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Periodický tisk územního samosprávného celku - Obecního úřadu Tuřany

Obecní úřad
Adresa: Obecní úřad Tuřany, Tuřany 7, 350 02 Cheb

Tel: 355 335 476
IČO: 00572811
E - mail:

ou.turany@tiscali.cz
http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/Turany/

E-podatelna obce:

datová schránka č. pf5bzsw

Starosta obce:

František Andresík
mobilní telefon:

775 576 001

Místostarosta obce: Jaroslav Kozlík
mobilní telefon:
Úředník OÚ:

776 318 200

Renata Burdová

Úřední dny:

tel.: 355 335 476

mobilní telefon: 775 576 003

pondělí

8:00 – 17:00 hodin

středa

8:00 – 17:00 hodin

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. Cheb

Číslo účtu:

214657999 / 0300

Číslo účtu pro platbu místních poplatků:

268771754/0300

Zastupitelé obce:
Člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru:

JUDr. Václav Sloup

Člen zastupitelstva a předseda finančního výboru :

Petr Procházka

Člen zastupitelstva

Luděk Získal

:

***
Periodický tisk územního samosprávného celku - Obecního úřadu Tuřany
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v úvodu mi dovolte, abych Vás u příležitosti druhého vydání Tuřanských listů co
nejsrdečněji pozdravil, a protože nastává čas dovolených, přeji Vám ničím nerušenou
pohodu.
O našich plánech, týkající se dalšího rozvoje naši obce, jsem se již zmínil v minulém
čísle. Zbývá jenom dodat, že byly podány žádosti o přidělení dotačních titulů
k dokončení „Stezky pro cyklisty a chodce“ v Tuřanech, řešíme dokončení
„Autobusového zálivu“ v naší místní části Návrší, kde dojde zároveň k rozšíření
komunikace v prostoru u místního altánku (známého pod pomístním názvem „altán U
paní Františky“). Tento název však již do budoucna nebudeme používat, pan Maršálek
tabulku s pojmenováním altánu odstranil s odůvodněním, že by si to tak paní
Maršálková nepřála.
V rámci projektu, sledujícího mimo jiné i zvýšení bezpečnosti, chceme řešit veřejné
osvětlení ve všech částech naší obce, a k docílení větší úspory elektrické energie se
chystáme stará svítidla nahradit svítilnami typu LÉD. Podařilo se nám získat dotaci
z Karlovarského kraje na výměnu nefunkčního radaru v místní části Lipoltov. Vybraný
radar bude vyhodnocovat průměrnou rychlost a počet projíždějících vozidel během 24
hodinového intervalu. Radar bude také osazen kamerou.
Musím se Vám přiznat, že mne stále více znepokojují projevy vandalismu, a proto se
zajímám stále intenzivněji o možnost nainstalování bezpečnostních kamer na vybraná
inkriminovaná místa. Výhodou těchto kamer je možnost snímat obraz za snížené
viditelnosti (i v noci), a je možný i jejich mobilní přesun.
Co se kulturních akcí týče, byli jste již v minulosti seznámeni, že kulturní komise byla
zrušena, a zastupitelstvo obce se usneslo na tom, že zajišťování kulturních akcí bere pod
svá křídla. S místostarostou jsem tuto záležitost projednal a dospěli jsme k dohodě, že
odpovědnost za zajišťování kulturních akcí přebírá místostarosta.
V minulém čísle Tuřanských listů jsem upozornil na zařazení rubriky, ve které Vám
občanům dáváme prostor k vyjadřování jak kladných, tak i záporných názorů na činnost
starosty a zastupitelů, s možností položit jim touto cestou dotazy, na které vám rádi
odpovíme. Smyslem tohoto rozhodnutí je docílit lepší informovanost občanů, a pro
zastupitele je to i záležitost zpětné vazby – občané mohou prostřednictvím Tuřanských
listů bezprostředně vyjádřit svojí spokojenost (nespokojenost) s jejich prací.
Zveřejnili jsme e-mailovou adresu (Turanske.listy@seznam.cz), na kterou můžete
své náměty, dotazy, doporučení, kritiku atd. zasílat, nicméně do dnešního dne nikdo této
možnosti nevyužil. Nevím tedy, jaký mám k této situaci zaujmout postoj, mám si snad
myslet, že je vše v naprostém pořádku, nikomu nic nechybí, nikdo se na nic nepotřebuje
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zeptat? Možná to také může souviset s případným nezájmem občanů o dění v našem
společném veřejném prostoru, ale to by byla přeci opravdu velká chyba, nezdá se Vám?
Osobně se domnívám, že naděje umírá poslední, a věřím, že se jedná jen o jakýsi
těžkopádný rozjezd, ale až se to rozjede, bude už vše na nejlepší cestě.
Řád bych se také zmínil o úklidu veřejných prostranství, který pro nás zajišťují naši
občané, kteří jsou evidování na Úřadu práce, a mají uzavřenou pracovní smlouvu s naší
obcí. Stávají se na dobu určitou zaměstnanci obce, a jsou finančně dotováni Úřadem
práce. Všichni jste si určitě všimli, že se jedná o 3 pracovníky - dvě ženy a jednoho muže.
V minulosti se jednalo o 4 pracovníky, ovšem vývoj v této oblasti je takový, že se počet
těchto pracovníků bude i nadále snižovat. Důvodem je vysoká nabídka pracovních míst
v blízkých průmyslových zónách. O dalším vývoji nechci zatím ani uvažovat, protože
hrozí nebezpečí, že obec nebude schopna zabezpečit některé činnosti. Proto se na vás
obracím s prosbou o výpomoc. Pomohlo by nám, kdybyste byli ochotni, v rámci sekání
trávy na vlastních pozemcích, vysekat také trávu před vaší nemovitostí. Všem, kteří nám
takto pomohou, dopředu děkuji.
František Andresík, starosta obce Tuřany

