš, monitorů a klávesnic, televizory, a ostatní malé
spotřebiče a další odpad nebezpečný jako jsou zbytky barev, pneumatiky, baterie, klasické žárovky,
apod.
Ekokontejner je umístěn ve dvoře č.p. 7 – příjem vyřazeného elektrozařízení dle
telefonické domluvy s pracovnicí OÚ Tuřany
- vývoz dle potřeby

1 x za rok jsou v částech obce Tuřany umístěny velkokapacitní kontejnery na velkoobjemný odpad
umístění kontejnerů je oznámeno formou letáčků a na úřední desce OÚ v Tuřanech a elektron. desce
obce na www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany

Zpětný odběr a recyklace osvětlovacích zařízení provádí firma EKOLAMP – schránka je umístěná na
OÚ Tuřany, kde je sběrné místo.
- vývoz dle potřeby

Opět se začínají vyskytovat „černé skládky v našem katastru obce, žádáme občany, aby spolu
s námi kontrolovali okolí a pomohli nám proti konání nerozumných lidí, kteří tyto skládky
vytvářejí, dnes, když je tolik možností likvidace každého odpadu.
Černá skládka je nahlášená směr „Úval“ – viz foto

Jak se Vám to líbí?
6.
Tento seriál pro vás připravuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která se
stará o recyklaci a využití odpadů z obalů. Tato společnost již od roku 1997 provozuje školní
program, jehož patronem je Tonda Obal – odborník na třídění a recyklaci odpadů. Můžete
mu zasílat otázky na e-mail: tonda@ekokom.cz, nebo navštívit jeho web www.tondaobal.cz (web je určen dětem, ale možná tam také najdete zajímavé informace).

Seriál o třídění a recyklaci odpadů
1. díl „Úvod“

Nový seriál na stránkách našeho Zpravodaje vám odpoví na časté otázky:
1. PROČ třídíme odpady? Co je to recyklace?
2. JAK vše funguje v zahraničí? Zkušenosti z Evropské unie
3. JAKÉ odpady vznikají v domácnostech?
4. KAM s nimi? Jak třídíme odpady?
5. CO se s odpady dále děje?
6. JAK se odpady zpracovávají? Recyklované výrobky.
Jak vidíte, čeká nás toho opravdu hodně, tak se do toho pustíme. Budete mít dost času se
ptát na to, co vás zajímá a co se do časopisu nevešlo.
E-mail: www.tonda-obal.cz

Proč třídíme odpady? Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále.
Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky; jenom
správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat – recyklovat; je to móda; ve škole jsem
slyšel/a, že se to má dělat… Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit.
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů – už při nákupu rozhodujeme, kolik
odpadů vyprodukujeme
2. Třídění a recyklace odpadů – pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále
roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech
3. Odstraňování odpadů – odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují
(např. skládkováním)
Co je to recyklace? Při recyklaci jsou zpracovány odpady na nové materiály. Je důležité
dodržovat pravidla třídění odpadů – většinu těchto pravidel asi znáte, podrobnosti a
doporučení se dozvíte ve 4. díle seriálu.
Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal
vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým
obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben.
Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou
nejčastější kódy:
Papír
Vlnitá lepenka
Hladká lepenka
Bílé sklo
Zelené sklo
Hnědé sklo
Ocel
Hliník
Dřevo
Polyethylentereftalát
Polypropylén
Polystyrén
Polyetylén (rozvětvený)
Polyetylén (lineární)
Kombinovaný obal
Nápojový karton

PAP
PAP
PAP
GL
GL
GL
FE
ALU
FOR
PET
PP
PS
LDPE
HDPE
C/
C/PAP

22
20
21
70
71
72
40
41
50
1
5
6
4
2
obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá
81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na
odpad.
Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje
nějaké nebezpečné látky. Takové odpady se odnáší do sběrny nebezpečných odpadů nebo
na sběrné dvory. Bližší informace se dozvíte na vašem obecním nebo městském úřadu.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž
zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka
ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu
nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!
Pokračování příště……

7.

„J a r n í

ú k l i d“

Dne 13. dubna 2012
budou přistaveny velkokapacitní kontejnery na
objemný odpad
Přistavení kontejnerů dne 13. dubna 2012, odvoz kontejnerů 16. dubna 2012.
Stanoviště kontejnerů:
Tuřany
u autobusové zastávky
Lipoltov
u dubu, křižovatka na Odravu
Návrší
u altánu (naproti autobusové zastávce)

Do kontejnerů nepatří:
Pneumatiky, elektrozařízení, zářivky, barvy, autobaterie, léky, různé baterie
apod.
Tyto věci můžete uložit do ekokontejneru u obecního úřadu.
Termín dovozu si telefonicky (355 335 476) dojednejte s paní Ťupovou

8.
Obecní knihovna Tuřany informuje:
Půjčovní doba obecní knihovny je:

pondělí a středa
8,00 do 17,00 hodin
úterý a čtvrtek
8,00 do 15,00 hodin
pátek
8,00 do 13,00 hodin
Knihu Vám při návštěvě obecního úřadu ráda zapůjčí úřednice paní Ťupová, starosta nebo
místostarosta.
V současné době je obecní knihovně asi 800 svazků.
Nabídka knih je rozdělena tematicky na knihy pro děti, ženy, romány, knihy s válečnou a historickou
tématikou, detektivky a další.
Vždy na začátku čtvrtletí je z regionální knihovny doručena nová zásilka knih, která je vystavena
v knihovně v oddíle NOVINKY.
Přijďte do knihovny, Vaše oblíbená kniha tam na Vás čeká!

Pozvánka
pro děti
Zveme Vás
dne 30. března 2012 od 17,00 hodin
do obecní knihovny v Tuřanech
na malou „soutěž“.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9. Slovo starosty….
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás touto formou oslovit v záležitosti
zvýšeného zájmu okolo Vašich nemovitostí, hlavně co se úpravy a pořádku
týče. Každý z Vás se určitě rádi podíváte na upravené parcely a okolí. Tak jako
každý rok, tak i letos se přihlásíme do soutěže „Vesnice roku“ a určitě rádi
bychom všichni chtěli získat nějaké slušné ocenění. Okolnosti ohledně
hodnocení mohou být různé, ale budeme určitě rádi, že jsme pro soutěž udělali
vše, co jsme udělat mohli.
Dále Vás chci ujistit, že jak jsem již v minulosti zmínil, vítám veškeré Vaše
připomínky, návrhy, žádosti a stížnosti, ovšem na základě některých
zkušeností Vás chci požádat o podávání již zmíněných záležitostí, 0 formou
písemnou u úřednice OÚ.
Děkuji.

František Andresík

