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Vážení spoluob ané,
estože po así tomu zatím neodpovídá, blíží se váno ní svátky a konec roku. Dovolte, abychom vám jménem
obecního zastupitelstva pop áli p edevším poklidné váno ní p ípravy, š astné prožití Št drého dne a hodn
úsp ch v roce 2007. Pro obec to bude rok velmi d ležitý a pro zastupitelstvo hodn náro ný. Budeme se
snažit vy ešit obtížnou finan ní situaci obce zp sobenou dluhem za výstavbu kanalizace a následn získat
prost edky na zlepšení infrastruktury obce. V íme, že se nám také poda í povzbudit a oživit spole enský život
obce. K tomu budeme pot ebovat i vaši pomoc. Rádi bychom, aby se ty koly postupn staly lepším místem k
životu.
Ješt jednou p íjemné prožití nadcházejících svátk
eje
Št pán Benca a zastupitelstvo obce

Informujeme …
Obecní informa ní tabule
ú ední
ední deska
informa ní tabule

ed prodejnou potravin
ty koly zastávka D
ty koly u eky
Javorník k ižovatka
Javorník proti RD .p. 29

Po ádáme …
11.12. 2006 – Obecní sch ze
V 19:00 hodin v místnosti obecního ú adu.

Tyto informa ní tabule jsou majetkem obce a jsou
ur eny p edevším pro ú ední sd lení. Žádáme
vás, abyste na n nevylepovali inzerci.

Hlavním bodem programu bude zpráva o hospoda ení
za rok 2006 a výhled na rok 2007.

Ve ejné osv tlení

V 15:00 hodin v místnosti obecního ú adu.

Poruchy ve ejného osv tlení, prosíme, hlaste na
obecním ú ad paní Jaegerové spolu s íslem,
kterým je sloup ve ejného osv tlení ozna en.

ij te nasát váno ní atmosféru, vyrobit ozdoby na
strome ek, který spolu rozsvítíme.

Upozor ujeme …
Blíží se zima, sníh a mráz a vlastníci nemovitostí,
které hrani í s místní komunikací mají podle § 27
odst.4 zákona .13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích
povinnost udržovat p ilehlou
nemovitost.
V
opa ném
ípad vlastník nemovitosti
odpovídá
za
p ípadnou
škodu.
Pomozte
nám
udržovat obec sch dnou.

16.12. 2006 - Váno ní besídka pro d ti

17.12. 2006 - Váno ní besídka pro seniory
V 15:00 hodin v místnosti obecního ú adu.
Zveme vás na adventní posezení.
24.12. 2006 – Št drodenní výšlap na Hradišt
Sraz ve 9:30 hodin na parkovišti u mostu.
Poj te s námi protáhnout t lo a zklidnit duši v p írod .
6.1. 2007 – T íkrálová sbírka pro Planýrku
ti budou koledovat d m od domu a p át št stí.
Sbírkou p isp jete d tem na obnovu h išt na
Planýrce.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva
•

•

•

•

•
•

Kauza istírna odpadních vod
• Obec dluží dodavatelské firm Naidr za výstavbu kanalizace a istírny cca 5 mil. K . Prob hla jednání s
panem Skopcem (stavební dozor) a panem Naidrem. Cílem je up esnit p esnou výši dluhu, posoudit
kvalitu díla, nedodané práce a dohodnout možnosti splácení dluhu. Jde o prioritní úkol zastupitelstva.
• Došlo k poruše jednoho z dmychadel v istírn . Problém ešíme s dodavatelem technologie. istírna
pracuje na záložní dmychadlo.
• Posuzujeme servisní smlouvu na technologii istírny vod, uvedení do b žného provozu a nalezení
provozovatele. istírna je zatím ve zkušebním provozu.
Dotace prost ednictvím sdružení obcí Malé Posázaví :
• požádali jsme o dotaci ve výši 127 000 K z Fondu sportu a volného asu St edo eského kraje na rok
2007 na rekonstrukci h išt na Planýrce.
• dále jsme požádali o navýšení úhrady škod po povodních na rekonstrukci silnice do Vysoké Lhoty ve výši
3 500 000 K .
Dne 28.11. prob hla sch ze mikroregionu Malé Posázaví v Choceradech. Za ty koly se zú astnil pan
starosta Št pán Benca a len zastupitelstva Robert Nešpor. V mikroregionu jsou sdruženy obce ty koly,
Lšt ní, Chocerady, Hv zdonice, St íbrná Skalice, Kališt , P estavlky a Po í nad Sázavou. Naše obec platí do
rozpo tu mikroregionu ro ní p ísp vek 60 000 K . lenství by m lo obci usnadnit p ístup k finan ním grant m a
zastupitelstvo se bude snažit v maximální mí e t chto možností využít.
Provizorní ešení havarijního stavu místních komunikací v Javorníku - navezení kamenného prachu a
št rku. Navezení a rozhrnutí provedli pan Rys a pan Chvála. Celkové náklady cena za tuto akci budou minimální
a zve ejníme je ihned po vyú tování.
Smlouva na údržbu zimních komunikací byla op t uzav ena s firmou AGRO P estavlky. Cena za hodinu
údržbových prací je 654K /hod.
Smlouva na odvoz a likvidaci odpad byla projednána s firmou ASP
any.
Zápisy ze sch zí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní ú ad

Ferdinand Peroutka o ty kolech
ManželéTesa ovi nám poslali citát z knihy Ferdinanda Peroutky týkající se etymologii názvu obce

ty koly.