Důležité informace ze strany OÚ pro občany


Termíny zasedání zastupitelstva (OZ) obce pro příští čtvrtletí:
20. 9. 2017 - Program jednání (event. změna termínu konání) OZ budou zveřejněny na
úřední desce.



Termíny nejbližších kulturních akcí (následující čtvrtletí): červenec - září 2017 nejsou
plánovány žádné akce.
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Připomínáme:
významné dny, významná výročí, tradiční zvyky
(s využitím Wikipedie, otevřené internetové encyklopedie zpracoval -skaj-)

30. dubna - Pálení čarodějnic
také Valpuržina noc - Filipojakubská noc - Beltine - noc z 30. dubna na 1. května
Stejně tak, jako Masopust, o kterém jsme psali v TL 1/2017, je tzv. Pálení čarodějnic
pozůstatkem pradávných, lidových magických obřadů – pohanských svátků, které byly později
církví marně potlačovány a nahrazovány jejími rituály.
Lidé věřili, že noc z 30. dubna na 1. května je nocí magickou, a že se během ní slétají
čarodějnice na svůj sabat – rej (pod názvem Valpuržina noc podobný rej zpracoval v dramatu
Faust Johann Wolfgang Goethe).
Na ochranu před čarodějnicemi (již dříve ale obecně před zlými duchy a démony) se na
vyvýšených místech zapalovaly ohně, přičemž pálení ohně bylo (dodnes je) považováno za
očistný rituál (viz dále Beltine). Později, pod vlivem inkvizičních procesů s tzv. čarodějnicemi,
byly ohně zapalovány především jako rituál, mající lidi ochránit před jejich kouzly a temnými
čáry.
S Pálením čarodějnic v některých oblastech také splynul původní pohanský rituál vyhánění
Morany (Smrtky), který býval praktikován o Smrtné neděli před velikonocemi či při masopustní
slavnosti, kdy se panák, vyrobený ze slámy a hadrů, představující Smrtku – Moranu, vhodí do
řeky nebo se spálí.
Valpuržina noc je oslavou svatořečení sv. Valburgy (710–779), anglické misionářky a abatyše
benediktinského kláštera, který se slaví již v předvečer, 30. dubna, vlastní svátek sv. Valburgy
připadá na 1. května. Sv. Valburga je považována za patronku dobré úrody, ochránkyni proti
hromu a blesku, plodnosti a šestinedělek.
Beltain či Beltine je keltský svátek, slavený na počest keltského boha Belena - svátek
oslavující příchod jara, znovuzrození. V rámci oslav svátku Beltine se zapaloval oheň, který má
symbolicky očistit lidi i zvířata po temném zimním období. Ohně, zapálené na okolních kopcích,
měly také ochránit lid před působením temných sil.
S oslavou „pálení čarodějnic“ bývá často spojeno i stavění máje (májky). Původním
smyslem každoročního stavění máje je pravděpodobně (dle britského antropologa Jamese
Frazera) symbolické přinesení lesního ducha do vesnice a zajištění jeho požehnání.
Protože se jedná o krajovou zvyklost, může být místně stavěna i 1. května, v období svátku sv.
Jiří, letnic nebo letního slunovratu, avšak také před hody v rámci oslavy svátku místního světce.
Máje je vyrobena ze stromu (nejčastěji smrku, ale i břízy, jedle, borovice), zbaveného větví
a kůry, s výjimkou horní části kmenu. Horní část se pak zdobí stužkami z látek nebo krepového
papíru a zavěšuje se na ni zdobený věnec.

