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Vážení spoluob ané,
vítáme vás v novém roce a v íme, že mnoho z vás prožilo
poklidné svátky a vkro ilo zp íma do roku 2007. D kujeme vám
za hojnou ú ast na ve ejné sch zi, za vaše názory, p ipomínky a
podporu. V tomto vydání zpravodaje bychom rádi zrekapitulovali
témata diskutovaná na ve ejné sch zi - finance obce, istírna
odpadních vod, odvoz a t íd ní odpadu.
Vaše zastupitelstvo

Informujeme …

Po ádáme …

S koncem roku 2006 zanikla stavebn
technická komise a od 1.1.2007 se veškerá
stabení záležitosti v etn ohlášení drobné
stavby podávají na m stský ú ad v Benešov ,
odbor výstavby, územního plánování a
regionálního rozvoje. Tato zm na souvisí s
novým zákonem .183/2006 Sb. Stavební
zákon.

16.1. od 17:00 – Ponožky pro Peru
Umíte plést ponožky nebo se to chcete nau it? Pomozte
nám naplést ponožky pro d ti v Peru. P ineste si s sebou
jehlice a zbytky vlny.
6.2. od 20:00 - Korálkové p ív šky
Chcete se nau it vyrobit originální dáre ky? Nau íme
vás navlékat korálky do podoby nejr zn jších zví átek.

13.-14.2. od 14:00 do 17:00 hodin se koná
zápis do 1.t ídy základní školy v er anech.
Pro d ti narozené do 31.8. 2001, s sebou
rodný list dít te.

24.2. 2007 – Obecní ples

Blahop ejeme …

Od 19:30 hodin v sále restaurace Montana, k tanci bude
hrát kapela REPETE.

P ipravujeme …

v lednu oslaví své významné životní jubileum…
Fialová
Fialová Eva

78 let

Stehlí
Stehlík Vladimí
Vladimír

78 let

Jaegerová
Jaegerová Zde ka

71 let

…p ejeme mnoho zdraví a životního elánu do
dalších let.

D kujeme …
všem, kte í nám zap ili fotografie nebo se jinak
zapojili do spoluvytvá ení našeho zpravodaje.
Od pana Volka jsme dostali n kolik návrh
obecního loga, které vám budeme postupn
edkládat k posouzení. T šíme se i na další
návrhy.

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …
8.1.- 31.1.2007 – „ ER ANSKÉ PROJEKTY“ –
výstava p. Ing.J. Tywoniaková . IC er any otev eno popá 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00, st eda zav eno.
13.1.2007 – PLES T ÍKRÁLOVÝ- k tanci hraje skupina
Klub er any, za átek v 19.30 hod., KD er any.
10.1.,17.1.,24.1. 2007 – VZPOMÍNKY NA KANADU –
vypráv ní s promítáním diapozitiv , restaurace U
Dobrot , Pyšely, za átek v 18.00 hod.
20.1. – MASOPUST - v 10:00 hodin, nám stí Pyšely
26.1. – HASI SKÝ PLES – 20:00 hod. pyšelská
sokolovna

T ídíme odpad …
V existenci v cí nastává v ur itý moment chvíle, kdy ztrácejí sv j p vodní ú el a stává se z nich odpad. V tu chvíli
obvykle ešíme, co s nimi, jak se jich zbavit.
Naše obec tuto starost p evzala a zajiš uje úklid odložených v cí na místa, kde nám mén vadí. Taková starost však
stojí pom rn hodn pen z, které by se daly využít i jiným, lepším zp sobem. Za lo ský rok obec vydala na odvoz
net íd ného, komunálního odpadu zhruba t i tvrt milionu korun. Velikost náklad
ímo závisí na množství
odváženého odpadu. ást t chto pen z zaplatili samoz ejm
ímo ti, kdo se na produkci odpadu podílejí. Mnoha
lidem ale ned lá ani radost pohled na nepo ádek kolem kontejner na sm sný odpad. P edevším t m, kte í musí
v jejich blízkosti žít nebo je denn míjet.
Ur itým ešením je snažit se, co možná nejv tšímu množství odpadu vracet jeho p vodní ú el tzn. t ídit ho. V dnešní
dob je dokonce vyt íd ný odpad považován za surovinu, za kterou se platí. Tak se v cem nejen áste
vrací
jejich p vodní ú el, ale obec m že dokonce peníze získat. Za plasty, papír a sklo se tak loni do obecní pokladny
dostalo cca 65 tis. korun. Od nyn jška bude navíc nov možné t ídit i nápojové kartony tzv. Tetrapack. (Na obecním
ad je možné vyzvednout si k tomu ur ené oranžové pytle). T íd ní odpadu tedy má smysl. Ty, kterým nesta í
argument, že chrání životní prost edí a navracejí p vodní ú el v cem, by rozhodn
l p esv
it finan ní prosp ch
obce. Jejich zodpov dným chováním m žeme všichni získat peníze, které pak lze využít zp sobem, který si sami
ur íme.
íjmy z prodeje známek 2006
Výdaje za odvoz odpadu 2006
Obec doplácí

Líbí se vám takováto vizitka naší obce?