„Mnohdy jsem byl dotazován, jak jsem p išel na myšlenku napsat tuto historii (Budování státu). Bylo ve vzduchu,
že by n kdo m l sebrat r zná fakta a dát je dohromady, aby z toho vznikla celková perspektiva. Ve mn se to
jakou dobu p evalovalo a snad to uzrálo v jeden den.
Tenkrát jsme, já a moji p átelé, žili dost neortodoxním životem; po mnoho let jsem nešel spát d ív než ve t i, ve
ty i, v p t ráno, a n kdy ani to nám nesta ilo a vyjeli jsme si n kam ven za Prahu, oby ejn na Zbraslav, a vraceli se
dom hodn pozd . Jednou jsem byl s jedním p ítelem v Lucern a pak jsme se rozhodli, že pojedeme rovnou z
flámu místo dom do er an. To byl kraj, který jsem dob e znal. Za er any je veliký vrch, jmenuje se Chlum, a já
ten vrch mám rád, jako v bec mám rád vrchy. Vrch, to je jednotka se zvláštním životem, se zvláštními zákony. Když
se lov k dívá z Chlumu do údolí, tak n jakým zp sobem to lov ku p ipadá jako staroslovanská krajina. Také blízká
vesni ka p sobí tajemn staroslovansky. A tak p i pohledu na to za alo se ve mn vzmáhat n jaké historické
domí. A pak jsme šli po jakési cesti ce a já p emýšlel, jak je asi stará, a nic bych se nedivil, kdyby ta cesti ka byla
stará tisíc let, a to zase n jak posílilo ve mn historické v domí. Ve vesnici tyrkoly znovu p išly historické
vzpomínky. Zde bydlel na konci 19. století mlado eský politik Eduard Grégr, který ten kraj miloval. Podle n ho
tyrkoly existovaly od 11. století. Tehdy se tyrkoly jmenovaly V rady. V tom je také kus eské historie. Když p išla
Marie Terezie a germanizace celého názvosloví, tak nev
li, co d lat s V rady. P eložilo se to do n
iny bu
Vierrad, nebo Vierräder. Když pozd ji zase eši echizovali, našli na map Vierräder a p eložili to jako tyrkoly.
Zkrátka toho dne všechny tyto v ci n jak p isp ly k mému historickému uv dom ní a toho dne jsem cítil, že to
musím ud lat.
Citát z knihy Deníky, dopisy, vzpomínky - nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995, s. 135-136,
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=834
(Ze vzpomínek zaznamenaných pro vysílání Svobodné Evropy)
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teme z kroniky …

Vážení tená i,
velmi ráda vám p edkládám p epis z obecní kroniky a zárove mi je líto, že
neumím zprost edkovat ten nádech historie, který iší ze zažloutlých stránek
a úhledného písma psaného erným perem. Kronika ve které si budete spolu
se mnou íst za íná historií ty kol z po átku minulého století.
Cht la bych upozornit, že budu text p episovat p esn tak jak je zapsán,
nepozm ním tedy žádné písmenko, by to bude hrubka.
Martina Matuštíková

Milý tená i!
Otevíráš knihu, která Ti chce slovem prostým a nehledaným lí iti d jiny p ítonmých i
minulých generaci.
Tento krásný úkol byl mi sv en a já jej s pot šením p ijímám. Slibuji, že veškeré
záznamy, které v tento náš, pro v ky budoucí památník budu lí iti, zanesu s nejv tší
pe livosti a s kroniká skou d stojnosti.
Co tyto ádky píši, zalétají mé myšlenky do dob dávno minulých, do desetiletí – ba staletí,
která p ešla naším krajem a jež m la blahdárný i trapný vliv na sou astníci této doby.
Kdyby již tenkráte byly události ty zaznamenány, mohly by nás mnohemu pou iti a p ed
nep íznivými okolnostmi varovati. Proto nebu tento náš památník mrtvým n mým písmem,
ale bu v dob , kdy t eba pou ení hodn
ten a sta se tak živým a nejkrásn jším
ítelem, rádcem a u itelem t m, kte í po desetiletích ba dokonce staletích p íjdou po nás,
aby vedly osudy naší obce k blahodárnému cíli.
Jak rádi, my sou astníci bychom nahlédli do prvopo átku naší obce, do života a práce
našich p edk . Není nám toho dop áno a proto, sta se aspo tato kniha – kronika naší
obce – p ístavem, kterého tím dosáhnouti chceme.
Usnesením obecního zastupitelstva ve tyrkolech ze dne 29. ledna 1933 byl jsem já Rudolf
Konský, vrchní revident bývalé Bušt hradské dráhy v Praze, nyní ve Vysoké Lhot
. 24,
ustanoven prvním kroniká em zdejší obce. Funkce té ujal jsem se dnes 1. února 1933.
Nejsem zdejším rodákem, bydlím zde však již od roku 1929. Narodil jsem se dne 25. ledna
1872 v Obo e, okres Dubá. Sloužil jsem 35 let u dráhy a jsem nyní na odpo inku ve Vysoké
Lhot . V roce 1932 byl jsem zvolen do obecního zastupitelstva ve tyrkolech.