6

TUŘANSKÉ LISTY
Stavění máje v Tuřanech…
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…a na Návrší

1. května
Svátek práce (1. máj)
od r. 1889 mezinárodní dělnický svátek, slavený na paměť vypuknutí stávky amerických
dělníků (Chicago - dne 1. května 1886), která vyústila v tzv. Haymarketský masakr. Oslavu
svátku zavedla II. internacionála, v českých zemích proběhla první oslava v Praze roku 1890 (na
Střeleckém ostrově).
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1. června
Mezinárodní den dětí (MDD)
Oslava MDD má za cíl upozornit veřejnost na nutnost dodržovat práva a potřeby dětí.
Cesta k vyhlášení celosvětově uznávaného dne, oslavujícího děti, nebyla vůbec jednoduchá.
Jeho ustanovení bylo poprvé doporučováno Světovou konferenci pro blaho dětí, která se
konala dne 1. června 1925, avšak toto doporučení nebylo prakticky realizováno. Přesto datum
konání této konference, a v ten samý den probíhající festival Dračích lodí (Amerika, San
Francisco) byly určující pro později stanovené datum oslavy Dne dětí.
Ptáte se, jak souvisí festival Dračích lodí, konaný v USA, se Dnem dětí? Šlo o to, že tehdejší
čínský generální konzul na oslavu festivalu přizval mnoho čínských sirotků s cílem poukázat na
to, že by se –nejen americká- společnost měla více zabývat problematikou a postavením dětí ve
společnosti.
Masové vyvraždění žen a dětí v Lidicích v roce 1942, následně i ve francouzském Ouradouru
v roce 1944 za II. světové války, se mj. stalo tématem pro Mezinárodní demokratickou
federaci žen, která v roce 1949 vyhlásila Den pro ochranu dětí. U příležitosti shora uvedených
událostí z 1. června 1925 bylo datum oslav tohoto dne také stanoveno na 1. června.
Oficiálně se Den pro ochranu dětí začal slavit od roku 1950, postupně se název
přetransformoval v Den dětí (resp. Mezinárodní den dětí). V roce 1952, v průběhu oslav Dne pro
ochranu dětí, projevila Mezinárodní unie pro péči o dítě snahu o vyhlášení dne, který by
výhradně oslavoval děti. Na tuto snahu reagovala Organizace spojených národů (OSN) v roce
1954 vyhlášením Světového dne dětí. Později Valné shromáždění OSN všem státům doporučilo,
aby oslavy probíhaly ve stejný den, když tímto dnem byl zvolen 20. listopad (v tento den, v roce
1959, Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte a ve stejný den v roce 1989
přijalo Úmluvu o právech dítěte).
Zajímavostí je, že ačkoli se jedná o „mezinárodní den“, nejsou oslavy MDD celosvětově jednotné
- některé státy si ponechaly datum oslav na začátek června, jiné datum oslav přesunuly na
základě doporučení OSN do měsíce listopadu. Jinde se slaví v měsících červnu i listopadu. Např.
ale v Turecku je Den dětí slaven jako státní svátek dne 23. dubna. Toto datum ustanovil Mustafa
Kemal, turecký ochránce národních práv, když během války za nezávislost bylo dne 23. 4. 1920
založeno Národní shromáždění. Při této příležitosti Mustafa Kemal prohlásil, že nezbytnou
součástí budování nového státu jsou právě děti, jako budoucnost národa.
S odkladem – oproti původně plánovanému termínu- se dne 17. 6. 2017 uskutečnil
Dětský den, tradičně na hřišti v Tuřanech. Škoda, že účast nebyla vyšší, nakonec se
vydařilo i počasí.
Jménem svým i jménem obce bych chtěl poděkovat těm, kteří se na zabezpečení této
akce podíleli.
František Andresík, starosta obce Tuřany
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Z našeho regionu: co nám to spadlo z nebe za Lipoltovem? … 

