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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.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

Členka zastupitelstva a předsedkyně 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,
v letošním I. mimořádném vydání Tuřanských listů jsem se rozhodl, že bude dobré Vám podat
několik, z mého pohledu důležitých informací, týkajících se například zahájení činnosti nového
zastupitelstva obce, plánovaných kulturních, stavebních a dalších plánovaných akcí a činností.
Mým záměrem, pokud jde o složení zastupitelstva obce, bylo, aby zastupitelé reprezentovali
všechny místní části obce Tuřany, tj. Tuřany, Lipoltov a Návrší. To se v rámci proběhlých voleb
povedlo, a osobně jsem velmi spokojený. Občané z místních částí mohou přímo oslovovat „své“
zastupitele ve věci svých návrhů, názorů a požadavků. Zastupitelé pak mohou předkládat
podněty k zařazení do programu jednání zastupitelstva nebo do pracovních porad, následně je
vyhodnocovat a diskutovat s Vámi občany o možném řešení Vašich námětů. Pochopitelně máme
k dispozici Tuřanské listy vč. e-mailové adresy, kde se můžete rovněž k různé problematice
dotazovat a vyjadřovat. Jsem rád, že nové zastupitelstvo obce přistoupilo k výkonu svých funkcí
velice svědomitě, což se začalo projevovat v místní části Lipoltov, ale také, jak se ukazuje,
i v místní části Návrší. Já sám budu velice rád, když se také na mne budou občané obracet
například s upozorněním, že v Tuřanech něco nefunguje tak jak by mělo a podobně.
Zahájení stavebních prací v letošním roce:








bylo provedeno prodloužení elektrického vedení veřejného osvětlení v Lipoltově k naši
místní komunikaci č. 358/2 (vedení je uloženo do země, ve vzduchu toho máme už dost).
kolem 05. 04. 2019 bude dokončena výstavba II. a III. etapy stezky pro chodce a cyklisty
v Tuřanech (tuto stavební činnost zrealizuje firma Algon).
opětovně jsme na Karlovarský kraj podali žádost o poskytnutí dotace k vybudování 10-ti
výhyben v Březové aleji. Firma Algon získala v řádné soutěži rovněž i tuto zakázku, ale na
vybudování výhyben chyběly v loňském roce pracovní kapacity. Požadujeme de facto
navrácení již jednou schválených finančních prostředků, které jsou zatím deponovány na
zvláštním účtu.
v místní části Návrší bude dokončena výstavba „autobusového zálivu“, který má být
součástí
nájezdu do „Obytné zóny.“ Rovněž, v místní části Návrší, usilujeme
o prodloužení vodovodního řadu v délce 108 m ke třem nemovitostem (projektová
dokumentace je zpracována).
v místní části Lipoltov budou provedeny úpravy okolí autobusové čekárny se zaměřením
na využití zastávky pro realizaci setkávání místních občanů při různých příležitostech
(Adventní rozsvěcení stromku aj.), ale také k využití turisty a cykloturisty. Tyto úpravy
budou provedeny na základě jednání zastupitelů s místními občany, které proběhlo přímo
na místě.
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plánujeme otevřenou diskusi s občany všech částí obce Tuřany k záměru vypracování
studie možné výstavby multifunkčního domu na (obecní) stavební parcele č. 72 v k.ú.
Tuřany (parcela po demolici starého vepřína).
v letošním roce provedeme zalesnění bývalého ovocného sadu p.p.č . 565 v k.ú. Tuřany,
(podzimní výsadba).
máme zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu místní vodárny v Tuřanech,
kterou bychom rádi realizovali v roce 2020 z dotačního programu Karlovarského kraje.
Karlovarský kraj vyhověl naši obci poskytnutím dotačního příspěvku ve výši 250.000,- Kč
na nákup nového užitkového automobilu. Záměrem nákupu osobního automobilu je
zvýšení samostatnosti při zařizování úředních záležitostí a zároveň chceme pomoci starší
generaci v souvislosti s obtížnou možností dopravy za nákupy (když zajištění autobusové
dopravy mezi Kynšperkem nad Ohří a obcí Tuřany nepřichází v úvahu). Toto by mohla být
jedna ze smysluplných výhod pořízení tohoto automobilu. Podrobnější informace Vám
budou předloženy až po poradě zastupitelů obce.

