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Upozor ujeme na…
na…
Volby do Europarlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskute ní v pátek dne 5. ervna 2009 od 14 do 22 hodin
a v sobotu dne 6. ervna 2009 od 8 do 14 hodin v zasedací místnosti v budov OÚ ty koly.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva…
zastupitelstva…
•

Obec obdržela z Programu obnovy venkova dotaci na opravu st echy obecního ú adu ve výši 141 000 K a dotaci
na uspo ádání letního koncertu ve výši 10 000 K od Krajského ú adu St edo eského kraje.

•

Obec vyhlásila zadávací ízení na ve ejnou zakázku na zhotovení stavby „Kanalizace ty koly – Nad Tratí.”
Výb rovou komisí byla vybrána firma J.L.T., stavební spole nost, s.r.o., která splnila veškeré podmínky zadání.

•

Zastupitelstvo souhlasí se zám rem pana Šmída na z ízení fotovoltaické elektrárny na soukromých pozemcích .k.
596/9, 596/7, 596/8 a 584/2 (u hlavní silnice na Benešov).

•

Na jednání se zástupcem firmy Skanska DS bylo p islíbeno: oprava panelové cesty v Javorníku, vyspravení
asfaltové cesty u p ejezdu ve ty kolech, doasfaltování plochy u zastávky v etn úpravy napojení do zahrady a
zprovozn ní chráni ky u p ejezdu.

•

Na z ízení a vybavení pracovišt CzechPoint po íta ovou technikou bude oslovena firma 6PLUS.
Zápisy ze sch zí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní ú ad

Prob hlo…
hlo…
30.4. – arod jnice na Planýrce
estože letošnímu pálení arod jnic po así úpln nep álo,
na nálad to nikomu neubralo. Stejn jako loni, i letos hrála
k tanci i poslechu skupina D raz Band. Hlavní vatra byla
zapálena až t sn
ed devátou ve erní, a tak d ti m ly
spoustu asu na r zné hry nebo opékání bu .
Pod kování pat í všem, kdo se podíleli na p íprav vatry,
zajišt ní hudby i ob erstvení a také Sboru dobrovolných
hasi
ty koly za bezproblémový pr
h celého ve era.
Klára Benešová

Informujeme...
Pod kování panu Václavu Senohrábkovi
Dne 12.4.2009 jsme z jeho iniciativy objeli multikárou katastr naší obce a týden po jarním úklidu jsme posbírali
18 ks ojetých pneumatik a plnou multikáru odpadk (hlavn plastových lahví, igelit atd.). Planýrka, jak jsem
edpokládal se v ned li 11.4.2009 nacházela ve stejném stavu jako p ed jarním úklidem, dokonce p ibyl gumový
zahradní bazén na 4m3 vody.
Špatné pochopení termínu ú elová dotace
Již n kolikrát mi bylo vy teno, že obecní ú ad investuje zbyte né peníze do akcí, které nejsou až tak akutní.
Pro vysv tlení: dotace, které obec dostala na obnovu návsi, opravu h išt , pro ezání a ošet ení strom jsou
dotace ú elové a obec je nesmí použít na jiné akce. V opa ném p ípad by obecní ú ad musel dotace vrátit
a následovala by dost vysoká pokuta. Tak praví zákon.
Libor Jaeger, místostarosta obce

Bohosluž
Bohoslužby v okolí
okolí...
Lšt ní
• ímskokatolická církev, liché soboty v 15:15
er any
• Církev eskoslovenská husitská, ned le v 10:00
• es anské sbory, liché ned le v 9:30, Hospic
• ímskokatolická církev, sobota 17:00, st eda 16.00,
• Hospic

Humanitá
Humanitární
rní sbí
sbírka pro Diakonii
Broumov
• Ve dnech 4.-17.5.2009 se uskute ní humanitární
sbírka na OÚ ty koly. Sb r šatstva je možný v
dob
edních hodin po, st, pá 8:00-14:00 nebo po
telefonické domluv .
ijímáme:
• letní a zimní oble ení
•

Po í nad Sázavou
• ímskokatolická církev, ned le v 8:30, Kostel sv. Havla

• pé ové a vatové p ikrývky, polštá e a deky
• starý papír, který nám pom že pokrýt áste
provozní náklady

Sob hrdy
• eskobratrská církev evangelická, ned le v 10:00
Benešov
• Jednota bratrská, ned le v 9:30, areál bývalých lázní

žkoviny, prost radla, ru níky, ut rky, záclony
a látky

•
•

tské hra ky a knihy

ci prosíme zabalit do pevných igelitových pytl
krabic, aby se nepoškodily transportem.