Foto © skaj 2017
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Co se nám líbí a naopak – aneb nad dopisy čtenářů
Jsme rádi, že nemáte žádné negativní postřehy, a že vás ve vašem okolí netrápí nic,
o čem by bylo třeba veřejně mluvit a na co poukázat. Zřejmě jste ale také nenarazili na
nic pozitivního, co by stálo za pochvalu a zveřejnění, protože k tomuto tématu se
doposud nikdo neodhodlal redakci TL poslat žádný příspěvek.
Myslím, že je to škoda, protože osobně zastávám názor, že je lepší záležitosti, které se
nám ve veřejném prostoru nelíbí aktivně řešit s příslušnými kompetenty, a ne o nich jen
mluvit a kritizovat odpovědné osoby v uzavřené společnosti u piva.
-skajNáměty či dotazy do této rubriky můžete podávat písemně, předáním na OÚ
Tuřany, nebo je můžete zaslat e-mailem na adresu Turanske.listy@seznam.cz

HLAVOLAMY

TAJENKY

„

řešení hlavolamu z TL č. 1/2017
Devět čtverců

Sedm čtverců

Odeberte právě čtyři zápalky a
vytvořte pět čtverců.

Přemístěním dvou zápalek vytvořte
sedm čtverců.
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Šéf zločineckého gangu a jeho právník mají schůzku s účetním. „Kde jsou tři miliony
dolarů, které jsi zpronevěřil?“ ptá se gangster.
Účetní je zticha. „Kde jsou moje tři miliony, křičí na něj boss.
„Pane, on je hluchý,“ vysvětluje právník. „Dovolte, abych vám tlumočil.“ Znakovou řečí se
tedy zeptá právník účetního, kde jsou peníze, a ten mu odpovídá, že o nich nic neví.
Rozzuřený gangster vytáhne revolver, přiloží ho hluchému účetnímu k hlavě a zařve na
právníka:
„Zeptej se ho znovu, kde jsou moje peníze!“
„Dobře, dobře!“ gestikuluje rychle účetní. „Jsou schované v kůlně!“
„Co říká!?“ ptá se vztekle boss.
„Říká, že jste posera, kterej to stejně nezmáčkne...“ odpoví právník.

Nikdy se nevzdávej!

Pište nám a podílejte se na tvorbě Tuřanských listů
Příspěvky a náměty mohou být na jakékoli téma, jakéhokoli žánru a v jakékoli formě
(písemnosti, fotografie nebo zpracované v digitalizované podobě na datových nosičích).
Své články, básně, povídky, poznámky, vtipy, vzkazy, obrázky atp., předávejte na OÚ
Tuřany přímo, nebo je zašlete na e-mailovou adresu: Turanske.listy@seznam.cz
Od autorů požadujeme respektování základních morálních pravidel a zodpovědnost za
své příspěvky. V listech jsou převážně uveřejňovány příspěvky informačního a zábavného
charakteru, a proto i vaše články či náměty by měly tomuto zaměření odpovídat. Neměly
by se v nich objevovat osobní útoky nebo nepravdivé a zavádějící údaje.
Ředakční rada si vyhrazuje právo neotisknout nepravdivou nebo neověřenou informaci, rovněž
nebudou uveřejněny příspěvky obsahující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo
sociální nesnášenlivost a materiály propagující fašismus, násilí nebo krutost či návody k výrobě
omamných a psychotropních látek, jedů nebo výbušnin a zbraní.
Vydavatel: OÚ Tuřany, IČO: 00572811
Ročník I., číslo 2. Vyšlo 30. 6. 2017. Náklad 60 ks. Vychází čtvrtletně.
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e-mail: Turanske.listy@seznam.cz, tel.: 355 335 476. Redakční rada: František Andresík, Jaroslav Kozlík, Renata
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