Důležité informace ze strany OÚ pro občany
Reakce na dopis JUDr. Václava Sloupa – zveřejněno v
Tuřanských listech číslo 3-4/2018
Vážení občané, Tuřanské listy byly požádány o zveřejnění příspěvku již bývalého
zastupitele JUDr. Václava Sloupa, předsedy kontrolního výboru v minulém zastupitelstvu
obce.
Po přečtení jeho příspěvku pod názvem „Osobní poděkování„ považuji za svoji povinnost
vyjádřit se k jeho obsahu.
Z mého pohledu je zcela v pořádku, že (v tomto případě na konci volebního období
2014/2018) člen bývalého zastupitelstva obce a předseda kontrolního výboru využije
Tuřanských listů například k poděkování bývalým kolegům. (To může pochopitelně udělat
každý z našich občanů). Považuji ale za svoji povinnost uvést některá vyjádření pana JUDr.
Václava Sloupa do správné roviny:


je pravdou, že v obci Tuřany byla jenom jediná kandidátní listina, a je také pravdou,
že jsem Vás, občany, v Tuřanských listech nabádal k tomu, že by bylo dobré, aby
v obci Tuřany byly alespoň kandidátní listiny dvě. Byla možnost, aby kandidoval
každý občan i sám za sebe. Na předposledním zastupitelstvu obce jsem předložil do
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programu jednání návrh na schválení rozšíření počtu zastupitelů pro volební období
2018-2022. Chtěl jsem tento počet navýšit z 5-ti členného zastupitelstva na 7-mi
členné zastupitelstvo. Výsledek byl následovný: jako starosta obce jsem hlasoval pro
7-mi členné zastupitelstvo, 3 zastupitelé byli proti a 1 zastupitel byl nepřítomen.
Rozhodl jsem se tak, že není možné obec Tuřany vystavit riziku, že nakonec v naší
obci nebude žádná kandidátka, což by byla jasně moje ostuda. S výsledkem voleb jste
Vy, občané naší obce, již seznámeni.


ve zmíněném článku se uvádí, že není jasné, s jakým volebním programem šlo volební
uskupení Pro venkov do voleb. Opět se zde musím ohradit, a to proto, že volební
prohlášení bylo řádně vyvěšeno na obecních informačních tabulích ve všech částech
obce Tuřany, a bylo zveřejněno 1 měsíc před zahájením voleb, sejmuto pak bylo 15.
ledna 2019 při obměně tisku na zmíněných tabulích. Nakonec je o plánované činnosti
uskupení i zmínka v Tuřanských listech.

Závěrem chci upozornit na skutečnost, že jsem nikomu nevynadal (snad v jediném
případě), a i já jsem poděkoval všem bývalým kolegům zastupitelům (volebního období 2014
– 2018). Je ale možné, že za volební období let 2010 – 2014 jsem na to pozapomněl, ale to
bychom museli nahlédnout do historie tisku TL.
František Andresík, starosta obce

Nad dopisy čtenářů
„Dobrý den, tady je malá poznámka. Jedná se o kontejner na papír. Je velký problém doma
rozřezat nebo rozšlapat jakoukoliv krabici, i ty velký? Pak by se toho i víc vešlo. Už
poněkolikáté tam byly hozené celé krabice.“
Děkuji za pozornost
Poulová Zdeňka, Návrší 1
TŘÍDĚNÝ ODPAD - UPOZORNĚNÍ

Žádáme naše občany, aby do nádob na tříděný odpad,
především papír, plast, vhazovali obalový materiál tak, aby
se do nádob vešlo co nejvíce. Papírové krabice prosíme
rozřezat nebo sešlapat (plastové lahve také).
Děkujeme OÚ Tuřany
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Plánované kulturní akce pro nejbližší období:
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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

