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Upozor ujeme …
… ob any z rodinných dom i rekrea ních objekt
napojených na obecní kanalizaci na povinnost zaplatit
sto né, které se platí zp tn od ledna 2007 a na povinnost
odevzdat vypln né estné prohlášení o po tu osob
užívajících objekt.
rodinné domy
rekrea ní chaty

do 30.4. 2007
do 30.6. 2007

Poplatek iní 70 K na osobu a m síc pro rodinné domy a
35 K pro rekrea ní objekty. Bližší informace a estná
prohlášení jsou k dispozici na obecním ú ad nebo ke
stažení na internetových stránkách obce: www.ctyrkoly.cz.
V estném prohlášení je pot eba uvést skute ný po et osob
užívajících objekt a p i zm
po tu osob tuto zm nu
nejpozd ji do jednoho m síce od zm ny nahlásit. Sto né je
možno uhradit p ímo na obecním ú ad nebo se dohodnout
na bezhotovostním p evodu na ú et. Bankovní spojení:
Komer ní banka Benešov, íslo ú tu: 33323-121/0100

… ob any na zákaz pálení zahradního odpadu (trávy,
listí apod.) Pálit lze pouze suché d evo, které nedýmí.
Snažíme se proto najít sch dné ešení. P ed budovou
obecního ú adu bude p istaven kontejner pouze na
biologický odpad. D razn vás žádáme, abyste tam
neodkládali nic jiného, ani v tve v tšího pr
ru než 5
cm. P edem vám d kujeme, že nás ušet íte
nep íjemných problém a zbyte ných finan ních výdaj .
Pro vaši informaci jedno vyvezení kontejneru s bioodpadem stojí 2.380,- K . Odvoz sm sného odpadu
stojí 4.200,- K . Neosv
í-li se nám tento pokus,
nebudeme moci v budoucnu v t chto aktivitách
pokra ovat.
Aby velké v tve a neskladné roští nezabraly moc místa
v kontejneru, bude možno odkládat je na hromadu na
Planýrce, kde budou spáleny p i arod jnicích.
Pro ob any, kte í nemají jinou možnost odvozu
biologického odpadu, obecní ú ad zprost edkuje tento
odvoz odpadu po p edchozí domluv a za úplatu 50,.

kolik v t ke studnám …
Mezi lidmi se za íná ší it panika zp sobená poplašnými
zprávami v médiích na téma STUDNA. P inášíme zde pár
informací pro vyjasn ní situace. Každá studna musí mít
stavební povolení a povolení k odb ru podzemních vod
(povolení k nakládání s vodami), tato povolení vydává
íslušný vodoprávní ú ad (pro naší obec se nachází v
Benešov ). Pokud se jedná o studnu vybudovanou
ed
rokem 1955, která slouží pouze k zásobování domácnosti i
chaty pitnou vodou a vlastníkem je fyzická osoba, žádné
povolení pot eba není, stá í studny sta í prokázat estným
prohlášením, sv dectvím souseda, zmínkou o studni v kupní
smlouv apod. Pokud je studna vybudovaná po r. 1955,
nebo vlastníkem studny je právnická osoba, nebo
vlastníkem je fyzická osoba a studna je zdrojem vody pro
podnikání (zahradnictví, mytí aut apod.), povolení je nutné a
je t eba zajít na vodoprávní ú ad. D ležité však je, že fyzické
osoby, které vlastní studnu pouze pro zásobování
domácnosti ( i chaty) pitnou vodou, mají as žádat o
povolení až do konce r. 2007. Právnické osoby a osoby se
zdrojem vody pro podnikání musí požádat o povolení do
30.6. 2007.
Upozor ujeme dále, že stavební povolení a povolení k
nakládání s vodami musí mít i osoby (jak právnické, tak
fyzické) vlastnící istírnu odpadních vod.
Další informace: vodoprávní ú ad Benešov, obecní ú ad,
www.zanikpovoleni.cz, portal.gov.cz, studny.info
Martina Volfová, Komise životního prost edí

