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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:

Úřední dny:

776 318 200

Renata Burdová
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

:

***

Slovo starosty
Vážení občané,
v minulém vydání Tuřanských listů jsem si posteskl, jak ten čas nezadržitelně utíká
a máme zde další termín pro vydání druhého letošního čísla. V tom minulém jsem Vás
nabádal k zamyšlení nad volbami v letošním roce tj. roce 2018. Na zastupitelstvu obce
jsem se snažil prosadit 7-mi členné zastupitelstvo do dalšího volebního období, ovšem
tento návrh nebyl zastupitelstvem schválen, tak zůstáváme nadále při 5-ti členném
zastupitelstvu s jedním náhradníkem. Tímto posílením zastupitelstva jsem sledoval
hlavně dvě podstatné záležitosti:



měli bychom větší zastoupení zastupitelů v jednotlivých místních částech, mohli
bychom v zastupitelstvu lépe řešit rozvoj, zájmy a návrhy občanů,
byla by lépe řešena nadpoloviční většina při hlasování předložených návrhů
a rovněž by byla možnost většího počtu náhradníků.

V současné době se s tím nedá již nic dělat, a tak budeme pracovat podle stávajících
pravidel. Pravdou však je, že svým průzkumem jsem dospěl k názoru, že zájem občanů
o práci v zastupitelstvu není zrovna veliký.
Minule jsem Vás informoval o záměrech a úkolech, které nás do konce letošního období
čekají, a tak pro oživení paměti si dovoluji připomenout: projekt pod názvem „Bezpečnost
v obci“, který zahrnuje II. a III. etapu stezky pro cyklisty a chodce v Tuřanech, rozšíření
veřejného osvětlení v Tuřanech a výměna starých svítidel za nová „ledková“ v Lipoltově,
výstavba autobusového zálivu na Návrší. Dále z dotace Karlovarského kraje nás čeká
„Likvidace invazních rostlin“, z programu „Obnova venkova“ z Karlovarského kraje
vybudujeme 10 kusů výhyben v naši „Březové aleji“, dále máme zažádáno o dotační
příspěvek na obnovu „Památníku padlých ve světové válce“, u nějž hrozí do budoucna
nebezpečí zřícení, kvůli nestabilnímu podloží pomníku.
Pro rok 2019 máme připravenou projektovou dokumentaci se stavebním povolením na
výstavbu nové vodárny v Tuřanech. Vodárnu na Návrší máme od Státního pozemkového
úřadu v pronájmu po dobu 2 let od 02. 01. 2018, následně máme zastupitelstvem
schválený záměr na odkoupení vodárny do majetku obce, no a také se samozřejmě
budeme zabývat i návrhy Vás, občanů, řešit projektové dokumentace, řešit nákup
osobního automobilu pro cca 8 osob, aby naše stárnoucí generace mohla bezproblémově
absolvovat návštěvy lékařů, popř. si zabezpečit nákupy, když veřejná doprava (autobus)
je pro tyto účely zcela nevyhovující.
Nepovedlo se nám získat dotaci na svozovou techniku pro „Sběrný dvůr“, jedná se
o finančně náročnou záležitost. V roce 2019 pokus o získání této dotace zopakujeme.
Nápadů k rozvoji obce je opravu mnoho, k jejich realizaci ovšem potřebujeme větší
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iniciativu a aktivitu, myslím tím kolektivní, Vás občanů, té je ale opravdu málo.
V poslední řadě bych se rád zmínil o naši „Březové aleji – významném krajinném
prvku“. Obdrželi jsme dvě tzv. nápravná opatření, a nesplnění toho posledního by mělo za
následek významný finanční postih pro naši obec. Dalo to hodně práce sehnat finanční
prostředky na její obměnu, přesto činí podíl obce na udržování aleje cca 110.000,00 Kč.
Agenda, související s dodržením všech omezení a podmínek, týkající se udržení aleje
v životaschopném stavu (splnění podmínek přidělené dotace) je náročná, a z mého
pohledu nebyla realizace tohoto projektu v minulosti šťastným rozhodnutím tehdejšího
vedení obce. Jednak přineslo (a do budoucna ponese) zbytečnou finanční zátěž pro
„obecní kasu“, a jednak se zemědělci, kteří v našich katastrech v blízkosti aleje hospodaří
(nikoli se všemi, ale s těmi většími společnostmi), je spolupráce při ochraně stromů
problematická (z hlediska nepříznivých dopadů zemědělci používaných hnojiv, postřiků
atd. na zdraví a životnost stromů). Jednání, které proběhlo naposledy, bylo zakončeno
hádkou. Připadalo mi to, jako když máte špatného souseda, s nímž se nedokážete
dohodnout na rozumném řešení problému.
Nastává období dovolených, a pro děti období prázdnin, a tak Vám všem přeji krásné
počasí, klidné a ničím nerušené dny, a hlavně hodně zdraví.
František Andresík, starosta obce Tuřany
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Aktuality z Karlovarského kraje
Zdroj informací: www.kr-karlovarsky.cz