Státní zámek Kynžvart chystá jedinečné zimní prohlídky
Upraveno pro potřeby TL

Pokud se chystáte navštívit zámek Kynžvart, nemusíte v letošním roce 2019 čekat
s prohlídkou až do března, kdy se tradičně otevíraly jeho brány. Nově bude otevřeno již od
5. února 2019, vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne ve 13:00 a v 15:00 hod. Stejná otevírací
doba platí i pro měsíc březen. Pro předem objednané a potvrzené skupiny je pak zámek
otevřen celoročně.
Návštěvníci zámku mohou v rámci prohlídky vidět část zámku, kde právě probíhají práce
kurátorské, restaurátorské, či odborné při zpracování mobiliárních a knihovních fondů.
Návštěvníci mají možnost projít celý zámecký areál a shlédnout vzácné expozice, mapující
život v sídle rodu Metternichů.
Podrobnosti najdete na internetových stránkách www.zamek-kynzvart.eu.

Kraj spustil marketingovou kampaň „Žijeme regionem“
Upraveno pro potřeby TL

S cílem podpořit zdravý patriotismus obyvatel Karlovarského kraje a ve snaze představit
jeho obyvatelům příběhy a názory úspěšných lidí, kteří zde aktivně žijí a podnikají již řadu
let, byla Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání spuštěna marketingová kampaň
s názvem „Žijeme regionem“. Primárně cílí maldší generaci (žáky, studenty a absolventy),
kteří jsou klíčoví pro nastartování inovačního myšlení a kteří nejčastěji opouštějí náš region.
Do kampaně je aktuálně zapojeno dvanáct ambasadorů, mezi které patří například známí
designéři Lenka Sárová Malíská a Jiří Hanek, grafik, marketér a blogger Jaromír Knechtl,
divadelní herec Viktor Braunreiter, ředitelé středních a vysokých škol Pavel Janus či Lenka
Chlebková nebo například šéf jednoho z nejvýznamnějších strojírenských podniků na
Sokolovsku, Tomáš Musil. Do kampaně se může zapojit každý obyvatel našeho regionu, který
má zájem o dění v regionu nebo chce prezentovat aktivně své úspěchy či úspěchy ostatních,
a který se chce hrdě hlásit ke svému kraji. S manifestem a zásadami rozvoje regionu se
zájemci mohou blíže seznámit na internetových stránkách http://www.zijemeregionem.cz
nebo na facebooku.
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HLAVOLAMY A TAJENKY

OSMISMĚRKA:

AUDIOKAZETA AUTOSALON BALDACHÝN BIOMASA BOMBA BRILIANT BZUKOT CITRON
ČALAMÁDA ČENICH DEMISE DETONACE DOHODA DŮVOD FINALISTKA GESTIKULACE JATKY
KAPIČKA KOEFICIENT KOŇAK KŘÍDA MLUVA MNOŽINA NÁSTUP OBRANA ODHAD OHRADA PODPIS
REPREZENTANTKA ROZUM SALÁM SOPKA STRÁŽ ŠELMA ÚSTŘEDNA

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU:

-

Pachatel byl v takovém stavu, že na naše zavolání „stůj“ upadl.
Poškozený se mi na dálku pohyboval pořád mezi stěračem a volantem, pak zblízka
mezi předními koly a pak už vůbec ne.
Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně
dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
Když mě vlákal do parku, tušila jsem, že o něco přijdu, ale že to bude kabelka, to mě
nenapadlo.
Trestného činu krádeže, při kterém jsem byl přistižen, upřímně lituji a slibuji, že si
dám příště větší pozor.
Nevíme, zda jmenovaný pracuje. Pracuje-li, dá se to těžko postřehnout.
Požíval ve větším množství alkohol a špatnou pověst.
Po odcizení kabelky s větší sumou peněz odcizil kamarád ještě buldozer, kterým na
kabelku nahrnul velkou hromadu hlíny, aby jí takto ukryl.
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Manželka při úklidu prohlédla i mužovy zápisky. „Můžeš mi říct,“ praví pak nebezpečně
zvýšeným hlasem, „proč posíláš každý měsíc peníze nějakému Arabovi?“
„Neznám žádného“ odporuje choť.
„A co ta poznámka – Ali Menty 1.000 korun ?“
Ženy versus muži
Koupelna
Muž má v koupelně 6 věcí: zubní pastu, pěnu na holení, holící strojek, mýdlo, šampón a
ručník. Průměrný počet věcí, které má v koupelně žena je 337. Většinu z těchto věcí není muž
schopen identifikovat.
Hádka
Při hádce má žena vždy poslední slovo. Cokoliv, co potom poví muž, je začátek další hádky.
Budoucnost
Žena má obavy z budoucnosti, ale jen do doby dokud se nevdá. Muž nikdy z budoucnosti
obavy nemá …. Dokud se neožení
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Úspěch
Úspěšný muž je muž, který dokáže vydělat víc peněz, než jeho žena dokáže utratit. Úspěšná
žena je ta, která takového muže najde.
Manželství
Žena se vdává a očekává, že muž se po svatbě změní, ale on se nezmění. Muž se žení a
očekává, že žena se po svatbě nezmění, ale ona se změní.

