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Zprávy ze zastupitelstva …
Byla uzavřena smlouva na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost související s výstavbou vodovodu v obci (řad
podél hlavní silnice z Javorníku směrem na Vysokou Lhotu) s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly zveřejnil Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2012. V hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Bylo provedeno vymalování zasedací místnosti a chodby v budově OÚ Čtyřkoly.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní úřadě

Proběhlo …
16.6.2013 Vítání občánků
Opět po roce jsme sečetli nově narozené děti ze Čtyřkol a
Javorníku. I naše statistické údaje vypovídají o tom, že se již nerodí
takové množství dětí a babyboom je již za námi. Letos jsme totiž
přivítali pouze 6 dětí. Potěšilo nás, že přišly nebo lépe řečeno byly
doneseny či dovezeny všechny pozvané děti.

Pan starosta všechny přivítal a po krátkém proslovu byly rodičům
vítaných dětí předány krásné balíčky, které obstarala společnost
Dětská galaxie. Kulturního programu pod vedení Hanky Sikorové se
ujaly starší čtyřkolské děti Linda Benešová, Terezka Horáková,
Lenička Sikorová, Šárka Neumannová, Monička a Klárka Klečková.
15.6.2013 Dětský den
Loni byla nasazená dost vysoká laťka, co se programu dětského dne
týkalo, proto jsme se i letos snažili uspořádat pestrý program pro děti.
Zkoušeli jsme žádat o dotaci, která nám bohužel nevyšla, ale i tak se
nám podařilo se skromným rozpočtem zajistit vše potřebné. Na
programu nesměly chybět soutěže, divadélko, ukázka Taekwon-Da,
paintballová střelba, jízda na konících a samozřejmě oblíbená hasičská
pěna.
Touto cestou chceme poděkovat štědrým sponzorům, dlouhodobě
spolupracující společnosti PepsiCo/General Bottlers CR s.r.o.,
Pojišťovně Generali, Občerstvení Na Benďáku Gábině Suché,
Jezdeckému klubu Pětihosty – Dagmar Hrabalové, Obecnímu úřadu,
SDH Čtyřkoly, Paintballovému klubu, skupině Taekwon-Do Stránčice,
manželům Krupovým a Josefu Růžičkovi.
Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj drahocenný
čas, aby pomohli s organizací a na jednotlivých stanovištích v průběhu
Dětského dne. Bez vás by to nešlo!!! Tak zase za rok....

Vodovod v obci Čtyřkoly a Javorníku

- TEĎ nebo KDOVÍKDY!!!

Vážení spoluobčané,
v prosinci roku 2010 jsme Vás informovali o plánované výstavbě Skupinového vodovodu Benešov – Sedlčany. Realizace této
investiční akce se bude bezprostředně dotýkat naší obce, neboť část tohoto vodovodu o délce cca 1800m bude realizována
na území obce Čtyřkoly a Javorník. Zároveň jsme se tehdy formou ankety dotazovali na zájem o připojení na obecní vodovod
(sešlo se nám bezmála 7 odpovědí...)
Zatímco před 2 lety se jednalo spíše o informaci do budoucna, v současné době jde již do tuhého a není moc času na dlouhé
rozmýšlení.
V roce 2014 bude realizována pokládka půl metru tlusté trouby v podstatě napříč celou obcí (viz přehledová situace). Je
jasné, že celá akce ovlivní výrazně normální běh celé obce (šířka výkopu cca 1,5m).
V této souvislosti se zastupitelstvo obce rozhodlo využít této situace a realizovat přípolož k budovanému vodovodnímu řadu
formou rozváděcího řadu DN150 pro potřeby obce, čímž by došlo ke značné úspoře finančních prostředků, pokud by obě
akce byly realizovány současně. Realizace této přípolože umožní téměř okamžité napojení nemovitostí, které bezprostředně
sousedí s trasou rozváděcího řadu DN150 a v budoucnu po realizaci odboček (DN50, DN80 a DN100) i dalších nemovitostí.
Zastupitelstvo obce prozatím schválilo zadat vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti. O samotné
realizaci se bude rozhodovat v druhé polovině roku. Ačkoliv se jedná o přípolož a dojde k úspoře financí, neznamená to, že to
bude zadarmo. Odhadovaná investice je v řádu jednotek miliónů korun. Budování přípolože bude mít smysl pouze v tom
případě, pokud na ni budou v budoucnu připojeny nemovitosti.
Potřebujeme znát váš názor, potřebujeme vědět zda máte zájem se připojit na vodovod, či nikoliv.
Pokud ANO, je třeba to říci TEĎ, další šance se dle našeho názoru bude opakovat za uherský rok a možná taky ne.
Říci ANO, je první krok, další kroky musí následovat a nesnesou moc odkladu:
- projektová dokumentace přípojky k Vaší nemovitosti
- zajištění příslušného povolení od stavebního úřadu
- obojí bude souhrnně řešeno pod garancí obecního úřadu,
ale bez Vaší součinnosti to nepůjde.

