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Vážení spoluobčané,
opět zde máme prosinec a s ním blížící se vánoční svátky. Již za pár dní usednete se svými
blízkými k slavnostně prostřenému stolu a po všem tom předvánočním shonu si budete
vychutnávat poklidnou atmosféru vánoc.
Přeji vám, abyste vánoce prožili podle svých představ a aby to byly vánoce, na které budete
mít jen ty nejkrásnější vzpomínky. Rovněž vám přeji vše dobré do nastávajícího roku 2014.
Budete- li mít po štědrovečerní večeři chuť trochu rozhýbat tělo, přijďte si cca v 21:30 s námi
připít a rozsvítit náš most svíčkami. (Přípitek a svíčky nejlépe ve skleničce s sebou!)
Štěpán Benca, starosta obce

Ve Čtyřkolech se slaví 102
102.narozeniny
.narozeniny
Jak neuvěřitelné! Uběhl rok a naše Karla Hrušková slaví v
prosinci 102. narozeniny. Těší se obětavé péči své dcery
Věry Vaněčkové s Karlem Vaněčkem a je hýčkána
vnoučaty s rodinami. Přeji jí pohodu v kruhu nejbližších a
ať je jí mezi námi pořád moc hezky.
Zdena Jaegerová

Vážená paní Hrušková, rovněž zastupitelé obce Vám touto
oficiální cestou přejí mnoho sil a hlavně hodně zdraví. U žen
se obvykle neprozrazuje věk, ale my si velice vážíme a s
pokorou hledíme k Vašemu tak úctyhodnému věku. Když si
představíme časovou přímku od roku 1911, je až
neuvěřitelné, jaké historické události a zvraty jste mohla
zažít. Jsme moc pyšní, že Vás tady máme.

Zprávy ze zastupitelstva …
Byla dokončena oprava místní komunikace v Javorníku
směrem na Baštírnu k poslednímu rodinnému domu.

zastupitelstvo obce

Blahopřejeme …

Byl schválen rozpočet obce na rok 2014. Plánované příjmy
i výdaje jsou ve výši 6 013 800 Kč.

Jubilantům, kteří v předvánočním čase oslavili nebo teprve
oslaví své životní jubileum přejeme klidné svátky a k tomu
ještě pevné zdraví a hodně štěstí.

Krajský úřad Středočeského kraje poskytnul účelovou
neinvestiční dotaci Sboru dobrovolných hasičů ve
Čtyřkolech na věcné prostředky ve výši 99.500 Kč.

Veselá Alena

4.11.

Zazvonilová Marta

11.11.

S vítězem výběrového řízení, firmou BES s.r.o. Benešov,
byla podepsána smlouva o dílo na výstavbu místní
obslužné komunikace MO2-9,0/6,0/30 (napojení nové
výstavby ve Čtyřkolech na krajskou komunikaci). Termín
dokončení je stanoven na 31.05.2014, cena díla činí 1,4
mil. Kč.

Šlechtová Božena

11.11.

Stehlíková Anna nar.

12.11.

Kaisler Karel

30.11
30.11..

Brunclíková Marie

2.12.

Vítek Josef

5.12.

Byl schválen příspěvek na činnost sdružení Dráče v
Čerčanech ve výši 6.000 Kč. Sdružení zajišťuje programy
pro předškolní děti. Z naší obce dochází 6 dětí.

Vichr Josef

7.12.

Hrušková Karla

16.12.
16.12.

Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o
vytvoření dobrovolného svazku obcí Přivaděč Javorník –
Benešov.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že poplatky za svoz a
likvidaci odpadů na rok 2014 zůstávají stejné jako v roce
2013.
Zastupitelstvo obce schválilo poplatky pro domácnost za
připojení na obecní vodovod (viz. zápis z jednání).
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách
www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

V prosinci rovněž oslaví narozeniny pan Josef Vítek, který je
nejstarším mužem v naší obci. "Pepíčku, přeji Ti pevné
zdraví a ještě hodně, hodně odehraných hodin na Tvou
milovanou harmoniku v kruhu svých kamarádů.“
Zdena Jaegerová

Volili jsme ...
Také v naší obci znamenaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR změnu zavedených pořádků. Poprvé
od roku 1996 nevyhrála ODS nebo ČSSD, ale zcela nová strana: ANO 2011 Andreje Babiše. ODS naopak propadla o těžko
uvěřitelných 23% a získala jen 7,7% hlasů. TOP09, která již v minulých volbách získala téměř 25% hlasů, skončila opět druhá
se slušným výsledkem 22,4%. Zisk ČSSD byl nejnižší od roku 1996 (8,8%). Kromě KSČM (6,8%) by se do parlamentu v naší
obci dostal ještě Úsvit Tomia Okamury (5,9%) a Strana svobodných občanů (5,6%). Volební účast byla opět nad celostátním
průměrem, ale ve srovnání s předchozími volbami do sněmovny nízká (72,8%).
V grafech vidíte postupně výsledky letošních voleb, zisky nejsilnějších stran ve volbách do sněmovny od roku 1996 a volební
účast od roku 1996.

