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Zprávy ze zastupitelstva …
•

Policie ČR, obvodní odd. Čerčany zaslalo Výroční zpráva o stavu bezpečnosti za rok 2011 v katastru obce Čtyřkoly: na
území naší obce bylo v roce 2011 spácháno 17 trestních činů a 15 přestupků.

•

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s obcí Nespeky o úhradě neinvestičních nákladů pro mateřskou školu Nespeky,
kterou navštěvuje z naší obce celkem 7 dětí.

•

Zastupitelstvo obce souhlasilo s doporučením výběrové komise a vybralo jako zhotovitele pro opravu mostu firmu J.L.T.stavební společnost, s.r.o. z Jesenice. Dále byla podepsána smlouva s firmou Prefa Kompozity, a.s. na dodávku
kompozitních roštů PREFAGRID a kotevního materiálu na akci opravu mostu.

•

Firma EKOKOM, a.s. vydala naší obci osvědčení o úspoře emisí za rok 2011. Díky rozvoji a provozu systému tříděného
sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových. Ve spolupráci se společností EKOKOM,
a.s. přispěla obec ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme dosáhli: Emise CO2
ekv. 70,278 tun, Úspora energie: 1.804.661 MJ. Obecní zastupitelstvo děkuje všem, kteří se na tomto velmi dobrém
výsledku podíleli.

•

Krajský úřad Středočeského kraje oznámil termín a pokyny pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu
Parlamentu ČR. Volby se uskuteční ve dnech 12.a 13. října 2012.

•

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo plánovanou opravou hasičského vozu Isuzu (spojka, pístové válce, horní a spodní).
Odhadovaná cena opravy je 20 000 Kč.

•

Zastupitelstvo obce rozhodlo o umístění dopravních značek na všech příjezdech do obce s tím, že v celé obci bude platit
maximální rychlost 40 km/hod.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní úřadě

KONTEJNERY

10.
10.8. – 11
11..8.2012

Před budovou obecního úřadu budou přistaveny kontejnery na BIOODPAD a na VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
v pátek od 14:00 hod. do 16:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 16:00 hod.
Opět bychom rádi upozornili, že do kontejneru na Bioodpad je možno odložit pouze:
trávu, listí, uschlé kytky, větve o průměru pouze do 3 cm a délky 1 m!
Do velkoobjemového kontejneru je možno odložit:
nábytek (stoly, židle, skříňky i jejich části – pokud možno co nejvíce rozebrané!), koberce, matrace

Pokud vám není jedno, jak vypadá naše obec a máte chuť pomoci s vysekáním příkop či ořezem keřů na veřejných
prostranstvích, budeme vám za pomoc vděčni a zajistíme odvoz bioodpadu.

Oznamujeme...
Oznamujeme
...
Se zajímavým nápadem přišel pan Antonín Volek
vytvořit publikaci o naší obci, která by měla ukázat
jak historické období tak i současnost. Chtěl bych
touto cestou požádat a oslovit ty z vás, kteří
vlastníte nějaké starší či historické fotografie a byli
byste je ochotni poskytnou na tento určitě
zajímavý záměr, abyste nám je donesli či poslali
na obecní úřad, kde je okopírujeme a ihned
vrátíme. Děkuji.
Libor Jaeger

