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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
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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte, abych Vám popřál do Nového roku 2018 především pevné zdraví, potřebné štěstí
a hlavně shovívavost. Žijeme tady spolu v obci, rozdělené na tři části, a jedině vzájemná
spolupráce a tolerance nás budou posouvat stále dopředu, jak nás občany, tak i obec samotnou.
Každý rok se zmiňuji o plnění našeho vytyčeného plánu, který se nám daří úspěšně plnit, i když
to mnohdy není jednoduché. Nebudu se vracet do období minulých, ale pokusím se
o rekapitulaci roku 2017, ve kterém jsme se opět zabývali získáním vodárny v místní části Návrší
do majetku obce. Převod vlastnických práv není tak jednoduchý, jak jsem se zprvu domníval, ale
situace není beznadějná. V současné době se nám podařilo získat vodárnu do pronájmu na dva
roky, a to od ledna 2018. Doufáme, že se během pronájmu dočkáme vyhlášení výzvy k prodeji,
do které se pochopitelně naše obec přihlásí. V loňském roce jsme za podpory Karlovarského
kraje vybudovali rozvod vodovodního řadu pro místní část Návrší s nákladem 2.147.000,- Kč.
Řad je v majetku obce a začátkem roku 2018 budeme pracovat na odběratelských smlouvách pro
občany Návrší a Tuřan. Pro provoz vodárny již máme vybraného, a zastupitelstvem schváleného,
provozovatele, firmu ÉLČI Františkovy Lázně.
Řovněž Vás chci ujistit, že budeme hledat možnost, jak vyřešit zásobování pitnou vodou pro
místní část Lipoltov.
Naše obec má zpracovanou projektovou dokumentaci pro výstavbu nové vodárny v Tuřanech,
s propojením dvou vrtů, které jsou na sobě nezávislé. Zvažujeme alternativně, zda zahájit její
výstavbu v roce 2018, popř. až v roce 2019. Konečné rozhodnutí padne až poté, co obdržíme
závěrečné hodnocení a stanovisko z Integrovaného regionálního operačního programu (IŘOP),
kde máme podanou žádost o dotaci na projekt „Bezpečnost v obci“. Projekt zahrnuje kompletní
výměnu veřejného osvětlení v místní části Lipoltov za svítidla LÉD, doplnění jednoho
kompletního svítidla v Tuřanech a dvou kompletních svítidel na Návrší. Současně chceme
dokončit výstavbu II. a III. etapy stezky pro cyklisty a chodce, a dokončit výstavbu autobusového
zálivu v části Návrší, čímž dojde k částečnému rozšíření komunikace u autobusové zastávky při
nájezdu do obytné zóny. V rámci zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, ale také možnosti
vyhnout se projíždějícímu autobusu a větším motorovým vozidlům, chceme s podporou
Karlovarského kraje vybudovat výhybny v „Březové aleji“. Náš finanční podíl na této akci by byl
v objemu cca 170 tisíc korun.
V letošním roce jsme v průběhu slevové akce zakoupili traktůrek na sekání trávy a dva nové
křovinořezy. Byla také realizována výměna nefunkčního radaru v Lipoltově, obec se podílela 40ti tisíci korunami.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti občanů a možnosti dokumentovat protiprávní jednání (viz např.
dřívější zapálení kontejnerů a autobusové zastávky v Lipoltově), byly uvedeny do provozu
záznamové kamery, sledující dění ve veřejném prostoru.
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V letošním roce jsme bohužel nebyli úspěšní v získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR) na nákup svozové techniky pro sběrný dvůr. Tato žádost byla pro rok 2018 podána
opakovaně.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že úkolů, stanovených pro rok 2018, je opravdu dost. Jestliže
by se nám podařilo vše splnit tak, jak to máme naplánované, znamenalo by to, že náš strategický
plán, vytýčený na léta 2014 – 2020, by mohl být splněný již v roce 2018. Byla by to velmi dobrá
bilance naší práce v souvislosti s ukončením volebního období 2014 – 2018.
František Andresík, starosta obce Tuřany

Důležité informace ze strany OÚ pro občany
Termíny zasedání zastupitelstva (OZ) obce a termíny připravovaných kulturních akcí
(Masopust, MDŽ, Den matek, stavění máje aj.) budou zveřejněny na webových stránkách obce
a v dalších číslech Tuřanských listů.
http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/Turany/