i

Pátrá
tráme v historii…
historii…
Kostel sv. Klementa na Hradišti ve Lšt ní
O slovanském hradišti Lšt ní se zmi uje již Kosmas ve
své Kronice eské v roce 1055. P ipomíná hrad Lšt
i
Lš en. V té dob byl hrad majetkem knížecího rodu
emyslovc . Spytihn v II. zde v znil Marii, manželku
svého bratra Vratislava Olomouckého. Na p ímluvu
biskupa Šebí e byla Marie po m síci v zn ní propušt na.
Vydala se na cestu do Uher za svým manželem
Vratislavem, na cest však po mnohých útrapách
zem ela. Touto tragickou událostí se Hradišt zapsalo do
jin p emyslovského rodu i zem .
V míst bývalého slovanského hradišt byl na po átku 14.
stol. zbudován gotický kostelík sv. Klimenta. N které
prameny uvád jí, že v gotickém zdivu je možno najít i
zbytky zdiva románského. V 18. stol. p ipadá m ste ko
Lšt ní s kostelíkem sv. Klimenta do panství Konopišt ,
jehož majitel Jan Josef hrab z Vrtby jej dává r. 1730
obnovit a barokn
estav t. Barokní kostelní v ž pokryta
šindelem je dominantou širokého okolí.
Ve 20. století byl kostelík n kolikrát poškozen. 28. dubna
1970 do n j ude il kulový blesk a zna
poškodil st echu
a v ž. Proto byla v letech 1972-73 provedena generální
oprava kostela. 18. srpna 1974 kostel znovu poni ilo
velké krupobití, p edevším vn jší omítku. P i oprav
poškozené omítky byl odkryt starý gotický portál z
pískovcových kvádr na levé vn jší stran kostela., díky
úsilí p. Antonína Lišky, který byl v té dob
administrátorem na fa e v Po í, se poda ilo vzácný
portál zachovat.
V krásn renovovaném interiéru kostela je velká barokní socha sv. Klimenta a apsidovitý presbytá . Okolo kostela je
bitov s barokní branou, na které je uveden letopo et 1731. Kostel sv. Klimenta na Hradišti je otev en pouze každou
sobotu v lichém týdnu v 15:15 hod. V té dob je zde totiž sloužena mše svatá.
(p evzato z internetových stránek farnosti Po

í nad Sázavou)

SDH

ty koly informuje...

Teplé jarní po así p ináší zvýšené riziko vzniku požáru
Všichni se t šíme na jaro. Pro hasi e ovšem nastává období se zvýšeným rizikem vzniku požár zp sobených
neopatrností p i spalování odpad na zahrádkách nebo v lesích. Nejv tším nešvarem stále z stává vypalování
suchého porostu - trávy – což je innost velmi nebezpe ná a ze zákona zakázaná. Vypalování porost je podle
zákona o požární ochran striktn zakázáno. V p ípad porušení tohoto zákazu hrozí fyzické osob pokuta až ve výši
25 tis. K a právnické osob a podnikající fyzické osob
že být ud lena pokuta až do výše 500 tis. K . Zákon o
požární ochran hovo í jasn : fyzické osoby, ale také právnické i podnikající fyzické osoby jsou p i spalování
ho lavých látek na volném prostranství povinny u init odpovídající opat ení proti vzniku a ší ení požáru – jinak
eno
zabezpe it vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z n j požár. Navíc právnické osoby a podnikající
fyzické osoby jsou povinny každé spalování ho lavých látek na volném prostranství p edem oznámit územn
íslušnému hasi skému záchrannému sboru kraje. P i ohlášení je t eba uvést místo a as pálení, osobu
odpov dnou za pálení v etn kontaktu a také p ijatá protipožární opat ení a poté dbát pokyn
íslušníka hasi ského
sboru.
Prosím berte v úvahu n kolik doporu ení: P i silném v tru ohe
venku v bec nerozd lávejte. Ohništ
kladn ohrani te,
odd lte od okolí (nap . kameny), p i spalování je t eba mít po
ruce dostatek vody pop . jiné hasební látky, nepoužívejte
vysoce ho lavé látky. Ohe
jte neustále pod kontrolou,
ohništ
kladn uhaste a p esv
te se, že nem že dojít k
op tovnému vznícení. Spalování odpad by m lo probíhat na
bezpe ném míst , v dostate né vzdálenosti od objekt , lesa,
stoh i seník . Zakázáno je rozd lávat ohe na místech se
vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. S výjimkou
hospodá ské správy a vyhrazených tábo iš se nesmí spalovat
materiál v lese. Osoba mladší 15 let nem že odpad spalovat
bez p ítomnosti starší 18 let, která je spalováním pov ena.
íjezdové cesty vedoucí k míst m spalování nesmí být
zataraseny, d sledn dbejte pokyn opera ního d stojníka
íslušného HZS. Dle zákona o ovzduší lze v otev ených
ohništích spalovat jen d evo, d ev né uhlí nebo suché rostlinné
materiály. Pálení plast , gum i jiných materiál obsahujících
chemické látky je zakázáno. Povinnosti ob an a firem p i
pálení odpad stanoví i další zákonné normy, nap . zákon o
ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky
jednotlivých obcí.
Budiž nám varováním, že jen ve tvrtek 2.4. likvidovaly jednotky
požární ochrany v R 121 požár , což je zhruba dvojnásobek
celoro ního pr
ru.
Ladislav Lán

