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Uklízíme obec… 14.4.2012
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 14. 4. 2012 od
10. 00 hod. do 11.00 hod. od budovy OÚ Čtyřkoly.
Do nebezpečného odpadu lze ukládat barvy, laky, oleje, ředidla,
kyseliny, rozpouštědla apod., vždy v plastových nebo
plechových nádobách. Dále televizory, lednice, mrazáky,
počítače - vše pouze nerozebrané, dále pneumatiky bez disků,
baterie, akumulátory, nepoužitelná léčiva.
Do nebezpečného odpadu n e p a t ř í - stavební materiál a suť,
plasty a dřevo.
Kontejner na biologický odpad
ve dnech 13.4.-14.4.2012 (pá 14–16 hod., so 9–16 hod.) bude
před budovu obecního úřadu přistaven kontejner na biologický
odpad ze zahrad. Kontejner je určen pouze pro biologický odpad
bez igelitových obalů, větve šířka 3 cm, délka 1 m.

Jarní úklid …
Zároveň s přistavením kontejnerů a
svozu odpadů proběhne i jarní úklid
obce. Víme, že všichni máte jistě dost
své práce a času málo, přesto bychom
Vás rádi požádali, abyste pomohli uklidit
i veřejná prostranství nebo společně s
námi před OÚ v 9:00 – sběrem
odpadků, zametením štěrku z cest,
prořezáním křoví, atd. Děkujeme, sami
to nezvládneme.
Zastupitelstvo obce

SDH Čtyřkoly pořádá
dne 30.4.2012
od 19:00

Kontejner na velkoobjemový odpad
ve dnech 13.4.-14.4.2012 (pá 14–16 hod., so 9–16 hod.) bude u
budovy OÚ Čtyřkoly přistaven kontejner na velkoobjemový
odpad.
Do tohoto kontejneru lze ukládat - nábytek (stoly, židle, skříňky i
jejich části), linoleum, koberce, matrace, různé hadry, velké
plastové nádoby, dřevěné desky apod.
Do kontejneru na velkoobjemový odpad n e p a t ř í - stavební
materiál a suť, nebezpečný odpad, apod.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
na Planýrce
všichni jsou srdečně zváni, občerstvení zajištěno
reprodukovaná hudba

Zásluhy hasičů ...
Naši hasiči obec zbaví nejen
železného šrotu, který nám
na zahradách a půdách
překáží, ale vyčistili i stráň
pod kostelíkem na Hradišti
od náletových křovin a
stromů.
Účelem
bylo
zlepšení
pohledu
na
dominantu našeho kraje a
rovněž tak získali dřevo na
blížící se pálení čarodějnic.
Hasiči tomu věnovali dvě
soboty, při nichž jim naštěstí
počasí přálo.
Zastupitelstvo
jim
touto
cestou veřejně děkuje.

Zprávy ze zastupitelstva ...
•

Na křižovatce místních komunikací u řeky (cesta od železničního tunelu k řece a komunikace podél řeky) bylo na žádost
občanů instalováno obcí dopravní zrcadlo pro zajištění bezpečnosti provozu.

•

Za účasti zástupců Krajské správy a údržby silnic a Policie ČR byly dohodnuty další změny značení:
změna přednosti v jízdě v křižovatce u penzionu U čerta - hlavní komunikace bude vedena ze směru od nádraží směrem
k obecnímu úřadu,
bude přemístěna značka „Slepá ulice“ do míst křižovatky u zvoničky,
bude označena místní komunikace ve směru Javorník k hotelu Relax jako slepá ulice.

•

Od varianty vybudovat v obci zónu 30 km bylo upuštěno – vyžadovalo by to na každém vjezdu instalovat zvýšený příčný
práh, což by bylo pro obec značně finančně nákladné.

•

Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek za rok 2011 ve výši 1 181 359 Kč.

•

Na základě stížností občanů a provedené kontroly budou odeslány dopisy všem majitelům pozemků, kterým vyúsťuje
svod dešťové vody přímo na místní komunikaci s žádostí o nápravu.

•

Na základě výsledků výběrového řízení byla podepsána smlouva s firmou VPÚ DECO Praha, a.s. na zpracování
projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a provedení 1. hlavní prohlídky na akci „Rekonstrukce mostu přes
řeku Sázavu mezi obcemi Lštění a Čtyřkoly“. Na opravu má obec přislíbenou dotaci z MMR ČR.

•

Zastupitelstvo obce přijalo nabídku Mateřské školky v obci Nespeky na přijetí 7 dětí ze Čtyřkol a zavázalo se hradit
příspěvek na neinvestiční náklady.