VIZITKA NAŠÍ OBCE

V neposlední řadě je třeba jasně říci, že finanční možnosti
obce jsou omezené a stejně tak, jako v případě plynu a
kanalizace i připojení na vodovod nebude zadarmo. Konkrétní
výše prozatím nebyla stanovena, ale předpokládáme, že se
bude pohybovat obdobně jako v případě kanalizace.
ŽÁDÁME VŠECHNY, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O PŘIPOJENÍ NA
VODOVOD, ABY KONTAKTOVALI DO 5.9.2013 OBECNÍ
ÚŘAD!!!
Podrobnější informace a mapka k nahlédnutí vedení hlavního
řadu na obecním úřadě.
Vladislav Horák, zastupitel

Věčná témata ... most a bioodpad...
bioodpad...
Náš most přes Sázavu dostal v poslední době řádně zabrat, až jsme byli nuceni jej na nějakou dobu v měsíci červenci po
dohodě s obcí Lštění-Zlenice uzavřít z důvodu nutné opravy. Uzavřením mostu v Čerčanech se provoz v naší obci
mnohonásobně zvýšil, což by nebyl až tak velký problém, jako bezohlednost cizích, ale bohužel v některých případech i
místních řidičů. Dvě a někdy i tři auta za sebou jedoucí byl a je každodenní úkaz a překročení maximální povolené rychlosti,
které poničilo uchycení ocelových plechů. Několikrát byly prováděny opravy za provozu, ale ty vždy vydržely jen několik dní.
Loňská oprava mostovky stála naší obec dost financí. Pokud se situace co se dodržování rozumných pravidel týče nezlepší,
tak budeme nuceni most uzavřít znovu a možná i na delší čas. Chápu, že pro občany Zlenic je objížďka na trase ČerčanyPoříčí a dále na Prahu o 12 km delší, ale když tři auta za sebou jedoucí po mostě naženou nějaký čas, tak se mnohonásobně
zdrží na R3 a následně na D1. Děkuji touto cestou za pochopení a věřím, že nám most vydrží.
Ve dnech 9.-11. srpna proběhl v naší obci již tradičně svoz bio a velkoobjemových odpadů. Bohužel osvěta o nakládání s bio
odpady v naší vesnici nepadá na úrodnou půdu. V neděli 12.srpna byly kontejnery na směsný odpad zaplněné z 80% bio
odpadem. Velké poděkování za příkladnou pomoc patří V. Senohrábkovi, P. Vladařovi, starostovi, H. Jaegerovi, M.
Jaegerovi, H. Jaegerové a O. Urbanovi. Jedna perlička na závěr. Paní Janotová z chaty pod zastávkou ČD nesoucí pytel od
hnojiva do kontejneru na dotaz starosty obce: „Copak to nese vysypat do odpadů?“, odvětila: „Mám v tom pytli jenom samý
hadry.“ Hadr tam pochopitelně nebyl ani jeden, pouze samá tráva. Takže kvůli takovémuto nezodpovědnému jednání pí.
Janotové a spoustě dalších neuvědomělých občanů stojí odvoz odpadů obecní kasu ročně fůru peněz.
Libor Jaeger, místostarosta

TANEČNÍCI Z ČERČAN SE ZAPSALI DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ
V areálu na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích totiž zatančilo nejvíce tanečníků z jedné skupiny společnou choreografii
ve stylu streetdance. O podívanou, jejíž výsledek čítal rovných 232 mladých tanečníků a tanečnic, a byl tak oficiálně zanesen
do České knihy rekordů, se v sobotu 25. května postarala největší taneční skupina v republice – Dancing Crackers (zkráceně
DC). K tomuto úspěchu přispěly i děti z Klokánku Hostivice.
Rekordní taneční show podpořila herečka a modelka Alice Bendová. „Jste strašně šikovný. Vážím si toho, že jsem
tady,“ obrátila se k tanečním rekordmanům a popřála jim, aby jim nadšení pro jejich koníček vydrželo co nejdéle. „Protože já
třeba talent k pohybu a k tanci moc nemám,“ myslí si herečka, „ale když vás tady všechny vidím, tak asi taky začnu – a mám
dvě malé děti, které k tomu určitě povedu! Takže: jste fakt dobrý a držím do budoucna palce.“
I přes drobný déšť a chladné počasí se prostranství pod pódiem na chvíli prozářilo žlutou barvou společného dresu DC.
Pulsující hudba, spousta energie, přesvědčivé kreace – a rekord byl na světě. Mimochodem, jeho výjimečnost spočívala ve
způsobu, jakým se společné vystoupení šířilo mezi tanečníky. Byli registrovaní v jedné skupině a choreografii se učili nikoli
z internetu, ale přímo v daných městech, pod vedením lektorů proškolených DC. Pražské vystoupení dětí z různých měst
bylo tedy vlastně jejich společnou premiérou.
Občanské sdružení Dancing Crackers (DC), což v překladu značí „Tančící sušenky“, v roce 2008 odstartovalo po celé České
republice projekt s názvem „Tancuj a nedrob!“. Jeho cílem je ukazovat dětem i jiné možnosti využití volného času, než jsou
dlouhé hodiny trávené hraním her na PC nebo bezduchým bloumáním městem. Tréninky na získání tanečního rekordu a
přípravy na každé jejich vystoupení jsou důkazem, že takto trávený volný čas má smysl a rozhodně není zbytečný.
Denisa Říhová, taneční skupina Dancing Crackers

Inzerujete ...