Jak jsme volili do Parlamentu v Tuřanech, Lipoltově a Návrší?
Voleb se zúčastnilo 66, 36% oprávněných voličů.
ANO získalo 45,2% (33 hlasů), ODS získala 12,32% (9hlasů), STAN získali 9,58% (7 hlasů), SPD
získala 6,84% (5 hlasů), KSČM získala 6,84% (5 hlasů).
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Aktuality z Karlovarského kraje
Plné znění článků je dostupné na adrese:
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/aktuality.aspx

Začala stavba dvou nových úseků D6
(Datum vydání: 12. 12. 2017)



v úterý 12. prosince 2017 byla zahájena výstavba dvou nových úseků dálnice D6
v úsecích Nové Strašecí - Řevničov a obchvat Řevničova, stavbu realizuje Ředitelství
silnic a dálnic ČŘ,



nově budovaný úsek D6 Nové Strašecí – Řevničov bude dlouhý 5, 6 kilometrů, náklady na
výstavbu dosáhnou okolo 745 milionů korun. Obchvat Řevničova má 4, 2 kilometry
a jeho cena činí 1, 1 miliardy korun. Obě stavby jsou spolufinancovány v rámci
Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti. Dokončeny by měly
být v srpnu roku 2020,



na přípravě zbývajících 75 kilometrů v současné době intenzivně pracuje, začátkem roku
2018 je plánováno zahájení prací na obchvatu obce Lubenec. Výstavba zbývajících osmi
dálničních úseků by měla být zahájena během následujících pěti let.

I když se nově zahajované stavby úseků D6 nacházejí mimo Karlovarský kraj, pro region mají
velký význam kvůli potřebnosti napojení kraje na českou dálniční síť (umožnění přepravy zboží
a výrobků, usnadnění příjezdu návštěvníků a lázeňských hostů do kraje atd.).

Včelařům kraj usnadní podávání žádostí o dotace
(Datum vydání: 11. 12. 2017)



v rámci dotací na podporu včelařství (dotace možná až do výše 14 tisíc korun) chystá
Karlovarský kraj v roce 2018 změny, které zjednoduší získání příspěvku. Nově se budou
žádosti podávat elektronicky, termín podávání žádostí se posunuje ze začátku ledna na
1. únor 2018, žádat bude možné do konce února,
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pro podání žádosti o dotaci je připraven jednoduchý elektronický formulář, který včelaři
najdou na krajských internetových stránkách, mohou si ho vyplnit předem a v uvedený
čas získat za pomoci elektronické registrace pořadí. Do deseti pracovních dnů by pak
měli doručit na krajský úřad potřebné listinné dokumenty,“ Formulář i další informace
k podání žádosti budou k dispozici pro zájemce na stránkách Karlovarského kraje pod
záložkou Životní prostředí.

Nejen vojenští nováčci by mohli najít zázemí v našem kraji
(Datum vydání: 5. 12. 2017)



dne 5. 12 2017 ministr obrany Martin Stropnický a hejtmanka Karlovarského kraje
Mgr. Jana Vildumetzová podepsali deklaraci o spolupráci, stvrzující dřívější dohodu
resortu a kraje, že se do kraje vrátí vojáci. Důvodem je snaha poskytnout lidem vzdělání,
práci, zlepšit dopravu, obnovit vojenské tradice a zajistit bezpečnost republiky. Armáda
přitom hraje významnou roli nejen v souvislosti s bezpečností, o které se hodně mluví
v kontextu s migrací. Česká republika je transitní zemí a právě přes Karlovarský kraj
migranti často putují do Německa, region má 240 kilometrů společných hranic
s Bavorskem a Saskem,



v regionu by mohly vzniknout pobočka střední vojenské školy (o studium v Moravské
Třebové je trvale velký zájem a navýšení kapacity středního vojenského vzdělávání je tak
potřebné), ve Vojenském újezdu Hradiště výcvikové centrum pro armádní nováčky
(stávající výcvikové zařízení ve Vyškově kousek od Brna je na hranici své kapacity),
karlovarské letiště se má stát detašovaným pracovištěm vzdušných sil a urychlit by se
měla také výstavba dálnice D6 do západních Čech.
S využitím shora uvedeného zdroje zpracoval –skaj-

Advent
aneb čím by měl být Advent po duchovní stránce, a čím dnes
pro mnohé vůbec není…
Označení pochází z latinského výrazu „adventus“, což (pro křesťany) znamená příchod
(příchod Vykupitele Ježíše Krista). Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní
liturgie zpřítomňují křesťané očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na
příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry přípravy na první příchod Vykupitele,
oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního
života.
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Datum první adventní neděle je pohyblivé, a to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem – nikoli 24.
prosinec, jak se mnozí mylně domnívají). A protože 25. prosinec připadá každoročně na jiný den
v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.
12. ("štědrý večer" je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy se proto stává, že
poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně
jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle (viz letošní rok 2017).

