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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/ jen do 31. 12. 2018
nové!

od 1. 1. 2019

http://www.obec-turany.cz

E-podatelna obce:

datová schránka č. pf5bzsw

Starosta obce:

František Andresík
mobilní telefon:

775 576 001

Místostarosta obce: Miloslav Bláha
mobilní telefon:
Úředník OÚ:

608 027 330

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 : Mgr. Bc. Jaroslav Škaloud
Člen zastupitelstva a předseda finančního výboru

: Jana Bělková

Člen zastupitelstva – péče o životní prostředí v obci : Ladislav Vejmělek

***
Periodický tisk územního samosprávného celku - Obecního úřadu Tuřany
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
podzim je již v plném proudu a komunální volby do zastupitelstev měst a obcí, pro období 2018
– 2022, jsou již minulostí. Vám všem, kteří jste se voleb v naší obci zúčastnili, patří veliké
poděkování. Volební účast v obci Tuřany byla 56,64%,
což nasvědčuje tomu, že si ve volební činnosti držíme
solidní průměr, a činnost zastupitelstva v obci nám není
lhostejná. Chci Vám všem touto cestou poděkovat za
projevenou důvěru a mohu Vám slíbit, že s novým
zastupitelstvem budeme nadále pracovat ve prospěch
naší obce a spokojenosti Vás občanů.
Někdo může být s dosaženým výsledkem spokojený
více, někdo méně, důležité ovšem je, že 5 zastupitelů
získalo od občanů nové mandáty a je tak možné
nerušeně navázat na rozdělanou práci ke spokojenosti
našich občanů. Také chci touto cestou Tuřanských listů
poděkovat bývalému zastupitelstvu obce za spolupráci,
i když to nebylo vždy jednoduché, přesto se domnívám,
že je to v naší obci vidět, že obec nestagnuje, ale ubírá
se pomalu stále dopředu.
Také Vám touto cestou představím složení nově
zvoleného zastupitelstvo obce, které bylo sestaveno na
základě Vámi přidělených hlasů, o čemž jsem
přesvědčený, že je to ten správný způsob pro
obsazování jednotlivých funkcí do zastupitelstva obce:
Andresík František
Bláha Miloslav
Mgr. Bc. Škaloud Jaroslav
Bělková Jana
Vejmělek Ladislav
Šašek Miroslav

(49 hlasů)
(40 hlasů)
(34 hlasů)
(31 hlasů)
(30 hlasů)
(12 hlasů)

- starosta obce
- místostarosta obce
- předseda kontrolního výboru
-předsedkyně finančního výboru
-zastupitel o péči o životní prostředí v obci
- náhradník do zastupitelstva obce

Je také moji povinností Vás seznámit se začleněním naší obce do:
1) Místní akční skupiny (MAS 21)
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2) Svazu měst a obcí (SMO)
3) Sdružení místních samospráv (SMS)
4) Mikroregion Chebsko
Pro tak malou obec (pokud jde o počet obyvatel), jako jsou Tuřany a její části, je bezpochyby
nutností být členem zmíněných společenství proto, abychom mohli lépe zajišťovat rozvoj naší
obce jako celku. Jako řádnému členu, který platí řádně členské příspěvky, jsou nám poskytovány
rady a metodická pomoc (např. právní poradenství, pomoc při získávání dotací aj. – viz dále).
K realizaci je připravena řada finančně, časově a procesně náročných projektů jako jsou:
-

dokončení II. a III. etapy stezky pro cyklisty a chodce přímo v Tuřanech

-

výstavba autobusového zálivu v místní části Návrší

-

veřejné osvětlení v částech Návrší, Lipoltov a Tuřany

-

vybudování 10 výhyben v Březové aleji

-

výstavba nové vodárny v Tuřanech vč. rozvodů k jednotlivým nemovitostem.