Vítáme…
me…
Dne 18.4.2009 se narodil
Pavel Š astný
Gratulujeme a p ejeme hodn zdraví a lásky,
rodi m pak trp livost p i výchov .

Ohlašovny požáru ve
ty kolech
Ladislav Lán
Petr Lán
Ladislav Lán
Pospíšil Karel

721 624190
724 229007
317 777216
317 776631

ležitá telefonní ísla

Inzerujete...
Osv

Bezpe né a ú inné hubnutí
ené programy Vám pomohou
nejen zhubnout,
ale p edevším si váhu udržet.
Informace: tel: 736 611 977
www.hubnete.cz/pokorna63

Hasi i
Záchranná služba
Policie R
Krizové

150
155
158
112

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí…
okolí…
er any

30.5. 15:00 hod. – D tský den na Planýrce

Upozor ujeme, že od 21.4.2009 je pro ve ejnost z d vodu
nemoci uzav ena knihovna až do odvolání.
4.-29.5.

VÝSTAVA “LINORYTY” Petra Tureckého
po ádá Infocentrum

14. 5.

10:00

S BROU KEM JE ZLE

16.5.

20:00

LÁSKA ON-LINE, ho ká komedie

23.5.

20:00

VÉVODKYN , historický životopisný

28.5.

10:00

BUDULÍNEK

29.5.

20:00

KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOM
komedie Dánsko, Švédsko

20:00

S.S.D. - SPOJENÍ NENAVÁZÁNO, horor

14:00

FOLKOVÉ MRA ENÍ, mra ská tvrz

Mra
10.5.

Osada Montana s podporou obecního ú adu a
ve spolupráci s hasi i po ádá odpoledne plné
sout ží pro d ti od 0 do 12 let.
100 let SDH

ty koly

100. výro í založení sboru dobrovolných
hasi . Oslava se bude konat 20.6.2009, více
informací na www.sdhctyrkoly.cz

Kino er any

30.5.

Po ádáme…
me…

ty kolský Papírák
Papírák se blíží, už nyní m žete trénovat na
ty kolský trojboj – kolo, plavání, b h. as a
místo bude up esn no v p íštím vydání.

Blahop ejeme…
ejeme…
hem m síce kv tna oslaví své významné
životní jubileum
Hrbá ová Božena
Kubari ová Libuše
Schubert Zden k

Benešov
17.5.

FOLKOVÝ KVÍTEK, Konopišt
17. ro ník festival, info na www.folkovykvitek.cz

Po ádáme...

ejeme všechno nejlepší, hodn zdraví a
spokojenosti.

Lou íme se…
se…

Sb r nebezpe ného odpadu
dne 30.5. prob hne sb r nebezpe ného odpadu na sb rných
místech:
10:00-10:15 hodin -

TY KOLY proti restauraci
MONTANA

10:20-10:30 hodin -

u budovy OÚ ty koly

10:40-10:50 hodin 10:55-11:05 hodin -

JAVORNÍK na k ižovatce u obecní
informa ní tabule
proti telefonní budce

11:10-11:20 hodin -

proti Hotelu RELAX (d íve Subterra)

ve v ku 75 let zem el
pan Václav Škvor
ve v ku 48 let zem el
pan Josef Ku era

Inzerujete...
Inzerujete...

Do nebezpe ného odpadu pat í:
Kyseliny, rozpoušt dla, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, zá ivky, oleje a tuky, barvy, lepidla,
pneumatiky, cytostatika a jiná nepoužitá lé iva, baterie,
akumulátory, nerozebraná-kompletní elektrická a
elektronická za ízení obsahující nebezpe né látky,
obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek a další...

Vydává Obecní ú ad

ty koly pod registra ním íslem MK R E 17196, odpov dná osoba Martina Matuštíková

Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