Výstava na státním zámku Kynžvart
V sobotu 9. června 2018 byla na státním zámku Kynžvart otevřena výstava, připomínající
význačné členy rodu Metternichů. Výstava je součástí dlouhodobého projektu Národního
památkového ústavu, realizovaného za podpory Ministerstva kultury ČR, s názvem „Po
stopách šlechtických rodů."
Vystavovány jsou dobové záznamy, diplomatické dary a další artefakty, které jsou na
zámku Kynžvart spojeny právě se šlechtickým rodem Metternichů, ale zejména
s nejvýznamnějším členem rodu Metternichů - diplomatem, politikem a pozdějším
rakouským kancléřem knížetem Klemensem Metternichem.
Kolekci darů mohou návštěvníci obdivovat ve výstavním sále nebo v rámci
prohlídkových okruhů zámku, včetně největšího exponátu - slavnostního kočáru, který
dostal kníže Metternich darem od císaře Františka I. v roce 1813. Výstava potrvá do konce
října 2018.
Vznik centra BMW Group Future Mobility Development Center na Sokolovsku
potvrzen vládou ČR.
Při návštěvě Karlovarského kraje dne 16. dubna 2018 přislíbil předseda vlády ČR Ing. Andrej
Babiš podporu vzniku testovacího centra s polygonem pro autonomní vozy, který by na
Sokolovsku chtěla postavit firma BMW Group Future Mobility Development Center.
Realizace této investice, do jejíž přípravy BMW Group již investovala desítky milionů eur,
přinese vznik stovky nových pracovních míst, a přispěje k rozvoji vědy a výzkumu, které v kraji
stále chybějí, protože uplatnění zde získají např. automobiloví inženýři či odborníci na digitalizaci
a autonomní řízení.
Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner společně se zástupcem BMW AG Herbertem
Grebencem podepsali v Praze deklaraci o spolupráci mezi českou vládou a BMW Group o přípravě
výstavby centra.
V nadcházejícím období, nejpozději do konce roku 2019, bude společnost BMW usilovat
o získání stavebního povolení.
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Kulturní akce v okolí a v obci

BSP - Ota Baláž, Kamil Střihavka,
Michal Pavlíček
termín:
místo:

18. 7. 2018
KRAJINKA - Areál
Krajinné výstavy v Poohří
(Cheb) - přírodní amfiteátr

termín:
místo:

28. 6. - 1. 7. 2018
náměstí Krále Jiřího z
Poděbrad
město: Cheb

KontAKTfoto 2017 - výstava portrétů
a aktů
termín:
místo:

město:

7. 6. - 4. 7. 2018
Art centrum Galerie 4
(Galerie 4 –
galerie fotografie)
Cheb
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Pálení čarodějnic – sousedské setkání
Lipoltov 30. 04. 2018

V poklidné a přátelské atmosféře proběhlo sousedské setkání (Pálení čarodějnic)
v Lipoltově, když účast byla vyšší, než se zdá z pořízených fotografií.
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Mezinárodní den dětí
Tuřany 2. 6. 2018

Za pomoc při stavění Májky a organizaci Dětského dne v Tuřanech pan starosta děkuje
Rustlerovým, Richterovým a zaměstnancům Obecního úřadu v Tuřanech. Počasí nám
přálo, a děti si svůj svátek užily při hraní her a při zápolení v nejrůznějších disciplínách.
Na závěr pak byly odměněny věcnými cenami a trochou sladkostí. Ani dospěláci nepřišli
zkrátka – na speciálním grilu domácí výroby byla –a nejen pro ně- připravena
ochutnávka dobrého masíčka.
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Redakce TL vyhlašuje soutěž pro amatérské fotografy na téma
„Hurá – prázdniny už jsou tady!“
Fotografie zpracované v digitální podobě, v dobré kvalitě (ideálně rozlišení 300 DPI)
můžete zasílat na e-mailovou adresu:
Turanske.listy@seznam.cz
popř. předávat na flash-discu (bude vám vrácen) na OÚ Tuřany, nejpozději do 31. 8. 2018.
Výherce bude oceněn drobnou cenou, nejzdařilejší fotografie budou otištěny ve 3. čísle
Tuřanských listů, které vyjde 30. září 2018.
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Co se nám líbí a naopak – aneb nad dopisy čtenářů
Hezký den pane starosto,
prosím o posekání trávy kolem silnice k Trpeši (xxxxx) a úsek ke kapličce.
U silnice už je tráva asi metr vysoká a cesta ke kapličce nevypadá hezky. Vím, že jste
Lipoltov sekali, ale tato část byla vynechána.
Rozumím tomu, že máte problémy s lidmi, ale ty máme ve všech firmách na
Chebsku všichni, bohužel s tím musíme bojovat.
Děkuji a jsem s pozdravem
--------------------------------------------------------