Za zmínku také stojí práce, spojená s vydáváním a distribucí Tuřanských listů. V minulosti jsme
vytvořili nový realizační tým, vydávání TL uvedli do souladu s příslušnou právní normou (z. č.
46/2000 tiskovým zákonem), byla založena e-mailová adresa Tuřanských listů, na kterou mohou
naši občané psát své připomínky, návrhy a podobně. Určitým zklamáním je skutečnost, že tato
e-mailová adresa je téměř nevyužita. Pravdou je, že na služební e-mail Obecního úřadu Tuřany
byly doručeny, za celou tu dobu, tři připomínky (upozornění), a bylo na ně také odpovězeno.
Do budoucna se budeme snažit, Vám občanům, poskytovat co nejvíce informací například
o našich záměrech, především o realizaci stavebních prací v obci jako celku, o plánovaných
a proběhlých kulturních akcích, ale také informace o záležitostech, které se nám jako
zastupitelstvu obce nelíbí, hlavně ve vztahu občan - obec.
S nastávajícími Vánočními svátky a do nového roku 2019 mi dovolte, abych Vám všem jménem
svým, ale také zastupitelů obce, popřál mnoho zdraví, pracovních úspěchů a nikým a ničím
nerušenou životní pohodu.
František Andresík, starosta obce Tuřany
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JUDr. Stanislav P o l č á k
předseda, poslanec Evropského parlamentu
Praha, 8. listopadu 2018
Čj. T745-SMSČR-20J8
Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
Milí přátelé samospráv,

některá psaní by měla začínat jednoduše, bez formálních úvodů. Proto chci za naši organizaci obcí a měst
v České republice napsat velké slovo
"DĚKUJEME"
Kdy jindy než teď v období ustanovování nových orgánu obcí a měst můžeme skutečně poděkovat všem
představitelům našich členských obcí, kteří již nepokračují ve svých funkcích starostek, starostů, členů
obecních městských rad či zastupitelů. Samospráva je skutečná služba občanům, je to jako stát v první
řadě pěchoty, která má ubránit svobodu a hodnoty, na nichž se vytvářela naše státnost a demokracie.
Osobně jsem po dvě období byl místostarostou malé obce na moravsko-slovenském pomezí, vím docela
dobře, co znamená snažit se s několika zapálenými kolegy prosazovat vizi "živé obce". Obzvláště v dnešní
době, která tolik nabobtnala regulacemi, předpisy, zákazy, kdy se na nás valí odpovědnost, závazky, kdy se
mnohdy ptáme sami sebe - "stoji mi to za to, není lepší jít pracovat do soukromého sektoru?". Právě
v tuto chvíli, kdy řada našich kolegů svou práci ve funkcích starostů či zastupitelů ukončila, jim SMS ČR
chce vyjádřit nejen vděk, ale tak ujištění, že jejich práce má smysl a nepochybnou stopu ve tváři jejich
obcí. Jejich potomci či přátelé budou moci ukazovat na různá místa v obci se slovy "toto tu vybudovala
naše babička, náš praděda." Nepochybuji, že všichni víte, co tím myslíme.
Zároveň bych chtěl také pogratulovat nově zvoleným zastupitelům a představitelům obcí a měst v naší
zemi, zvláště členským obcím SMS ČR. Mandát od voličů je závazek, tato slova ovšem obzvláště platí pro
obce a města, kde občané dobře vědí, kde vás ráno najdou, aby někdy mohli vynadat a méně často
i poděkovat a pochválit.
Nedávno jsme si připomněli 100 let od vzniku Československa. Chtěl bych na prahu nového komunálního
období připomenout nám všem, jak moc přispěla k formaci nového státu i samospráva našich obcí a měst
bývalého Rakouska - Uherska. Byly to právě obce a města, které se domohly v průběhu 19. století na
mocnářství výrazných práv své samosprávy, jež zásadním způsobem přispěly k formaci nového státu.
Jejich postavení samosprávných obcí, které obstarávaly poměrně vysokou míru veřejnou úkolů, formovalo
sounáležitost lidí k obecní pospolitosti. Na půdorysu domovského práva k obci se pak také utvářel vztah
občanské participace na správě věcí veřejných. V okamžiku utváření samostatného Československého
státu se právě obce a města staly jeho pevnou součástí, neopominutelným a spolehlivým základem. Na
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tento odkaz bychom měli navazovat i v dnešní době, ovšem stát musí začít brát své samosprávy jako
skutečného partnera, ne jako určitou přítěž či potíž. SMS ČR bude i nadále plnit roli konstruktivního, ale
takého obezřetného partnera pro Parlament ČR, vládu ČR a její státní správu.
Věřte také, že SMS ČR bude i stále pomáhat s výkonem Vaší náročné funkce. I nadále realizujeme
úspěšné projekty, které Vám poskytují rychlý a účinný servis - právní, dotační, krizová poradnu, systém
pověřenců agendy GDPR, nově administraci veřejných zakázek, ale také třeba ještě více hlídat novou
legislativu a vyjednávat s ministerstvy o její podobě.
Těší mne, že naše organizace se již blíží hranici 2000 obcí, které jsou její členy, tedy téměř dvojnásobek
členů než ještě před několika lety. Jdeme po této cestě dobré správy našich obcí a měst společně, což je
naše výhoda, je to příležitost zvládnout onu smršť, jež se na nás doslova valí. Obraťte se na nás, kancelář
SMS ČR vždy, když budete potřebovat pomoc či radu. Nově z těch nejzkušenějších starostů a starostek,
kteří už nepokračují ve funkci, zřizujeme poradní tým "emeritních starostů", kteří jsou připraveni Vám
pomoci radou, svou zkušeností. Neváhejte se na ně obracet (podrobnosti budou sděleny po schválení
předsednictvem 9. 11. 2018.
Všem vám i naší organizaci přeji hodně úspěchů a co nejméně starostí, a pokud přijdou, pevně věřím, že
všechny dokážeme vzájemnou spoluprací zvládnout.
S pozdravem
Stanislav P o I č á k
předseda SMS ČR