602 479 K
739 801 K
137 322 K

Ceny známek na odvoz odpadu 2007
A) Osoby trvale pobývající:
12x jednorázová
70,- K /ks
celoro ní
(80 litr )
1.700,- K
celoro ní
(120 litr )
2.000,- K
celoro ní
(240 litr )
3.700,- K
1x za 14 dní
(120 litr )
1.500,- K
+ 80,-K na t íd ný odpad za každou osobu
B) Objekty individuální rekreace:
6x jednorázová
kontejner
popelnice
+ 180,-K na t íd ný odpad za objekt
C) Právnické osoby:
kontejner

(1.100 litr )

70,- K
600,- K
viz. A

13.500,- K .

Ceny jsou zpracovány dle podklad odvozové firmy.

Upozor ujeme …
Žádáme ob any, aby do barevných kontejner ur ených
pro t íd ný odpad odkládali pouze to, co je na nich
uvedeno a d sledn sešlapávali PET lahve a papírové
obaly:
plasty – žlutý knt., papír – modrý knt., sklo – zelený knt.
!!! Nov
istaveného žlutého kontejneru u tunelu
ur eného na plasty již n kdo zneužil k vyhození
zbytk stavebního odpadu !!!
=======
Listí a v tve nepat í ani do kontejner sm sného odpadu,
nebo se tam potom nevlezou odpadky, pro které je ur en
a ty se pak válejí kolem nich..
=======
Obec zažádala o p istavení dalších 3 kontejner na plasty
a o jeden kontejner na sklo.
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Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•
•

•

•
•
•

Schválení návrhu rozpo tu obce na rok 2007 (viz také níže).
Dne 21.12. prob hla sch ze mikroregionu Malé Posázaví ve ty kolech. Za ty koly se zú astnil pan starosta
Št pán Benca a len zastupitelstva Robert Nešpor. Projednáno schválení strategie rozvoje regionu Posázaví,
ízení internetových stránek svazku obcí Malé Posázaví, aktuální granty a návrh rozpo tu Malého Posázaví na
rok 2007.
Odvoz a likvidaci odpad :
• Stanoveny poplatky za odvoz odpadu – viz. p ední strana zpravodaje.
• Zvýšení po tu kontejner na íd ný odpad.
Jmenování inventariza ní komise ve složení: edseda – Václav ech, lenové: - Vilém Píša, p. Robert Nešpor
a Hana Jaegerová. Inventarizace majetku byla provedena dne 29.12.2006 bez zjišt ní závažných nedostatk .
Uzav ení servisní smlouvy s firmou GONAP spol. s r.o., Mosty u Jabl nkova na provád ní servisních prohlídek
istírny odpadních vod.
Oprava velkokapacitních kontejner v Javorníku u hotelu a ve ty kolech u zastávky D.
Zápisy ze sch zí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní ú ad

Ve ejná
ejná sch ze …
Dne 11.12. 2006 se konala ve ejná sch ze zastupitel s ob any. Ob ané byli seznámeni s novými zastupiteli a s
inností a zám ry jednotlivých komisí a v neposlední ad s finan ní a majetkovou situací obce.
Finan ní situace výstavby istírny odpadních vod:
vodní smlouva
Navýšení hodnoty díla (dodatky I. a II.)
Nefakturováno/neprovedeno
ZÁKLAD PRO VÝPO ET DLUHU

11 345 520 K
13 300 083 K
-1 092 420 K
23 553 182 K

Uhrazené faktury
Další áste né úhrady
Prodej obecního pozemku 456/463
UHRAZENO CELKEM

11 084 191 K
3 870 192 K
4 888 800 K
19 843 183 K

Zbytková výše dluhu
Nefakturováno/provedeno
DLUH CELKEM

3 709 999 K
1 190 671 K
4 900 671 K

Poznámka:
V dlužné ástce nejsou zahrnuty
nárokované smluvní pokuty a náhrady
škody (1 279 478 K ).