Manželé po čtyřicítce se vrací ze společnosti a ukládají se k spánku. Muž se na
poslední chvíli před ulehnutím vytratí z pokoje. Dojde do kuchyně a za chvilku se
vrací se sklenicí a podává ji ženě. „ Co to je?“ ptá se manželka zmateně. „Aspirin, proti
tvé bolesti hlavy.“… „Ale mne nebolí hlava!“ „Ha! A mám tě!“
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Křížovka: osada poblíž Bučovic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vodorovně:
B

A

CITOSLOVCÉ PLÉSKÁNÍ; ODKOPNUTÍ

C

B

PARARELA

D

C

BARVIVO NA VEJCE; TEP; STŘANA ÚČÉTNÍ KNIHY

E

D

JÉČÉNÍ; VÝKVĚT

F

E

LÉKAŘSKÁ STŘÍKAČKA; NEROST

G

F

Tajenka

H

G

HLEDISKA

H

ŠACHOVÝ KONÉC; ŘOSTLINA S DUŽNATÝMI LISTY;

I

EG. ARAB. REPUBL.(ZKR.)

J

I

INIC. LUKAVSKÉHO; ČÁST PŘÍMKY; ZNAČKA BÉŘYLIA

K

J

VYZAŘOVAT; LÉVHAŘT SNĚŽNÝ

K

VÉLKÁ MYŠ S DLOUHÝM OCASÉM; HONIT

Svisle
1 ÚKAZ; SMŘSKNUTÍ
2 CHYTÁNÍ ZVĚŘÉ; ÚŘÉDNÍ ODĚV SOUDCŮ
3 ZN. ELEKTRONVOLTU; MNOHOMLUVNĚ ZDŮVODNIT (OB.); OBYDLÍ VČÉL (MN.Č.)
4 SLOVÉN. NÁŘODNÍ POVSTÁNÍ; OSUDOVÉ ZNAMÉNÍ; 2x SNÍŽÉNÝ TÓN
5 ROH; OMELETA (OB.)
6 ZAKULACÉNĚ; TVOR
7 HŘŮZA; VOLÁNÍ NA HUSY; BAŘVA PŘÍŘODNÍHO HÉDVÁBÍ
8 INIC. FOTBAL. ŽĎÁŘSKÉHO; DIVIZE (ZAST.); NĚM. OPAT
9 BROUK; INDONÉS. ATOL
10 PŘAŽSKÝ HOTÉL; VĚZÉNÍ (ZAST.)
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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 III., I. mimořádné vydání vyšlo 10. 02. 2019. Náklad 80 ks.
Registrace: Ministerstvo kultury ČR E 22790. Adresa vydavatele: Obecní úřad Tuřany, Tuřany 7, 350 02 Cheb, email: Turanske.listy@seznam.cz, tel.: 355 335 476. Redakční rada: František Andresík, Miloslav Bláha, Jaroslav
Škaloud (skaj), Řenata Burdová. Korekce a grafické zpracování Mgr. Bc. Jaroslav Škaloud. Tisk Tisk Skyepress - tiskárna
Halla, Svobody 251/50, 350 02 Cheb
Za obsah příspěvků ručí autoři.
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