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Zprávy ze zastupitelstva …
• Proběhlo setkání se zástupci rodin, které mají zájem o umístění dětí v
předškolním zařízení. Jako nejpřijatelnější varianta řešení byla určena
spolupráce s okolními obcemi. Zastupitelstvo obce bude pokračovat v již
zahájených jednáních s obcemi o umístění čtyřkolských dětí v jejich
předškolních zařízeních. Zároveň proběhne anketa, která zjistí zájem a
preference rodičů. (pozn. anketa je součástí tohoto vydání)
• Proběhla výběrová řízení na veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků
a komunikace ve Čtyřkolech, části Javorník – chodníky“ a „Oprava
povrchu místních komunikacích v obci Čtyřkoly poškozených
přívalovými dešti“. V obou případech výběrová komise rozhodla, že
nejvýhodnější nabídku podala firma J.L.T. - stavební společnost, s.r.o. V
případě získání finančních prostředků a dotace budou stavby zadány
této firmě.

SDH ČTYŘKOLY
Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
Dne 10.2.12 od 20.00 hod
v Restauraci Pyšelka
k poslechu a tanci hraje Klub - Čerčany

• Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2012. Příjmy:
6.053.000,- Kč, Výdaje: 6.522.000,- Kč. Rozpočet na rok 2012 je
schodkový a bude kryt z přebytku minulých let.
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pronájem obecního bytu manželům
Miroslavě a Janu Jaegerovým, kteří si jako jediní podali písemnou
žádost o tento byt.
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo rozpočet Dobrovolného svazku obcí
Malé Posázaví na rok 2012. Výdaje: -709 500,- Kč, Příjmy: 709 500,Kč.
• Zastupitelstvo obce rozhodlo o jednorázovém příspěvku na činnost
organizace Ochrana fauny ČR, Votice ve výši 2.000,- Kč a o příspěvku
na činnost Občanského sdružení zdravotně postižených v Čerčanech ve
výši 1.000,- Kč.
• Občanům, kteří parkují u obecní návsi bude zaslán dopis, aby zde
neparkovali.

vstup 80,- Kč

Zápis dětí do 1.třídy ZŠ Čerčany
se koná v budově školy v přízemí dne

8.- 9. 2. 2012 od 14.00 do 17 .00 hodin.
učebny 1. stupně (nová přístavba, přízemí)
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými
do 31.8.2006.
K zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský
průkaz rodičů.
http://www.zscercany.wz.cz/

Zápis dětí do MŠ Čerčany

• Obecní úřad požádá Městský úřad Benešov, odbor dopravy o povolení
umístění několika retardérů v obci.

Ve středu 28.

• Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace na „Opravu havarijního
stavu mostu přes řeku Sázavu mezi obcemi Čtyřkoly a Lštění“ a
zavazuje se k povinné finanční spoluúčasti na akci.

Zápis do církevní ZŠ ARCHA

3. 2012 od 13.00 do 17.00 hodin

• Zastupitelstvo obce rozhodlo, že poplatek za zřízení věcného břemene
v případě využití obecního pozemku při stavbě nového odběrného místa
elektrické energie pro výstavbu rodinných domů bude činit 10.000,- Kč,
jako paušální cena pro všechna připojení v délce vedení od 1 do 50m na
pozemku obce.

Petroupim 49,
49, 256 01 Benešov

• Zastupitelstvo odsouhlasilo Rozpočtový výhled obce na roky 20132015.

8.2. 2012 14.
14.30 – 17.
17.00 hod.

• Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na změnu přednosti v jízdě na
křižovatce u obecní návsi ve Čtyřkolech tak, aby hlavní silnice dále
vedla po krajské silnici směrem na Javorník. Zastupitelstvo pověřilo
starostu obce k jednání v této záležitosti.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k
nahlédnutí na obecním úřadě

www.skolaarcha.org
www.
skolaarcha.org,, tel.:317
tel.:317 795 827

Zápis do 1. třídy ZŠ
Den otevřených dveří MŠ
23.
23.2.2012 9
9..00–
00–12.
12.00 hod.

Zápis do MŠ
1.3.2012 9.
9.00–
00–12.
12.00 hod., 14:
14:0000-16:
16:00 hod.