Výzva ob an m …
i pravidelných a povinných rozborech odpadních vod
i výtoku z istírny odpadních vod ( OV) bylo zjišt no
mnohonásobné p ekro ení povolených norem. Po
konzultaci s odborníkem firmy, která dodala naší obci
biotechnologii nám bylo sd leno, že tento stav
zap inilo vypoušt ní pevných septik a toxických látek
(olej , edidel) do hlavního ádu istírny. Tímto byla
minimáln z 80% zni ena biotechnologie a její obnova
trvá 60-70 dní.
Apelujeme proto na ty, kte í mají zaplacenou p ípojku ke
kanalizaci a nejsou dosud p ipojeni, aby tak urychlen
inili. Zárove
razn
žádáme, aby nikdo
nevypražd oval své septiky tímto zp sobem. Pokud
bude tento stav nadále p etrvávat, bude to po ukon ení
zkušebního provozu znamenat pro naši obec zna ný
finan ní postih.
Upozor ujeme, že zastupitelstvo obce je oprávn no
kontrolovat doklady o vývozu septik u objekt , které se
dosud nenapojily na kanaliza ní ád.
Dále upozor ujeme, že tam, kde je to možné, m že
obec dle zákona o vodovech a kanalizacích pro ve ejnou
pot ebu ob an m p ipojení na kanalizaci na ídit.
kujeme za pochopení.
Zastupitelstvo obce

Informujeme …
Kontejner na biologický odpad
ve dnech 14.4. a 15.4. bude p ed budovu obecního ú adu p istaven kontejner na biologický odpad ze zahrad.
Železný šrot
dne 14.4. prob hne sb r železného šrotu. Prosíme ob any, aby šrot vyndali k cestám nejlépe v pátek v odpoledních
hodinách, nebo se každoro
stává, že n kte í podnikavci p ipravené haldy ochudí o t žké kusy. Hasi i sb rem
železného šrotu pomáhají nejen istot obce ale i svému rozpo tu. D kujeme za spolupráci.
Nebezpe ný odpad
dne 21.4. prob hne sb r nebezpe ného odpadu na sb rných místech
10.00 hodin - 10.10 hodin - u vlakové zastávky D u obecních kontejner
10.15 hodin - 10.25 hodin - naproti restauraci „Montana„
10.30 hodin - 10.40 hodin - u budovy OÚ ty koly
10.45 hodin - 10.55 hodin - Javorník na k ižovatce u obecní informa ní tabule
11.00 hodin - 11.10 hodin - u telefonní budky Javorník
11.15 hodin - 11.25 hodin - u kontejner naproti hotelu RELAX (d íve Subterra)
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, elektrická a elektronická za ízení
obsahující nebezpe né látky, obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek ...
Sbírka šatstva pro Diakonii Broumov
již každoro ní humanitární sbírka prob hne od 23.4. do 4.5. v budov OÚ ty koly (v dob

edních hodin).

- letní a zimní oble ení (dámské, pánské, d tské)

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

- pé ové a vatové p ikrývky, polštá e a deky

- starý papír do sb ru

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Na základ konsultace s Min. vnitra R se ruší obecn závazná vyhláška obce ty koly . 2/2007 o sto ném. Tato
vyhláška je zrušena obecn závaznou vyhláškou obce ty koly .3/2007 a je nahrazena „Usnesením zastupitelstva
obce ty koly“ o výši sto ného. Výše sto ného a vše ostatní z stává nezm
no.

•

Schválen rozpo et obce na rok 2007. Návrh rozpo tu byl vyv šen na ú ední desce. K navrženému rozpo tu nebyly
podány žádné návrhy ani p ipomínky.

•

Ur ení stanoviš pro sb r nebezpe ného odpadu, který se uskute ní dne 21.04.2007.

•

Vydání povolení ke kácení stromového porostu v rokli na pozemcích .kat. 333/4, .kat. 333/35 a .kat. 333/2 v k.ú.
ty koly

•

P id lení dotace na opravu místní komunikace zni ené povodní na ja e 2006. P íprava výb rového ízení na
dodavatele.

•

Odbornou firmou byla provede kontrola OV. Bylo zjišt no, že do kanaliza ních ad jsou p
ísn zakázáno. Obecní ú ad proto žádá ob any, aby takto ne inili.