• Bude provedeno oplocení istírny odpadních vod.
• V nejbližší dob budou stanoveny poplatky za používání splaškové kanalizace.
• Byla odstran na chybná p ipojení splaškové vody do deš ové kanalizace.
Rozpo et na rok 2007 -

íjmy : 3.377.300 K ,

výdaje: 3.223.100 K

edm tové len ní výdaj obce
innost místní správy
Sb r a svoz komunálního odpadu
Místní zastupitelské orgány
Komunální služby a rozvoj obce
Ve ejné osv tlení
Z návrh a podn
následující:

25%
23%
10%
9%
7%

Základní školy
Vzhled obce, ve ejná zele
Silnice
Kanalizace, OV
Da z p íjmu za obec
Ostatní

5%
5%
4%
4%
4%
4%

ob an , které jsou p ínosné a kterými se budeme v nejbližší dob zabývat uvádíme

• Údržba b eh Javornického potoka
ešení nepo ádku okolo kontejner v Javorníku
• Pojmenování ulic pro lepší orientaci
• Spole ný jarní úklid obce
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teme z kroniky … 2. dí
díl
Až do roku 1920 tvo ily tyrkoly, Javorník, Vysoká Lhota, Lšt ní a er any jednu
politickou obec s obecním zastupitelstvím ve Lšt ní. V roce 1920 stala se obec tyrkoly s
ipojenými osadami Javorník a Vysoká Lhota jednou politickou obcí s názvem tyrkoly.
Prvním starostou obce byl František Hruška z Javorníka po dobu jednoho roku. Jeho
nástupce byl František D ízhal, rolník ve tyrkolech .6, který je dodnes starostou obce.
Osada Javorník má svoje osadní zastupitelstvo a osadním starostou je Jan Vítek, železni ní
zam stnanec. Nyn jší zastupitelstvo skládá se ze 12 len a to 5 len ze tyrkol, 4 len
z Vysoké Lhoty a 3 len z Javorníka a jsou to: František D ízhal - rolník, starosta;
Antonín Zden k - typograf, nám stek; P emysl Suchý – továrník, první radní; Alois Kába –
železni ní zam stnanec, druhý radní;
lenové zastupitelstva – Jan Chobotský, zedník;
Antonín D ízhal, strojv dce; Antonín Cihla, železni ní zam stnanec; Ferdinand Haller,
záme ník; Rudolf Kinský, vrchní revident; František Krákora, rolník; Julius Rutte, nájemce
státního statku.

Prob hlo …

Váno ní besídky

V sobotu 16. 12. se mladší spoluob ánci sešli na váno ní
besídce, kde se dozv
li n co o adventním v nci, Betlému a
bec významu Vánoc. Besídka se nesla v duchu
vlastnoru ní p ípravy váno ních ozdob na strome ek, který
byl umíst n v prostorách obecního ú adu. Díky šikovným
tem se pak strome ek mohl pyšnit trochu netradi ními
ozdobami z papíru a materiál tzv. co d m dal – s l, ko ení,
zdobení na dorty, vata apod. D ti rovn ž vyráb ly p ekvapení
pro seniory, kte í m li svoji váno ní besídku o den pozd ji.
Prob hlo i nad lování dáre
, které si d ti samy p inesly.
Když jsme pak p ed ú adem rozsv covali strome ek a
zapalovali prskavky (což byl pravd podobn pro d ti nejhez í
zážitek), mohli jste slyšet za zvuku kytary i tradi ní váno ní
koledy. V íme, že už te se d ti t ší na další vyráb ní a
emýšlejí o nových dárcích, které nad lí svým kamarád m
íští rok pod strome ek.

Výšlap na Hradišt
24.12. - Spole ný št drodenní výšlap ty kolák
na Hradišt se letos opakoval již po tvrté, takže s
trochou nadsázky ho lze ozna it za tradi ní.
Po así sice p ipomínalo spíše velikonoce, ale po
té co d ti spolu s dosp lými ozdobily v lese
kolik stromk ovocem a jinými dobrotami pro
lesní zv , tak nikdo již o váno ní atmosfé e
bec nepochyboval. Zvlášt i potom, co se
rozezn la kytara a spole
jsme zap li n kolik
váno ních písní.
O hojné ú asti sv
í i spole né foto na
schodech p ed kostelem svatého Klimenta.
Rozší íte
o
letošních
vánocích
ady
št drodenních výletník ?

V ned li 17.12. se u váno ního stromu sešli naši d íve
narození spoluob ané. ekalo na n
ekvapení od d tí v
podob svícn , p íjemné ob erstvení, scénky, volná zábava
a bylo i co oslavovat - hned 3 ženy slavily v prosinci
významné jubileum. Pan starosta jim osobn pogratuloval a
edal dary.
Naší nejstarší spoluob ance paní Karle Hruškové je krásných 95 let.

Pod kování pat í všem, kte í naše váno ní akce podpo ili
svými dary:
• Spole nost PEPSI v novala nápoje a bramb rky Lays
• Pan starosta a místostarosta obstarali víno na p ípitek k
váno nímu posezení senior
• Pan Ing. Ji í Tichý daroval krásný st íbrný smrk a rodina
Sekerkova sv telnou hadici na stromek.

Vydává Obecní ú ad ty koly pod registra ním íslem MK R E 17196; registrováno u Ministerstva kultury R dne 30.11.2006
E-mail: ctyrkoly.javornik@seznam.cz; http://www.ctyrkoly.cz
Tento zpravodaj vychází m sí
a je k dispozici zdarma na obecním ú ad nebo v místní prodejn potravin.