•

V termínu od 10.4. bude provedena recyklátem oprava části místní komunikace od továrny Erwin Junker směrem na
Javorník.

•

Ve dnech 10.3. a 24.3. se uskutečnila brigáda na vyřezání křovin a náletového porostu z obecních pozemků.

ANKETA – PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Vážení spoluobčané,
V minulém vydání ROZHLEDŮ byla uveřejněna anketa k
tématu: PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ.
Vyhodnocení:
Na anketu reagovalo celkem 8 dětí, respektive jejich rodičů
s následujícími preferencemi:
1) Je řešením Vašich potřeb celodenní školka, nebo pouze
časově omezené hlídání dětí, tzv. „hlídáček“?
ŠKOLKA

HLÍDÁČEK

Výsledek:

8x ŠKOLKA

2) Jedním z řešení je dohoda naší obce s okolními obcemi.
Jaká dojezdová vzdálenost je pro Vás ještě přijatelná
(časově)?
≤ 10 MIN.

20 MIN.

Výsledek:

5 x ≤ 10 MIN.

30MIN.

≥30MIN

Komentář ze strany zastupitelstva obce:
Děkujeme všem rodičům, kteří projevili zájem a ankety se
zúčastnili. Výsledek ankety a to především počet občanů
obce, kteří se ankety zúčastnili, nás velmi překvapil, možná
až zaskočil. I přes tuto skutečnost ujišťujeme rodiče dětí v
předškolním věku, že se i nadále budeme touto
problematikou zabývat a jsme připraveni ji kdykoliv
diskutovat. V současné době bylo 7 dětí přijato do MŠ
Nespeky.
Vladislav Horák, zastupitel obce

Blahopřejeme … k narozeninám
V březnu a dubnu oslavili svá životní jubilea spoluobčané:
Cvach Antonín

Medřická Růžena

Hodík Oldřich

Vladař Petr

Berka Josef

Maršálková Hana

V minulém čísle jsme opomněli na oslavence:
Zemanovou Miloslavu, Hoffmanovou Miloslavu a Šálkovou
Jarmilu, kterým dodatečně přejeme vše nejlepší...
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a pohody do dalších let.

1x 20 MIN.
1x 30 MIN.
3) Za předpokladu, že by se jednalo o přeškolní 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
Kč

3.000,-Kč

Výsledek:

4x ≤ 1.000,-Kč
4x 3.000,-Kč

5.000,-Kč

≥5.000,-

Loučíme se …

dne 7.2.2012 zemřel
pan Miloslav Souček
dne 21.3.2012 zemřela
paní Miluše Pančochová
dne 26.3.2012 zemřela
paní Iva Kosařová

Čistá řeka Sázava ...
Dobrovolníci už se chystají na již 7. ročník projektu Čistá řeka Sázava, který se uskuteční
od 13. do 15. dubna 2012. Dobrovolníci vyčistí hladinu a břehy jednoho z nejznámějších
českých toků od Havlíčkova Brodu až po Pikovice. Patronát nad akcí opět převzala
zpěvačka Aneta Langerová, která pomůže i se samotným úklidem.
Čištění řeky Sázavy se mohou zájemci zúčastnit osobně a pomoci se sběrem odpadků na
březích nebo poskytnutím materiálního či finančního daru.
Čtyřkoly se již pravidelně účastní jak finanční, tak praktické pomoci a to pečením dobrot pro často promrzlé a unavené
vodáky, kteří nám čistí naši část řeky.
Pokud chcete napéct něco dobrého, prosím, kontaktujte Martinu Matuštíkovou na mob. 737 470 117.

Čtyřkolská minizoo ...
naše čtyřkolské břehy řeky Sázavy se staly domovem pro
mnoho živočichů. V poslední době se v naší lokalitě
soustřeďují kachny, labutě, kormoráni a především nutrie,
které se zde zabydlely. Známkou toho, že se jim u nás
líbí, je jejich narůstající počet. Díky nim se Čtyřkoly staly
hojně navštěvované rodinami s dětmi ze širokého okolí.
Nutrie se u nás mají dobře a přečkaly i kruté mrazy. Díky
starostlivosti našich občanů měly i přes zimu dostatek
potravy. Prosíme, zvažte, zda-li i nyní nutrie potřebují tolik
zásob potravy, které se válí na břehu řeky.

Informujeme …
Obnovení paroplavby na Sázavě!