Adventní věnec
Tradice adventního věnce byla založena až v 19. století v Hamburku německým
protestantským teologem Johannem Hinrichem Wichernem (1808-1881). Ten se mimo jiné
zabýval městskou misií a založil školu pro chudé děti. Ty se ho v předvánoční době každodenně
ptaly, kdy už budou Vánoce. V roce 1839 proto vyrobil předchůdce dnešních adventních věnců
ze starého dřevěného kola, na něž nalepil 19 malých červených svíček pro všední dny a 4 bílé
svíce pro neděle. Každý den se zapalovala další svíčka, v neděli velká bílá, v ostatní dny malá
červená.
V katolické církvi jsou nejoblíbenější barvy adventních svíček fialová a růžová. Podle
křesťanské liturgie je hlavní barva adventu fialová. V západní katolické církvi se fialová barva
používá ve třech ze čtyř adventních nedělí. Přechod od fialové do růžové barvy na třetí neděli
adventní svíčky upozorňuje na sváteční atmosféru blížící se oslavy. V mnoha kostelech třetí
neděle zůstává označena růžovou barvou. Barvy jsou podle barvy liturgických rouch: liturgická
barva adventu je fialová, růžová na třetí neděli adventní.
V protestantských církvích je obvyklejší použít čtyři červené svíčky.
S využitím informací z www. vira.cz/ a Wikipedie upravil –skaj-

Kulturní akce v obci
Mikulášská nadílka
V neděli 3. 12. 2017 se v Tuřanské restauraci za
účasti 28 dětí a jejich blízkých uskutečnila Mikulášská
nadílka. Akce se zúčastnilo 28 dětí, které nejdříve
shlédly pohádku O zlaté rybce. Následoval příchod
Mikuláše s Andělem a Čertem, kteří po vyhodnocení
chování jednotlivých dětí,
a po vyslyšení
přednesených básniček a
písniček
předali
dětem
dárkové balíčky, věnované
Obecním úřadem v Tuřanech.
Poděkování patří jak hercům Chebského divadla (pod vedením
p. Jindřicha Skopce), tak i všem ostatním, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli.
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foto: © Milan Borecký 2017
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Sousedské setkání
K tradičnímu posezení se dne 8. prosince
2017 v podvečerních hodinách sešlo 30
účastníků. Akce se konala pod záštitou, a
na pozvání starosty obce, pana Františka
Andresíka. K poslechu v místní restauraci
v Tuřanech hrála již osvědčená sestava
muzikantů pod vedením pana Vomočila.
Účastníci akce se shodli na tom, že setkání
proběhlo v přátelské a vlídné atmosféře,
a litovali těch, kteří se nemohli zúčastnit,
ačkoli by byli rádi přítomni.
Na shledání příští rok!
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foto: © Jaroslav Kozlík 2017
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HLAVOLAMY

TAJENKY

řešení z minulého čísla
Trojúhelníky

Triangl

straňte právě pět zápalek, aby

Odeberte právě tři zápalky, aby

vzniklo pět trojúhelníků

vznikly tři trojúhelníky

A nyní dva nové hlavolamy

Domek
Přeložte právě dvě zápalky tak, aby
vzniklo jedenáct čtverců

Čtyři trojúhelníky
Vytvořte ze šesti zápalek čtyři
rovnostranné trojúhelníky
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Co se nám líbí a naopak – aneb nad dopisy čtenářů
Náměty či dotazy do této rubriky podávejte písemně, předáním na OÚ Tuřany, nebo je
můžete zaslat e-mailem na adresu Turanske.listy@seznam.cz

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.

Přejeme Vám klidné prožití nadcházejících svátků a šťastné vykročení do

nového roku 2018
redakce TL
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