X. Y. (redakci je odesilatel dopisu znám)

Vážen(x) pan(x) X. Y.,
seznámil jsem se s obsahem Vašeho požadavku a beru jej na vědomí. Rád bych Vám
podal vysvětlení, proč to se sekáním trávy vypadá tak, jak uvádíte.
V minulosti jsme vysekávali vše to, co nám kazilo vzhled naší obce. Disponovali jsme
postupně 2 až 5-ti zaměstnanci, a tak jsme si mohli dovolit vysekávat vzrostlou trávu,
provádět likvidaci invazních rostlin, srovnávat nerovnosti terénu apod. Postupně se
situace ohledně počtu zaměstnanců zhoršovala. Úřad práce začal dodávat pracovníky do
průmyslové zóny. Bylo, a je to pochopitelné, investoři něco postavili a stát má dodat
pracovníky. Výsledek se dostavil a malé obce, s mizerným spojením do zaměstnání, jsou
poškozené. V loňském roce jsem uzavřel smlouvu s Věznicí Kynšperk (Kolová), v letošním
roce již ne. Také za vězně jsme museli náhle platit zvýšené odměny, stravu, a každé ráno
pro ně jezdit a také odvážet soukromým vozidlem, pochopitelně za cestovní náhradu.
V současné době mám k dispozici 2 pracovníky, jednu ženu z Tuřan a jednoho muže
z Těšova, práce na rozloze 600 ha (není to pochopitelně celá plocha, ale i tak je to dost). Za
poslední období nám několik parcel přibylo, vč. 16 ha lesa a v něm kůrovec.
Mojí povinností je se o vše starat formou dobrého hospodáře, jestli to tak dělám, nechám
na posouzení jiných, ale dělám to tak, jak umím, o naše zaměstnance se musím rovněž tak
starat, potřebuji, aby u nás v pracovním procesu vydrželi po celou dobu smlouvy, tj. 10
měsíců. Pan(x) X. Y., to je tak na vysvětlenou k té poslední větě.
Mám objednávku u Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) na sekání jednoho záběru po
obou stranách našich místních komunikací, tj. Březová aleji a Trpěšské cestě. Tuto činnost
vykoná KSÚS v době, kdy budou vysekávat krajnice a příkopy v Tuřanech a místních
částech. Dolaďování budou postupně provádět naši zaměstnanci. Již dnes je jasné, že
v letošním roce to nebude vysekané tak, jak v letech předchozích.
V případě Trpěšské cesty to vypadá tak, že po obou stranách jsou vlastníci pozemků
zemědělci, po pravé straně až k p. Černému se jedná dle katastru (LV) o Ing. Břízu
z Agrokombinátu Dolní Žandov. Oni nám nic nedají, řeč je s nimi těžká, invazní rostliny
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nelikvidují, a já nejsem ochoten za obecní peníze tuto jejich povinnost plnit.
Ještě k Trpěšské cestě: jedná se o provoz především zemědělců s těžkou technikou
a jsou to oni, kteří pomalu, ale jistě naše komunikace ničí. Z jejich strany se žádné
kompenzace nedočkáme. Prostor u bývalé hasičárny, jak před ní, tak za ní směrem
k Trpěši je v majetku Státního pozemkového úřadu (SPÚ), není to pozemek obecní, proto
ho sekat nehodláme, je v pronájmu pana Petery, nevím jak to má řešeno s tím pánem,
který na tom domku po p. Peterové pracuje.
Pan(x) X. Y. nic ve zlém, jenom jsem Vám chtěl přiblížit situaci, ve které se nacházíme
a hned, jak to bude možné, naši zaměstnanci se objeví u kapličky, pěkně to tam vysekají
a udělají postřik proti mechu.
Děkuji a jsem pozdravem
František Andresík, starosta obce

Náměty či dotazy do této rubriky podávejte písemně, předáním na OÚ Tuřany, nebo
je můžete zaslat e-mailem na adresu Turanske.listy@seznam.cz

Hrozňatov - pod Loretou

Foto © skaj 2016
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Přeložením právě pěti zápalek
vytvořte dva čtverce

Přemístěním pouze jediné zápalky,
vytvořte správnou rovnici

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.
Redakční 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.
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