Proběhlo …
24.6.2012 Vítání občánků
Přestože bylo horké nedělní odpoledne a počasí spíše lákalo k vodě než na
obecní úřad, sešli jsme se v plném počtu, abychom zase po roce osobně uvítali
nové čtyřkoláčky.
Pan starosta všechny přivítal a po krátkém proslovu se ujaly zpěvu a básniček
již trochu odrostlejší čtyřkolské děti Linda Benešová, Terezka Horáková, Kája a
Anička Žídková. Rodičům uvítaných dětí byly poté předány dary a květiny.
9.6.2012 Dětský den
Po ročním výpadku se zase dalo dohromady několik dobrovolníků (nejvíce z řad
našich hasičů) a uspořádali jsme Dětský den. Takový velkolepý Dětský den tady
ještě nebyl. Na programu nebyly jen soutěže, které se jistě dětem líbily, ale o
zpestření se postarala skupina Taekwon-Do, která předvedla někdy neuvěřitelné
kousky. Děti se také mohly těšit na Divadélko V Kufru, vyzkoušet si jízdu na
ponících, zastřílet si z paintballové pistole a samozřejmě za nasbíraná razítka si
vybrat krásné odměny, na kterých se podíleli naši sponzoři. A jako je ve
Čtyřkolech na Dětském dni zvykem, nesměla na závěr chybět hasičská pěna, ve
které se děti řádně vyřádily. Myslím, že laťka byla nasazeno hodně vysoko a
nezbývá než doufat, že i příští rok se dá zase dohromady parta dobrovolníků,
která se pokusí něco podobného znovu zorganizovat.
Touto cestou chceme poděkovat štědrým sponzorům, kteří se podíleli na obou
akcích. Dětské galaxii s.r.o., dlouhodobě spolupracující společnost
PepsiCo/General Bottlers CR s.r.o., Pojišťovna Generali, Exportní banka,
Libštátské pleny, Potravinami Markéta Šachová, Restaurace U Čerta,
Zámečnictví Ladislav Lán, Občerstvení Na Benďáku - Petr Maršálek a Gábina
Suchá, Jezdecký klub Pětihosty – Dagmar Hrabalová, Obecní úřad, SDH
Čtyřkoly, Paintballový klub, skupina Taekwon-Do Stránčice.
Děkujeme také všem, kteří věnovali svůj drahocenný čas, aby pomohli s
organizací a na stanovištích v průběhu Dětského dne.

Fotogalerie …
Veškeré fotografie z uskutečněných akcí
ve Čtyřkolech, si můžete prohlédnout na
internetu:
http://www.ctyrkoly.cz/foto.htm
Rovněž i z letošního Vítání občánků a
Dne dětí.
Pokud máte někdo z vás fotografie z
těchto či jiných akcí, které se nám
nepodařilo zachytit, neváhejte se s nimi
podělit a poslat je mailem nebo předat
na OÚ.

Blahopřejeme … k narozeninám

Loučíme se …
dne 1.8.2012
ve věku nedožitých 90 let zemřel
Pan ing. Zdeněk Kubišta
Pan Kubišta byl nejstarším občanem mužského pohlaví v
naší obci, dne 22.8. by oslavil 90. narozeniny. Pan
Kubišta pracoval několik let jako zastupitel obce
Čtyřkoly. Byl předsedou stavební komise a členem
komise životního prostředí.

Během prázdnin slaví svá významná životní jubilea tito naši
spoluobčané a my se připojujeme s gratulací.
Vaněčková Věra
Hrdina Miroslav
Novotná Marcela
Horváthová Marie
Strachotová Božena
Dvořáková Helena
Hrbáč Martin

Inzerujete ...
Veterinární ordinace Čerčany
Ošetřování a vakcinace psů, koček a dalších malých
zvířat
• Čipování a vystavování pasů
• RTG a sonografické vyšetření
• Biochemické vyšetření krve
• Odstraňování zubního kamene ultrazvukem
• Chirurgické zákroky na objednání mimo ordinační
hodiny
• Prodej krmiv a veterinárních diet
MVDr. Jan Jíša
MVDr. Martin Štěpánek
MVDr. Jana Blažková
tel.: 603 942 336, 605 519 352
Brigádníků 120 Čerčany-Vysoká Lhota 257 22
http://veterinacercany.wz.cz