Elektrikářské práce
Přeložení elektrického vedení, změna umístění
zásuvek, instalace elektrospotřebičů, digestoří,
světelných zdrojů a menších větráků, výměna
poškozených vypínačů, zásuvek, atd.

zdroj: www.adam.cz

Instalatérské práce
Rozvody vody v plastu, rozvody odpadů, čištění odpadů a sifonů, výměna umyvadel, van, sprchových koutů, vodovodních
baterií a záchodových mís, oprava protékajících záchodů, výměna těsnění u kapajících kohoutků, výměna hadic u pračky,
výměna umyvadlových, bidetových, pračkových a záchodových ventilů.
TV & IT technika
Instalace a propojení TV techniky (televize, set-top-box, satelit, anténa ...), naladění programů na set-top-boxu nebo TV
přístroji, připojení počítače nebo notebooku k internetu nebo bezdrátové WiFi, instalace programů, oprava a vyčištění
počítače, instalace tiskárny, skeneru a jiných zařízení (včetně poradenského servisu).
Venkovní práce
Čištění a nátěr okapů, drobné opravy venkovního inventáře, sekání trávy, zástřih živých plotů, kácení stromů, zařezávání
stromů.
Zednické práce
Pokládka dlažby, obklady koupelen a kuchyní, stropní podhledy včetně zabudovaného osvětlení.
Další služby - běžná údržba
Připojení pračky, ledničky, myčky, sestavení zakoupeného nábytku, drobné opravy nábytku, montáž a instalace polic a
regálů, zavěšení poliček, zrcadel, obrázků, přivrtání zařizovacích předmětů, instalace držáků na TV, oprava dvířek
kuchyňských skříněk (vyviklaných, vytržených, uvolněných), bezprašné vrtání do zdí všeho druhu včetně obkladů, instalace
posuvných dveří, položení podlahových lišt, montáž zámků a kování, podříznutí dřevěných dveří, promazání vrzajících oken a
dveří, lepení zrcadel na dlaždičky, oprava silikonů kolem umyvadel, van a sprchových koutů, výměna odpadlých nebo
prasklých dlaždiček, montáž těsnění do oken a dveří, vyříznutí otvorů pro kuchyňské dřezy a varné desky.
... potřebujete ještě něco jiného? Neváhejte mne kontaktovat!
Tel: 731 173 629

Čtyřkoly 098

www.muj-udrzbar.cz

Inzerujete ...
V našem obchodě vám nejen
uvážeme květiny ale najdete
tady i dárkové předměty,
bonboniéry a keramiku.
► Kompletní svatební květinový servis
► Váš největší den jsme připraveni naplnit květinami
► Zajišťujeme kompletní květinový svatební servis
► Realizace a rekonstrukce zahrad
Zahrada má být pro
odpočinek a relaxaci.
Je jen na vás, zda
chcete být při
odpočívání aktivní či si
jen vychutnávat
přírodu. My ji
navrhneme a
realizujeme podle
vašich požadavků.

Kontakt: Jana Votrubová
Email: jana.votrubova@deepspace.cz
Telefon: +420 605 309 587, Web: www.aranzovani.cz

Blahopřejeme … k narozeninám
Během prázdnin oslavili své významné jubileum tito naši
spoluobčané a my se připojujeme s gratulací.

Letecké snímky ....
Na obecním úřadě je stále možnost si objednat fotografie
Čtyřkoly a Javorníku z ptačí perspektivy

Jedinák Vasil

Osada Montana

Hrbáč Martin
Moudříková Jaroslava

si Vás dovoluje pozvat na

Novotný Vladimír

8. ročník triatlonového závodu

… k diamantové svatbě
15.8.2013 slaví
manželé Anna a Vladislav Stehlíkovi
60 let společného soužití.
Malí vzrůstem ale velcí duchem a pílí jsou manželé
Stehlíkovi, kteří v měsíci srpnu slaví 60 let společného
života. Ač je oba trápí nemoci, je jejich zahrádka
nádherně upravená a i sousedící pozemek je vzorně
udržován. Přeji Stehlíkům krásný podzim života, radost z
vnoučat i pravnoučat a ať se jim mezi námi hezky žije.
Bývalá zastupitelka a kamarádka Zdena Jaegerová

„Čtyřkolský papírák“
Kdy?: v sobotu 31. srpna 2013 od 14:00
Kde?: na jezu ve Lštění.
Disciplíny: plavání (150m), jízda na kole (12km) a běh
(1,5km).
Prezentace: ve 13:00, Startovné: 140,- Startovní
výstřel ve 14:00
Občerstvení: v průběhu a po závodě zajištěno na jezu.

Start na vlastní nebezpečí
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