Osobní poděkování
Dobrý den, v souladu s možností přispívat do Tuřanských listů, Vám v příloze posílám můj
článeček, o jehož zveřejnění žádám v prvních Tuřanských listech vydaných po komunálních
volbách. Předem děkuji za zveřejnění článku a přeji mnoho úspěchů ve vydávání občasníku!
JUDr. Václav Sloup
bývalý zastupitel Obce Tuřany
a předseda kontrolního
výboru
Vážení spoluobčané obce Tuřany, částí Lipoltov a Návrší!
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce – komunální volby.
V těchto volbách jsme si zvolili zástupce do zastupitelstva obce z jediné kandidátky sestavené
panem Františkem Andresíkem. Nevím, s jakým volebním programem šlo volební uskupení Pro
venkov do voleb, neboť nás s návrhem kandidátky ani s volebním programem nikdo
neseznámil. Takto bude těžké veřejně kontrolovat, jak si volební uskupení vede v řízení věcí
obecních, v plnění slibů, které snad ani občanům nedali?!
6

TUŘANSKÉ LISTY
Od roku 2010 jsem měl tu čest být aktivním zastupitelem v obci Tuřany a předsedou
kontrolního výboru. Vzhledem k faktu, že nám, kteří jsme byli buď dvě volební období či jedno
období v zastupitelstvu, nikdo za naši práci ani nevynadal, ale ani nepoděkoval, musím toto
fopa alespoň částečně napravit a rád to i činím!
Především děkuji občanům, kteří se podíleli spolu se mnou na práci kontrolního výboru
zastupitelstva obce Tuřany, a to pánům Jaroslavu Kozlíkovi, Petru Procházkovi, Jaroslavu
Rustlerovi a zesnulé paní Márii Hlaváčkové za léta 2010 až 2014. Poděkování a uznání patří
MVDr. Miloslavě Hoškové, Mgr. Vladimíře Škaloudové, panu Pavlu Mandzákovi či panu
Zveneslavu Kněžskému za práci v letech 2014 až 2018.
Rád a s chutí jsem pracoval v zastupitelstvu obce Tuřany se všemi zastupiteli, a to jak s panem
Františkem Andresíkem, Ladislavem Svobodou, MVDr. Miloslavou Hoškovou, Jaroslavem
Kozlíkem, Petrem Procházkou či Luďkem Získalem. Jednání zastupitelstva byla vždy dělná,
vedoucí ke shodě, a to i přes mnohdy rozdílné názory na postup či navrhovaná řešení věcí
veřejných. Snažil jsem se, aby každé rozhodnutí zastupitelstva bylo ku prospěchu obyvatel
a obce jako celku a věřím, že i nastupující zastupitelé budou mít tyto dva základní atributy na
mysli při svém rozhodování.
Ještě jednou otevřeně a upřímně děkuji těm, s nimiž jsem v posledních letech spolupracoval
a nově zvolenému zastupitelstvu přeji úspěch při řízení věcí veřejných v obci Tuřany!
V Tuřanech dne 7. října 2018.
JUDr. Václav Sloup v .r.
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Důležité informace ze strany OÚ pro občany
Termíny zasedání a programy jednání zastupitelstva obce pro I. pololetí 2019 budou
zveřejněny na úřední desce OÚ Tuřany:
http://www.kr-karlovarsky.cz/obce/Turany/ - tento odkaz je platný do 31. 12. 2018, od
1.1.2019 vyhledávejte na adrese www: http://www.obec-turany.cz