Strany
ANO 2011
TOP09
ČSSD
ODS
KSČM
Úsvit
Strana svobodných občanů
Strana zelených
KDU-ČSL
Česká pirátská strana
SPOZ

Procent
28,31%
22,41%
8,84%
7,66%
6,78%
5,89%
5,60%
4,71%
4,12%
2,65%
1,17%

Hlasů
96
76
30
26
23
20
19
16
14
9
4

Interpretaci toho, proč
volby dopadly tak jak
dopadly, nechám na
vás. Jen si dovolím
přiložit
krátké
předvolební
zamyšlení
Jiřího
Peňáse o stavu naší
společnosti, který to
ještě před volbami
hezky shrnul.
Robert Nešpor,
zastupitel

Z hrdel zlé vrčení
Tahle země měla být i podle střízlivých představ ze začátku 90. let už dávno normální demokracií, kde většina obyvatelstva
přijímá svůj stát jako své dílo, na němž se společně, bez velkého patosu a velkohubých gest, zato tak nějak občansky,
čapkovsky a klidně pracuje. Nikdo střídmý si nepředstavoval ráj na zemi, ale vlídnou, slušnou a rozumně spravovanou
společnost jistě ano: to přece nebude zas takový problém, vždyť tenhle národ by to měl zvládnout.
Nejspíš však nezvládl. Místo toho žijeme v zemi, kde se prací pro společnost spíš pohrdá, kde se dobrá vůle a zdrženlivost
považuje za slabost, ne-li za pitomost a kde každým rokem přibývá agrese, nevraživosti a podrážděnosti, jež zatím nezatíná
do druhých zuby, ale chvíli již je slyšet z hrdel zlé vrčení. Společnost se jako by rozpadla na různé střepy, které k sobě
nepasují, ba se přímo odpuzují. Nemáme se rádi a přitom s jinými vyjít neumíme. Nevíme si rady v základních věcech, jako
by nám chyběl střed a orientace. Místo toho znovu a znovu obnovujeme chaos, avšak ne proto, že bychom byli tak
svobodomyslní a tvořiví, ale proto, že nejsme schopni nic udržet v rukou a dopřát věcem i sami sobě kontinuitu a trvání. Jsme
stále proto jako by na začátku, jen už z toho skoro smrtelně unavení a otrávení.
Přitom jsme zatím sotva vyšli na cestu. Že ten začátek přitom zabere skoro celý život, to na tom nic nemění.
Jiří Peňás, Lidové noviny, 20. října 2013

Oznamujeme ... odvoz odpadů pro
rok 2014
Zastupitelstvo obce odhlasovalo, že poplatky za
svoz komunálního odpadu pro rok 2014 zůstanou
ve stejné výši jako pro rok 2013.
Rodinné domy:
celoroční
celoroční
celoroční
1x za 14 dní

(80 litrů)
(120 litrů)
(240 litrů)
(120 litrů)
12x do roka
1.150,- Kč

Proběhlo ... Lampioňák
Tentokrát nám vyšel lampionový průvod stylově přímo na Dušičky
2.11. Počet zúčastněných dětí dosáhl rekordního počtu 50. Kromě
tradičních dýní svítících v lese čekalo děti na konci cesty na Hradišti
netradiční hledání sladkého pokladu ukrytého v zamčeném posedu.
Večerní výlet jsme zakončili malým táborákem a poté se svítícími
tyčkami ověšené děti s rodiči vydaly zpět domů.
Tak zase za rok…
Robert Nešpor

2.150,- Kč
2.500,- Kč
4.200,- Kč
2.200,- Kč
(120 litrů)

Rekreační objekty:
6x do roka
800,- Kč
kontejner
800,- Kč
popelnice s celoročním odvozem viz. rodinné domy

fotografie z obou akcí na http://ctyrkoly.rajce.idnes.cz/

I nadále bude obec několikrát do roka investovat
nemalé prostředky z obecního rozpočtu na odvoz
kontejnerů s biologickým, velkoobjemovým a
nebezpečným odpadem.

Advent u vánočního stromu

Pořádáme …

Místo Mikulášské besídky jsme se sešli u rozsvěcení vánočního
stromku na návsi. Pravda po té, co jsem oznámila, že k mání bude
rum a svařák na zahřátí, dorazilo samozřejmě více tatínků. Takže si
to užily jak děti tak dospěláci.
Martina Matuštíková

19.12. Vánoční setkání seniorů
V 16:00 hod. zveme všechny dříve narozené
spoluobčany na předvánoční setkání na obecní úřad
ve Čtyřkolech. Přijďte se spolu s námi naladit na
vánoční svátky a popovídat si se sousedy při malém
občerstvení. Můžete donést ochutnat vzorky vašeho
cukroví.

Protože si nikdy čerti nikoho do pekla z naší obce neodnesli,
usoudili, že letos je zbytečné se k nám trmácet. Mikuláš s Andělem
dětem poslal i pozdravení a nějaké ty sladkosti.

Inzerujete ...
Znovuotevřená kavárna v Hospici „Kavárna OÁZA“ si vás dovoluje
pozvat na hrneček kávy, čaje či sklenku vína.
Otevírací doba je od 14:00 do 21:00

24.12. Štědrodenní výšlap
Již tradičně se bude konat
Štědrodenní
výšlap
ke
kostelíku na Hradišti. Sraz je v
10:00 hod. u mostu.
V
kostelíku si můžete připálit
Betlémské světlo, zazpíváme
koledy a děti mohou ozdobit
stromeček
pro
zvířátka
donesenými
ozdobami
ze
zeleniny a ovoce.
24.12. Bridge After Party
Jak jsme již v úvodu avízovali,
budeme rádi, když se s námi
po večeři a po pohádce potkáte
na mostě s přípitkem a svící.
Případně si můžete vyrobit a
po řece pustit skořápky. Náš
most dostal v poslední době
hodně zabrat, tak si ho chceme
pomocí svíček rozsvítit a
poděkovat mu tak, že to
všechno vydržel.
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