Pojďme si o školce popovídat společně … pokračování
Jsme rády, že se nám téma „školky“ podařilo dostat na zasedání předvánočního zastupitelstva naší obce. Rodičů se sešlo
dost na to, aby zaplnili celou zasedací místnost obecního úřadu a zahltili zastupitelstvo svými dotazy. Panu starostovi jsme
zde oficiálně předaly písemnou žádost o zajištění mateřské školky pro čtyřkolsko – javornické děti ve věku 3 – 7 let, kterou
podepsalo 28 rodičů. Tato žádost nemá charakter petice, našim cílem je poukázat na tento palčivý problém a demonstrovat
vůli rodičů zapojit se a společně hledat řešení.
Na zasedání se okrajově mluvilo o školce firemní i kontejnerové - když se rodičům povede zjistit o tom více informací
(legislativa, rozpočet), bude se tímto návrhem zastupitelstvo zabývat. Rodiče se nicméně shodli na tom, že preferují klasickou
školku podporovanou státem, s 8 - hodinovou dobou provozu, v blízkém dosahu od místa bydliště (Čerčany, případně
Nespeky). Zařízení typu „hlídaček“ na pár hodin denně by potřeby většiny rodičů neřešilo.
Podle statistických údajů, kterými obec disponuje, je zde 10 – 12 dětí ve všech stěžejních věkových kategoriích (3 – 4 roky, 4
– 5 let, 5 – 6, případně 7 let). Tato čísla ovšem nezohledňují děti již umístěné ve školkách (soukromých či státních), ani děti,
které zde nemají trvalý pobyt. Výrazné odlišnosti v tom zřejmě nebudou; předškoláků je letos v státní školce umístěno málo,
nižší věkové kategorie do státních školek nebyly přijaty snad vůbec. Několik dětí je umístěno v soukromých zařízeních, zde
ovšem předpokládáme, že pokud budou mít rodiče možnost umístit dítě ve státní školce a za mnohem nižší úplatu, udělají
tak. O nutnosti trvalého pobytu je snad zbytečné se zmiňovat.
Zástupci obce vidí jednání s okolními obcemi (zejména Čerčany, Nespeky, Chocerady) jako zatím jediné reálné řešení
situace. Obec je připravena poskytnout obcím finanční výpomoc (například příspěvek na výstavbu tepelného čerpadla pro
školku v Nespekách). Vzhledem k tomu, ze předškoláci by (snad) mohli být přijati do školky v Čerčanech (rodiče nesmějí
zapomínat i na možnost odvolání se proti nepřijetí dítěte do školky), do dalších obcí by se mohly dostat děti nižších věkových
kategorií (vše záleží na přijímacích kritériích, které nastaví dané školky a naše obec).
Rodiče by ve vlastním zájmu měli informovat obec o tom, že mají zájem o umístění svého dítěte do státní školky v okolí
(písemně nebo telefonicky), s uvedením jména a věku dítěte a konkrétní školky. Tato výzva pro rodiče se měla objevit
v zápisu z tohoto zasedání (chybí to tam) a zároveň i na stránkách obce (zatím nezveřejněno), i ve Zpravodaji.
Věříme, že naše kroky padnou na úrodnou půdu a v příštím školním roce najde své místo v okolních školkách co nejvíce
našich dětí. A kdoví, v dalších letech bude možná reálný i vznik nové školky přímo v naší obci. Nevzdáváme se.
S přáním klidné zimy a mnoha šťastných rozhodnutí v roce 2012 přejí maminky.
Vladimíra Molčáková, vladimira.molcakova@gmail.com

ANKETA – PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Vážení spoluobčané,
navazujeme na jednání zastupitelstva obce Čtyřkoly a Javorník dne 14.12.2012, na které byli přizváni též zástupci rodin, kteří
mají zájem o umístění dětí v předškolním zařízení. Na tomto jednání byly prodiskutovány možnosti umístění předškolních
dětí v předškolních zařízeních v okolních obcích, případně v obci Čtyřkoly.
Existuje několik variant řešení, které byly diskutovány zejména s ohledem na (a) potřeby finančních prostředků v případě
investice a následného provozu obecní školky, (b) časové hledisko, (c) demografický vývoj v obci a (d) potřeby rodičů.
S ohledem na skutečnost, že se tohoto jednání pravděpodobně nemohli zúčastnit všichni, kterých se tato problematika týká,
dovolujeme si vás oslovit formou ankety s následujícími dotazy:
(1) Máte problém s umístěním Vašich dětí v předškolním zařízení?
ANO (počet dětí…....)