SDH ČTYŘKOLY POŘÁDÁ
6. ročník speciální soutěže v požárním
útoku

Máme skvělou zprávu pro všechny milovníky výletů na
parníku. Poslední posázavská paroplavební společnost se
rozhodla od letošní turistické sezóny obnovit pravidelné
plavby po řece Sázavě. Loď s kapacitou 20 míst pojmenována
po staré trampské osadě Montana začne pendlovat mezi jezy
v Čerčanech a ve Čtyřkolech už od 1.4.2012. Zástupce
společnosti a zároveň kapitán plavidla Jožka Veselý nám
sdělil, že zkušební provoz bude zatím pouze o víkendech
mezi 10 a 16 hodinou, v letních měsících pak počítá v případě
zájmu s rozšířením provozních hodin i na všední dny. Škoda
jen, že po plavbě na Montaně nebude možné uhasit žízeň i ve
stejnojmenné hospodě. Ta zůstává i nadále zavřená… PBE

SENIORSKÉ JARO

POTRAVINY ČTYŘKOLY

ČTYŘKOLY 2012

Nová otevírací doba od 1.4.2012
Po

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00

Datum konání: 21.4.2012 ve 13:00 hod. na
fotbalovém hřišti ve Čtyřkolech

Út

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00

St

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00

Kdo soutěží: všichni senioři, kteří
nezanevřeli na hasiččinu a chtějí to ukázat
nastupující generaci.

Čt

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00

Pá

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00

Hasiči i nehasiči, všichni jste srdečně zváni.

So

7:30 – 11:30

Nezapomeňte na dobrou náladu.

Ne

9:00 – 11:30

Férová snídaně ... aneb jarní piknik
Světový den pro fair trade se již desátým rokem slaví vždy druhou květnovou sobotu
a letos připadne na 12. května. Tento den není jen oslavou spravedlivějšího způsobu
obchodování, je také výzvou k odpovědné a udržitelné spotřebě obecně. V ten den
spousta lidí vyjádří společnou snídaní podporu fair trade. Bude to signálem, že nám
nejsou lhostejné podmínky, za jakých se produkuje a obchoduje zboží, které běžně
spotřebováváme.
Zkusme tedy v sobotu 12.5. 2012 v 9:30 před obecním úřadem společně se
známými, sousedy, kamarády nebo rodinou férově posnídat fairtradové a lokální
suroviny (pozn. v případě nepříznivého počasí v zasedací místnosti).
Nezapomeňte, že fairtradové dobroty se rády kamarádí s těmi lokálními. Můžete si upéct buchtu z fairtradového kakaa a
cukru, biomouky, medu od místního včelaře a vajíček od souseda a k tomu si uvařit do termosky fair trade čaj nebo kávu.
Nemáte čas ani chuť na pečení? Pak stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou čokoládovou
pomazánkou nebo sýrem od místního farmáře. Některé recepty najdete na http://www.facebook.com/ferovasnidane/notes
Jako na každý podobný piknik si s sebou nezapomeňte vzít deku nebo něco jiného na sednutí. Doporučujeme vzít si s sebou
i hrneček a talířek. Určitě se najde někdo, kdo se s vámi bude chtít podělit o svoje výtvory!
Pokud budete chtít sehnat fair trade suroviny, můžete se obrátit na mě a pokud sháníte lokální mléčné výrobky či bio mouky
seženete je na www.biovavřinec.cz
Více informací a recepty na webu http://www.ferovasnidane.cz/ nebo Martina Matuštíková, mob. 737 470 117

Zajímají nás akce v okolí …
Pyšely
13.4.2012

Koncert Heřman Švihák a Michal
KOBERSTEIN

Fotokronika ...
Po třeskutých mrazech koncem února se dala zamrzlá řeka
do pohybu. Byla to zajímavá podívaná na plující ledové
kry, které naštěstí nezpůsobily větší škody....

(kapela Heřman Švihák s enfant terrible kladenské
hudební scény) na pyšelské faře
30.4.2012

KONCERT FOUSY MOJO

(vítěz soutěže Naděje Radia Beat 2011), na pyšelské
faře
5.5.2012

BICYKLOVKA, jarní cyklovýlet pro
všechny

18.5.2012

Koncert JAKUBA ČERMÁKA
(teplický písničkář, básník a příležitostný
busker), na pyšelské faře

Čerčany
22.4.2012

CHCETE MĚ? Zdeněk SRSTKA
18:30 hod. , Kulturní dům Čerčany

Vzpomínání a povídání se známým hercem,sportovcem
a kaskadérem Zdeňkem Srstkou, spolu s písničkami
zpěváka a imitátora Libora Petrů, ze Směšného divadla
Luďka Soboty.
Vstupné: plné - 90 Kč
Pyšelka
8.4.- Bessoni, Country Velikonoce, 20.00
14.4.- taneční zábava, 20.00
28.4.- 1.výročí znovuotevření Pyšelky, 1. sud zdarma,
hudba
29.4.- Divadlo v kufru, Pohádka o Karkulce, 14.00
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