•

Návrh odprodeje obecních pozemk , na kterých stojí soukromé nemovitosti.

•

Zajišt ní velkého kontejneru na biologický odpad na den 14.04.2007.

•

Obecní náves (pozemek .74/1) - bude provedena úprava povrchu (budou osazeny obrubníky, vyseta tráva, lavi ky,
odpadkový koš, mapa okolí a bude vysázena ke ová zele .

•

Z plechové garáže na OÚ

•

Schválen rozpo et DSO Malé Posázaví. Ro ní p ísp vek pro obec ty koly iní 61 336,-K .

erpávány septiky, což je

ty koly byl odcizen k ovino ez, proto ZO ty koly rozhodlo o zakoupení nového.

Zápisy ze sch zí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní ú ad

Po ádáme …

Píšete
íšete …

9.4. – Velikono ní vý epní taška ice

Kdyby m li naši psi kus lidského rozumu a zru nosti,
možná by po sob uklízeli ochotn ji, než to za n
láme my. Asi by se styd li zanechávat po sob
nevábné hromádky. Sami ale na problém nesta í a tak
by nám byli vd ni, že jim s ním pom žeme. V naší
obci je p ihlášeno do evidence cca 100 ps , z toho
ibližn
7O% je denn
ven eno na ve ejných
prostranstvích. To nám vychází zhruba 70 hromádek
denn .

Živá hudba v restauraci Montana
14.4. – Železný šrot
sb r železa, po ádají hasi i ty koly, viz. strana 2
14.4.-15.4. – kontejner na biologický odpad
viz. strana 2
21.4. – Sb r nebezpe ného odpadu
od 10:00 na 6 sb rných místech v obci, viz. strana 2
23.4.-4.5. – Sbírka šatstva
Každoro ní humanitární sbírka šatstva pro Diakonii
Broumov, viz. strana 2
30.4. – Pálení arod jnic
ve 20:00 zapálení ohn na Planýrce, ob erstvení, živá
hudba

Kdyby m li naši psi kus lidského rozumu, možná by jim
bylo líto d tí, které na poz statky jejich p irozené
pot eby narazí, nás, kte í si je nosíme dom na botách i
ob tí parazitálních a bakteriálních chorob, jejichž
vodci mohou být v psích výkalech obsaženi a
posléze roznášeni. Tak co kdybychom šli ven it se
sá kem,aby se za nás naši psi nemuseli styd t? Vždy
nemají lidský rozum ani zru nost a tak ten odpad na
tomhle kousku sv ta není po nich, ale po nás.
Ob an ty kol

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …
13.4. pátek KRTEK A OSLAVA
pond lní dopoledne
pro matky s d tmi p edškolkového v ku
9:30 – 11:30 hod., místnost OÚ
za ínáme 16.4.2007

10.00 h.

Vstupné 30 K , 9 pohádek pro nejmenší.

13.4. pátek MARCELA
19.00 h. Dokumentární film, p ístupno
Celove erní dokumentární film Heleny T eštíkové o
neoby ejném život oby ejné ženy.
14.4. sobota
19.00 h.

istá
istá eka Sá
Sázava 2007

KRÁLOVNA

Životopisný film, do 12 let nep ístupno

7.-15. duben – Posázaví p ivítá tvou pomoc!

Strhující pohled režiséra Stephena Frearse za zav ené
dve e královského paláce a do mysli a srdce královny
Alžb ty II., t sn po tragické smrti princezny Diany.

Bližší informace a p ihlášky:

20.4. pátek KREV JAKO

cmelikova@posazavi.com, mob. 604 577 761

19.00 h. Horor, do 15 let nep ístupno

Ozná
Oznámení
mení …
o p erušení dodávky elekt iny - dne 17.04.2007 od
8.00 do 15.00 hodin v lokalit nad tratí a okolí h išt .
Bližší informace na lince 840 850 860.