NE

(2) Je řešením Vašich potřeb celodenní školka, nebo pouze časově omezené hlídání dětí, tzv. „hlídáček“?
ŠKOLKA

HLÍDÁČEK

(3) Jedním z řešení je dohoda obce s okolními obcemi. Jaká dojezdová vzdálenost je pro Vás časově přijatelná?
www.namastenepal.cz
≤ 10 MIN.

20 MIN.

30MIN.

≥30MIN

(4) Za předpokladu, že by se jednalo o předškolní zařízení, které je z části, či plně financováno i ze strany rodičů, jaký
finanční příspěvek je pro Vás akceptovatelný (jedno dítě, měsíc, celodenní školka)?
≤ 1.000,-Kč

3.000,-Kč

5.000,-Kč

≥5.000,-

Kč
Vaše odpovědi prosím doručte, prosím, jedním z níže uvedených způsobů:
Email: ou.ctyrkoly@quick.cz nebo osobně: k rukám paní Hany Jaegerové.
Vaše odpovědi v koši neskončí a budou sloužit jako jeden z dalších podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce v této
problematice. Děkujeme Vám za čas, který budete věnovat této anketě.
Zastupitelstvo obce

Oznamujeme ... odvoz odpadů pro rok 2012

Co nám v obci schází ...

A) Osoby trvale pobývající:
12x jednorázová
celoroční
(80 litrů)
celoroční
(120 litrů)
celoroční
(240 litrů)
1x za 14 dní
(120 litrů)

Ti z vás, kteří během ledna zavítali do kanceláře obecního úřadu,
byli požádáni o vyplnění ankety „Co by rádi změnili ve své obci,
aby se jim zde lépe žilo“.

70,- Kč/ks
1.850,- Kč
2.200,- Kč
3.900,- Kč
1.700,- Kč

+ 80,- Kč na tříděný odpad za každou osobu
B) Rekreační objekty:
6x jednorázová
kontejner
popelnice
+ 180,- Kč na tříděný odpad za objekt

70,- Kč/ks
600,- Kč
viz. A

Víkendové akce na Pyšelce...
10.2.
18.2.

25.2.
3.3
10.3.
17.3.
24.3.
31.3.

začátek ve 20.30
Ples SDH Čtyřkoly
JUDAS PRIEST revival s Petrem
Varhaníkem, nejlepší revival v ČR,
jako host se představí skupina Divá Bára
Hrochování, disco, Oldies Night
Ples SDH Vysoká Lhota
Taneční zábava se skupinou Aréna
Tancovačka, sk. Sklepmistři
Taneční rock - Šakalí dech (Olympic,
Katapult apod.)
BLUES Roberta Slezáka

Blahopřejeme …

Když jsem se nad tím zamýšlela, co mi zde chybí, tak mi asi
nejvíce chybí ohleduplnost vůči ostatním. Dnešní doba je taková –
plná lhostejnosti a sobeckosti. Ale jak by se nám zde dobře žilo,
kdyby občané nemysleli jen na sebe ale i na dobro pro druhé lidi,
sousedy, kolemjdoucí či kolemjedoucí. Vždyť dát někomu
přednost při vyhýbání se na úzké cestě; zpomalit v autě, když
vidím u cesty děti či chodce; usmát se a pozdravit, když někoho
potkám; posbírat výkaly po svém psovi, aby do něj někdo nešlápl;
nepálit plasty a trávu, abych neotrávil sousedy a celé okolí;
respektovat výzvy a žádosti, které stále opakujeme ve zpravodaji;
nabídnout pomoc sousedovi nebo přijít pomoct s jarním úklidem
obce, nás až tak moc nestojí. Začátkem roku si lidé dávají
novoroční předsevzetí, tak proč to tedy nezkusit v tomto roce?
Třeba budeme o něco málo spokojenější.
Martina Matuštíková

Jarní prázdniny...
... jsou v týdnu od 12.3. – 16.3. 2012. Dětem přejeme radostné
prázdnin snad bude aspoň na horách dostatek sněhu na lyžování.