Prob hlo …
3.12. 2006 – Mikulášská besídka
V ned li 3.12. se sešly na obecním ú ad
ti (ty
mladší v doprovodu rodi ) aby se jednak
pobavily a jednak "složily ú ty" p ed Mikulášem,
and lem a erty. Vše prob hlo jak m lo - Mikuláš
s and lem byli laskaví a nakonec každé z d tí
dostalo sladkosti a nikdo nebyl zklamán z uhlí.
erti vypadali hroziv , ale nikoho si do pekla
neodnesli. Vypadá to, že ve ty kolech máme
samé vzorné d ti. V íme, že se Mikulášská
besídka všem líbila a p íští rok si jí zopakujeme.

kujeme spole nosti SES, která d tem v novala drobné dáre ky
a panu Josefu Neumannovi, který zajistil pití ka Toma pro d ti.
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Blahop ejeme …

… k narozeniná
narozeninám

… k narození
narození

Rádi bychom pop áli pevné zdraví, silný dech p i
sfoukávání dortových sví ek a mnoho š astných chvil
našim spoluob an , kte í v prosinci oslaví své významné
životní jubileum.

Nezapomenutelné d tství p ejeme novým
ty kolá
m…

Hruš
Hrušková
ková Karla

95 let

Vítek Josef

80 let

Pan ochová
ochová Miluš
Miluše

80 let

Brunclí
Brunclíková
ková Marie

79 let

Doktorová
Doktorová Alena

70 let

Lucii Trefilové
Trefilové

29.10.2006

Elle Markgrá
Markgráfové
fové

2.9.2006

Lind Beneš
Benešové
ové

22.6.2006

… k zlaté
zlaté svatb
27.12.2006 oslaví
manželé Dagmar a Zden k Dvo ákovi
50 let spole ného soužití.

Rozlou ili jsme se …
13.11.2006
ve v ku 85 let zem ela
Marie Stejskalová
Stejskalová

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …
3.,10.,17.12. – Pyšelský Advent – 16:00 hod. na nám stí
v Pyšelích
13.12.2006 – Koncert pedagog ZUŠ – po ádaný k
výro í 650 let obce er any, na programu A.Scarlatti,
J.Dowland, A.Dvo ák, M.Linnemann, J.S.Bach, aj.,
D.Dvo áková – obrazy, Kulturní d m er any, v 19:00
hod.
16.12. – Promítání filmu Ježíš – 17:00 hod. p ízemí
obecního ú adu Pyšely, vstup zdarma
24.12. – Adventní ned le – 13:30 hod. na Pyšelské
Loret

P ipravujeme …
ANGLI TINA
pro d ti od 2 do 6 let
V úterý od 16:00 hod. v místnosti obecního ú adu.
Za ínáme 12.12.2006. Cena 35 K za lekci.

26.12., 30.12. – Na správné adrese – ochotnické
edstavení v Pyšelské sokolovn
30.12. – Sví ková – 16:00 hod. se sví kami po sví kách
tajemnými zákoutími Pyšel.

Zájemci volejte p. Ziková 776 051 767

P ipomí
ipomínáme …

Hledá
Hledáme …

Spoluvytvá ejte s námi tento zpravodaj. Je zde stále
volný prostor i pro vás a vaše návrhy, post ehy a
lánky.

Stále hledáme optimální cestu, jak vám doru it zpravodaj a
rovn ž dobrovolníky, kte í nám ho pomohou roznášet v
okolí svého bydlišt do schránek.

Rovn ž se na vás op t obracíme s prosbou, pokud
vlastníte jakékoliv zajímavé fotografie, novinové
lánky nebo jiný materiál týkající se
ty kol,
prosíme o jeho zap ení.

Tento zpravodaj je k dispozici zdarma na obecním ú ad
nebo v místní prodejn potravin.
Pokud máte zájem o elektronické vydání zpravodaje
napište nám na adresu: ctyrkoly.javornik@seznam.cz
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