Usnesení 23/2018 NZ:
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schvaluje termíny:
a) Zasedání zastupitelstva obce Tuřany.
b) Zasedání finančního výboru.
c) Zasedání kontrolního výboru.
Termíny zasedání zastupitelstva obce Tuřany v roce 2019
20.02.2019
17.04.2019
19.06.2019
18.09.2019
11.12.2019
Termíny zasedání finančního výboru obce Tuřany v roce 2019
06.02.2019
03.04.2019
05.06.2019
04.09.2019
27.11.2019
Termíny zasedání kontrolního výboru obce Tuřany v roce 2019
13.02.2019
10.04.2019
12.06.2019
11.09.2019
04.12.2019
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Termíny připravovaných kulturních akcí (Masopust, MDŽ, Den matek, stavění máje
aj.) budou upřesněny (pro případ změny) formou plakátů a na webových stránkách
obce Tuřany.
Zastupitele se dohodli na pořádání kulturních akci pro rok 2019 následovně:




Masopust (2. 3. 2019 nebo 9. 3. 2019)
Majka (30. 4. 2019) – Tuřany, Lipoltov, Návrší (v každé části obce)
Sousedské posezení bude spojeno s MDD.

1) POPLATEK ZA PRONÁJEM POZEMKŮ JE SPLATNÝ DO 31. 01. 2019

2) POPLATEK ZE PSŮ JE SPLATNÝ DO 30. 06. 2019

Kategorie osob

Výše ročního poplatku
první pes
každý další pes

osoba výdělečně činná

100,- Kč

150,- Kč

poživatel důchodu, důchod je jediným
zdrojem příjmu

50,- Kč

100,- Kč
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3) ZÁLOHY ZA ODVOD ODPADNÍCH VOD V OBCI TUŘANY SE PLATÍ:
I.
II.
III.
IV.

čtvrtletí 2019
čtvrtletí 2019
čtvrtletí 2019
čtvrtletí 2019

do 31.01.2019
do 30.04.2019
do 31.07.2019
do 31.10.2019

Výše zálohy na osobu činí 120,00 Kč čtvrtletně.

ČÍSLO ÚČTU, NA KTERÝ SE POPLATKY ZASÍLAJÍ:
268771754/0300

PŘEDPOKLÁDANÉ CENY SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2019
(ze strany firmy Marius Pedesrsen může dojít k dílčím změnám)

ČETNOST VÝVOZU
1x týdně zima,
NÁDOBA 1 x týdně 1x za 14 dní 1x za 14 dní 1 x za měsíc mimořádný vývoz
léto
Kč/rok
80l
120l
240l
660l
1100l

1.932,2.875,5.635,12.144,19.734,-

1.587,2.358,4.628,75
x
x

1.242,1.840,3.622,50,6.221,50,10.304,-

794,1.173,-

82,80,98,90,144,90,299,506,10
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Obecní knihovna je umístěna v budově OÚ Tuřany:
výpůjční doba
pondělí

8:00 – 17:00 hodin

středa

8:00 – 17:00 hodin

Aktuality z Karlovarského kraje
Plné znění článků je dostupné na adrese:
http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/aktuality.aspx