Vítáme…
Mikeš Maxmilián

21.12.2011

Všem členům rodiny blahopřejeme k této krásné události,
přejeme hodně radosti, lásky, zdraví a štěstí.

v lednu a únoru oslaví své významné jubileum:
Fialová Eva

12.1.

Hraběta Vladimír

7.1.

Stehlík Vladimír

30.1.

Škvorová Jana

23.2.

Haller Miroslav

14.2.

Nováček Vlastimil

15.2
15.2..

Přejeme Vám, aby i další roky byly plné pohody, zdraví
a lásky. Blahopřejeme.

DIAKONIE BROUMOV …
ve spolupráci s obcí Čtyřkoly vyhlašuje ve dnech
19.3.2012 - 30.3.2012
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
- látek (min. 1m2)
- péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
- domácích potřeb - nádobí bílé i černé - vše jen funkční
- nepoškozené obuvi
Bližší informace na OÚ Čtyřkoly, telefon: 317 776 651
Prosíme, věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby
se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc.

PIDI - SILVETR
30.12.2011 se konal již třetí ročník oblíbeného P-S v restauraci
"MONTÁNA". Lokál a výčep byly zaplněny skoro do posledního
místa a již tradičně přišli i hosté ze spřátelených obcí Lštění a
Zlenice. Premiéru na této akci si odbylo hudební pidi-tělísko
"BLEK FLEK„ a podle ohlasu přítomných hostů úspěšně. Všichni
jsme byli příjemně naladěni požíváním lahodných moků, přesně o
půlnoci jsme si popřáli vše dobré pro rok nadcházející a kolem
druhé hodiny ranní jsme se rozešli do svých domovů. Jedinou
skvrnou na tomto skvělém mejdanu je to, že provoz restaurace
"MONTÁNA" je definitivně ukončen. Věřme, že to je opatření
dočasné, protože MONTÁNA má obrovskou tradici už z dob, kdy
se ještě jmenovala "U URBANŮ" a zařízení, kde se můžeme na
úrovni najíst, napít nebo uspořádat akce podobné této bude v naší
obci určitě chybět. Letos jsme upustili od projevu premiéra obce,
protože někteří jedinci by průběh byť stručného projevu svým
chováním narušovali. To k případným dotazům proč se projev
nekonal. Věřím, že se opět sejdeme na podobné veselici co
nejdříve a s pozdravem vše dobré.
Libor Jaeger

Rozvážka obědů ...
Penzion a restaurace U Čerta rozšiřuje otevírací dobu - každý den
otevřeno od 11 hod. Nabízíme hotová jídla české kuchyně a
vybrané minutky. Pro seniory či maminky s dětmi možnost
objednání obědů i s rozvozem na tel: 777 25 88 87 nebo přímo v
restauraci.

Proběhlo... aneb fotokronika …
Loňský prosinec byl opět bohatý na události, bohužel
nejen ty veselé. Co se událo v obci v předvánoční čas
vám zprostředkujeme alespoň toto fotodokumentací.

Poděkování sponzorům …
... bez nichž by nebyl Mikuláš a vánoční posezení tak štědré.
Děkujeme společnosti PEPSI AMERICAS, která na Mikulášskou
besídku přispěla džusíky a na posezení seniorů přispěla
nealkoholickými nápoji a brambůrkami Lays. Poděkování taktéž
patří paní Hance Sikorové, která si s dětmi připravila vánoční
zpívání a Markétě Šachové, která připravila mikulášské balíčky.
Bez Mikuláše a pekelníků by to také nebylo ono, proto děkujeme
našim hasičům.
15.12. Vánoční posezení seniorů

4.12. Mikulášská besídka

Vánoční strom s dětskými psaníčky pro Ježíška
24.12. Koledy a betlémské světlo na Hradišti
Oslava 100 let paní Hruškové
Pietní místo zesnulému Václavu Havlovi
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