Montessori Mozaika
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“
Mozaika nabízí Vašim dětem letní program, mateřskou školu,
dětský klub, od září 2013 školu základní, to vše v
Mnichovicích. Děti mají možnost rozvíjet své schopnosti
v bezpečném prostředí. Díky jasným pravidlům mohou děti
volit tu činnost, která je zaujme, a postupovat vlastním
tempem. Čím více zodpovědnosti je dítě schopno přijmout, tím více má také svobody. Rodičům nabízíme přednášky a kurzy,
na příští školní rok plánujeme kurzy o Montessori pedagogice, kurz Ligy otevřených mužů o tom, že kluci potřebují zakoušet
sílu, a také kurz Respektovat a být respektován.
Nyní v dětském klubu končí školní rok a připravujeme se na letní program – 16. července se vydáme na cestu kolem světa,
příměstský tábor je určený pro děti od 4 do 10 let. Seznámíme se s jídly, hudbou, tancem, výtvarným uměním, pohádkami a
dalšími zvláštnostmi jednotlivých kontinentů.
Průběžně probíhá zápis do Montessori mateřské školy na školní rok 2012/2013. Pokud uvažujete o školce, která bude jednat
s Vašimi dětmi s respektem a nabídne jim materiál pro rozvoj jejich schopností, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.
Místo dne otevřených dveří upřednostňujeme osobní návštěvy v době, kdy je školka v provozu, abyste viděli, jak to u nás
funguje.
V září 2013 otevřeme základní školu, 1.-3. třídu (později celý 1. stupeň). Pro děti, které mají odklad školní docházky nebo
jejichž rodiče uvažují o Montessori základní škole, nabízíme od září 2012 pondělí pro předškoláky. Děti prožijí den jako
v Montessori školce a budou se tak moci lépe rozhodnout, zda chtějí v Montessori systému pokračovat i ve škole.
Pro rodiče s dětmi od roku a půl bude otevřeno úterní dopoledne, během kterého si děti vyzkouší práci s Montessori
pomůckami a rodiče získají tipy na domácí aktivity. Součástí dopoledne je i rozvoj psychomotoriky, výtvarná či jiná aktivita.
Více informací na www.montessorimozaika.cz

Ředitelka ZŠ a MŠ Mozaika Mgr. Táňa Kadlecová

Zajímají nás akce v okolí …

Pyšely
19.8.2012 – 18:30 hod.

Čerčany

KONCERT V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
8.9.2012 od 13.00 hod., zahrada za KD
ČERČANSKÉ OCHUTNÁVÁNÍ

Účinkují:Vratislav Kříž (baryton) a Petr Malásek (klávesy)
vstupné: Kč 150,-

2. 9.2012

Výroční slavnost otevření
Hospice Dobrého Pastýře
(bohoslužba, divadlo, koncert)

25.8. – 19:00
MORAVSKÝ VEČER S CIMBÁLEM „GALÁN“

Baštírna

na zahradě pyšelské sokolovny

11.8.2012 v 16.00 "Blek Flek„ - rock-pop-country

vstupné: Kč 150,- vč. uvítacího nápoje a malého
občerstvení

Čtyřkolský papírák 2012

Penzion Javorník

Dne 16. června 2012 se konal 7. ročník triatlonového
závodu Čtyřkolský papírák a ačkoliv již bydlím ve
Čtyřkolech 7 let zúčastnil jsem se ho poprvé. Uplynulých 6
let jsem se na účast vždy jen „připravoval“ a u toho taky
zůstalo. Letos to bylo jiné, na Čarodějnicích jsem slíbil
Michalu Kubíkovi a to tak, že „na beton“, že tentokrát se
určitě zúčastním, což jsem si vzhledem k pokročilé hodině
též pečlivě zaznamenal. A musím říci, že jsem udělal moc
dobře. Mám-li provést hodnocení akce, tak bych to viděl
asi takto:

Uspořádáme pro Vás jakoukoli akci, oslavu narozenin,
školní srazy, firemní večírky...
Občerstvení a studená kuchyně jsou již v provozu,
teplou kuchyni začínáme 8.8.v 18.00
- hotová jídla tradiční české kuchyně

Náročnost tratě: Přiměřená

- minutky

Organizace: Výborná

- pivo Plzeň 12°, Kozel 11°,10°

Zázemí, občerstvení: Skvělé

- občerstvení, zmrzlina

Atmosféra: Nepřekonatelná
Výsledek: …na tom přece nezáleží
Nejsem oprávněn jakkoliv hovořit za organizátora závodu
Osadu Montana, ale pokud má v plánu v tradici
pokračovat a závod je otevřen všem, přijďte na příští
ročník, určitě nebudete litovat.
Ještě jednou díky !!!

Zveme Vás do opět otevřené restaurace se zahrádkou k
příjemnému posezení s přáteli, na chutný oběd, večeři
nebo jen tak na kávičku.

Laďa Horák

- sportovní přenosy na projekci

Otvírací doba: Denně od 16.00 do 23.00
Od 10.8. - 11.30 do 23.00
Tel.kontakt : 603 295 503
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