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola obrany v Moravské Třebové
otevírá svoji pobočku v Sokolově
Státní tajemník Ministerstva obrany ČŘ Petr Vančura potvrdil svým dopisem, že od
školního roku 2019/2020 bude v Sokolově otevřena pobočka Vojenské střední školy a Vyšší
odborné školy obrany v Moravské Třebové, obor Strojírenství se zaměřením na specialistu
vzdušných sil. Ke studiu bude přijato na třicet uchazečů. Zázemí pro studenty i pedagogy
zajistí Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Studenti budou ubytováni
v Domově mládeže.
Vedení Karlovarského kraje vedlo s ministerstvem obrany opakovaná jednání o otevření
pobočky vojenské střední školy v Sokolově a snahu Karlovarského kraje o návrat vojáků do
našeho regionu velmi aktivně podpořil nový ministr obrany Lubomír Metnar, který ihned po
svém nástupu do funkce provedl potřebná opatření.

Karlovarská nukleární medicína se může pochlubit novým vybavením
Dne 10. prosince 2018 byl na oddělení nukleární medicíny Nemocnice v Karlových Varech
spuštěn do provozu špičkový výpočetní tomograf firmy SIÉMÉNS. Jde o zařízení SPÉCT/CT
Symbia Intevo 2, které kombinuje dvě zobrazovací metody. První z nich, známá pod zkratkou
CT, je radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje
neinvazivní zobrazení vnitřních orgánů a tkání člověka s vysokou rozlišovací schopností.
Druhá, označovaná jako SPÉCT, pracuje namísto rentgenového záření na základě aplikace
radiofarmaka. Při ní je do pacienta vpraven roztok obsahující radioaktivní látku. Tomograf
následně zachytává fotony záření a díky jejich zpracování umožňuje rekonstrukci řezů tkání
v různých rovinách včetně 3D zobrazení.
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Oddělení nukleární medicíny Nemocnice v Karlových Varech je mimo jiné jediným
pracovištěm svého druhu v celém kraji.

Co se nám líbí a naopak – aneb nad dopisy čtenářů

OBEC TUŘANY
ZASTUPITELSTVO OBCE
PODĚKOVÁNÍ

paní Haně BRABCOVÉ
jménem zastupitelstva obce Tuřany Vám děkuji za nezištnou a obětavou práci při estetizaci veřejně
přístupných míst v obci Tuřany.

František Andresík
starosta obce

Dobrý den,
můžete v dalším čísle Tuřanských listů otisknout
příspěvek (viz příloha) o tom, co znamená značka
"Obytná zóna"?
Dále Vás žádám, aby číslo, ve kterém tento příspěvek
bude otisknut, bylo vhozeno do všech schránek v části
Návrší, a v případě, že někdo schránku nemá, jako např.
rodina Malantukova (stavba vedle č. p. 14) nebo
chalupa pana Loula, tak Tuřanské listy nechte např. na
plotě v plastových deskách.
Největší problém u této dopravní značky je nedodržování červeně zvýrazněných vět.
Děkuji

Tereza Získalová Jansová
Návrší 11
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§ 39 z. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou
"Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny".
2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Pěší zóna"
a konec je označen dopravní značkou "Konec pěší zóny".
3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce,
přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou
dovoleny jen v obytné zóně.
4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části
dopravní značky podle odstavce 2.
5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom
musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě
nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených
jako parkoviště.
6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce
vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky
v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní
soupravy.
7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro
děti hrající si v obytné zóně.
Náměty či dotazy do této rubriky podávejte písemně, předáním na OÚ Tuřany, nebo je
můžete zaslat e-mailem na adresu Turanske.listy@seznam.cz

Mikulášská besídka
Dne 7. 12. 2018 si dali v místní restauraci dostaveníčko naše dětičky s doprovodem,
a sv. Mikuláš s Čertem (v podání herců Vladimíry Vítové a Davida Beneše). Velmi vtipná scénka
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o zlobivém čertisku a mírně zmateném Mikuláši, a následná vystoupení našich „hříšníků“,
odměněná po zásluze „výslužkou“, pobavily všechny přítomné dospěláky i děti.

HLAVOLAMY A TAJENKY
Řešení z TL 2/2018
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Foto: © Vladimíra Škaloudová 1. 12. 2018

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.
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