Plá
Plán sch zí zastupitelstva …
11.04.2007 od 19.00 hodin
25.04.2007 od 19.00 hodin
09.05.2007 od 19.00 hodin
23.05.2007 od 19.00 hodin
06.06.2007 od 19.00 hodin
20.06.2007 od 19.00 hodin

OKOLÁDA

es den prodává v obchod
okoládou, noci tráví ve
spole nosti svých bližních - vlkodlak .
21.4. sobota

BABEL

19.00 h. Thriller, do 15 let nep ístupno
etí film režiséra A.G.I árritu, ve kterém lesk hv zd Brada
Pitta a Cate Blanchet bledne ve spleti silných minip íb
.
Jeden z oscarových favorit letošního roku.
28.4. sobota

JEDNÉ NOCI V JEDNOM M ST

16.00 h. Povídkový animovaný film, p ístupno
28.4. sobota
19.00 h.

GOYOVY P ÍZRAKY

Historické drama, do 15 let nep ístupno

Miloš Forman vypráví o revoluci svobody, království vášn
a jiných ob tech d vky historie. Javier Bardem, Natalie
Portman a Stellan Skarsgård v p íb hu à la these.

Blahop ejeme …
v dubnu oslaví své významné životní jubileum…
Škvor Vá
Václav

73 let

Vlada Petr

78 let

… k zlaté
zlaté svatb
28.4.2007 oslaví
manželé Blaž
Blažena a Miroslav Hallerovi
50 let spole ného soužití.

…p ejeme mnoho zdraví a životního elánu do
dalších let.
---------------------… z b eznového seznamu nám nedopat ením
vypadli následující oslavenci. Velice se
omlouváme a dodate
ejeme dvojnásobné
št stí a zdraví.

Lou íme se …

20.3.2007
zem ela
Marie Hná
Hnátková
tková

ve v ku nedožitých 90 let
Berka Josef

76 let

Kába Otakar

76 let

Prokeš
Prokešová
ová Eva

74 let

Pospíš
ilová
á R žena
Pospíšilov
žena 74 let

Prob hlo …
Pletení ponožek pro d ti v Peru – v pr
hu ledna a února
ty kolské ženy napletly 41 pár ponožek pro d ti ky v Peru. Ve
vysokohorských vesni kách, které leží ve 3000 metrech nad
mo em, jsou d ti nuceny ve školách chodit bosy. Takže jsme jim
es nada ní fond INKA poslaly takové jejich školní p ez vky.
Více informací o pomoci v Peru a adopci d tí na dálku na
www.peru.cz/inka.

Jarní úklid obce - V sobotu 31.3. prob hla v naší obci akce
JARNÍ ÚKLID. V 9 hodin ráno se lenové zastupitelstva v ele s
panem starostou a dalších pár kamarád a soused sešli p ed
obecním ú adem. Celkem 35 dosp lých a kopa d tí - to v ru na
obec s n kolika sty obyvateli není mnoho. Nu což, chvála tomu,
kdo nevyhazuje odpadky, dvakrát chvála tomu, kdo je uklidí po
druhých - a protože v sobotu po así opravdu p álo, brigádníci s
úsm vem vyrazili pomoci krásným ty kol m obléknout istý
jarní kabátek. Uklízely se p íkopy podél silnic, Planýrka, okolo
nádraží, istil se Pstruží potok, apod. Další ruce sice chyb ly,
ale i tak se ud lal kus práce. A d ti? Chvíli pomáhaly, chvíli si
hrály - a protože se u í p íkladem od svých rodi , poznaly ten
den jednu lidskou ctnost - lásku k p írod . Kéž nás všechny
šlechtí! D kujeme všem brigádník m (i t m, kte í uklízeli
samostatn ) a p ejeme krásné Jaro 2007!
g.s.
Vítání ob ánk – Aprílová ned le 1.4. pat ila našim nejmladším
ob ánk m a jejich rodi m. A že nešlo o žádný aprílový žertík
poznali všichni, když jsme se z pracovních od
evlékli do
sváte ních.
Pan starosta pop ál rodi m hodn zdaru
ve výchov a p edal d tem dáre ky. Aby
ly i maminky neustále dobrou náladu a
hodn energie, obdržely i ony balí ek od
spole nosti General Bottlers s výrobky a
reklamními p edm ty zna ky Toma.
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

