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Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …

Výzva …

• Zastupitelstvo obce schválilo každoroční finanční příspěvek
Sdružení pro ochranu kulturního dědictví Zlenice ve výši
1.000,- Kč, Občanskému sdružení zdravotně postižených v
Čerčanech ve výši 1.000,- Kč a organizaci Ochrana fauny
ČR Votice ve výši 2.000,- Kč.

Povodí Vltavy při pravidelné kontrole koryta řeky
Sázavy zjistilo, že v katastru naší obce opětovně
dochází k ukládání biologického odpadu na břeh řeky.
Nejhorší situace je v místě přechodu vodovodního
řadu a v místech nad jezem, kde oplocení zahrad
přímo sousedí s břehem Sázavy.

• Dne 13.1. proběhlo za účasti odboru dopravy MěÚ Benešov,
Policie Benešov, OÚ Lštění a OÚ Čtyřkoly jednání o
změně dopravního značení na mostě přes řeku Sázavu
(snížení minimální výšky projíždějících vozidel). MěÚ
Benešov odbor dopravy i Policie Benešov
požadují
vypracování znaleckého posudku o skutečném stavu mostu.
Zpravování posudku zajistí společně obec Lštění a obec
Čtyřkoly.

Ukládáním odpadu dochází k devastaci břehu, břeh
ztrácí přirozené zpevnění travním porostem a při
povodni je pak uložený odpad splaven do toku, čímž
se zhorší průběh povodně a břeh ztrácí stabilitu a
dochází k vytváření břehových nátrží.
Dle §67 zákona č.254/2001 Sb. o vodách je v aktivní
zóně záplavového území zakázáno skladovat
odplavitelný
materiál,
látky
a
předměty.
Upozorňujeme, že za porušení zákazu lze uložit
pokutu za přestupek ve výši do 20.000,- Kč nebo za
správní delikt ve výši do 100.000,- Kč.

Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz
nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Upozorň
Upozorňujeme …

Pokud nedojde k nápravě zahájí vodoprávní úřad s
jednotlivými vlastníky pozemků a nemovitostí správní
řízení.

!!! Na základě stížností občanů na stále se zhoršující
kvalitu pitné vody plánuje obecní úřad v roce 2011
kontrolu technického stavu a vyvážení odpadních jímek a
septiků v obci !!!

Dýchá
Dýcháme …
Do konce března 2011 bude společnost Povodí Vltavy
provádět údržbu břehového porostu na pravém břehu řeky
Sázavy. Těžba je plánována z důvodu špatného stavu porostu
na hranici životnosti. Stromy svým vzrůstem a nestabilitou
představují nebezpečí pro obyvatele. Následně budou
vykácené úseky osazeny náhradní výsadbou listnatých dřevin.

Komíny ve Čtyřkolech a Javorníku opět jedovatě
zamořují.
Letos opět prožíváme tuhou zimu a abychom se
alespoň doma zahřáli, je potřeba pořádně zatopit v kotli.
Ale ….???
Zkusme se podívat, zda to není zrovna náš komín, z
kterého jde černý dusivý dým? Přesvědčme se, zda
mohou naši sousedé bez obav větrat, zda se v
nejbližším okolí našeho domu neválí dým a štiplavý
zápach a zda zbytečně nedráždíme průdušky
kolemjdoucích.
Prosím, zamysleme se, zda v této nevlídné době viróz
a nachlazení nejde něco zlepšit a omezit tak vypouštění
toxických sloučenin do ovzduší?
•

•

•

Vymést komín, aby dobře táhl (tím předejdeš i
možnému samovznícení sazí a následnému
požáru).
Seřídit kotel tak, aby spalování probíhalo při
optimální teplotě, která pak významně omezuje
vznik jedovatých oxidů uhlíku, dusíku a síry.
Topit pouze tím, na co je kotel stavěný a nespalovat
domácí odpad!!!

Mysleme na to, že nejvíce prachových částic spadne na
náš pozemek a do nejbližšího okolí?!

Dálnice D3 …
jaká
jaká varianta se bude realizovat?
Západní
varianta
(původně
stabilizovaná)
nebo
východní
(Promika + Zenkl – Vyhnálek)?
Obecní úřad Čtyřkoly informuje občany
o zveřejnění dokumentace vlivů záměru:
„D3 – Středočeská část“ na životní
prostředí, kterou rozeslalo Ministerstvo
životního prostředí. Dokumentace je
také k
nahlédnutí
v informačním
systému EIA na internetových stránkách
CENIA
a
na
stránkách
MŽP:
http://www.cenia.cz/eia
pod kódem
záměru MZP 325.
Občané se mohou s dokumentací
seznámit také v úředních hodinách na
obecním úřadě a vyjádřit svůj

Tuto prvorepublikovou pohlednici Čtyřkol a Lštění nám poskytl pan Jaroslav Vocel.

nesouhlas se stavbou podepsáním petice nejpozději do 17.2.2011. Týká se to každého z nás! Všech majitelů nemovitostí v
katastru obce, ale i rekreantů a turistů, kteří mají rádi toto místo.
Petici je možno podepsat v kanceláři OÚ, v obchůdku u Šachů a v restauraci U Čerta.
Starostové dotčených obcí již svůj zásadní nesouhlas s „východní“ variantou vyjádřili ve „Stanovisku starostů“ adresovanému
Ministerstvu životního prostředí.

Čistá
istá řeka Sá
Sázava 2011
Dobrovolníci letos opět z lodí a
břehů vyčistí řeku Sázavu. Úklid
úseku ze Střechova do Pikovic,
dlouhého téměř 100 kilometrů,
tradičně organizuje společnost
Posázaví o.p.s. a uskuteční se od
15. do 17. dubna 2011.
Další úseky řeky vyčistí místní akční skupina Lípa pro venkov a
občanské sdružení Sázava 21.

Pomoci může každý – třeba zasláním drobného
příspěvku na sbírkový účet číslo

1249-326666339/0800
Všichni dobrovolníci bez rozdílu věku se mohou
hlásit Denise Cibulkové, a to na telefon 733 710
012 nebo e-mail cibulkova@posazavi.com.
Kontaktovat se mohou i přes facebook.
Podrobnosti o celé akci jsou uvedeny na
www.posazavi.com.

Patronát nad projektem nazvaným Čistá řeka Sázava převzala stejně
jako loni zpěvačka Aneta Langerová, která opět jeden den na řece
rovněž pojede.
Organizace akce se od loňska nebude příliš lišit. Řeka bude opět
rozdělena na pět úseků, každý z nich bude mít svého vedoucího a
svůj zásobovací tým.
V loňském roce se řeka Sázava uklízela už popáté. Více než 1000
dobrovolníků tehdy vyčistilo úsek řeky dlouhý přes 150 kilometrů.
Sesbírali přes 37 tun odpadků, především plastových lahví,
igelitových obalů, ale také starých lednic, sudů, torz rybářských lodí,
koleček, jízdních kol či pneumatik.
Projekt je nekomerční aktivitou založenou na dotacích a dobrovolnosti
všech. Tedy nejen lidí, kteří odpadky sbírají z lodí a břehů, ale také
obcí, měst, sponzorů a partnerů. Osloveny bývají i obce podél
Sázavy, aby poskytly finanční příspěvek, materiální pomoc v podobě
úklidových prostředků nebo stravy pro dobrovolníky. Organizátoři
letos chtějí do úklidu více zapojit základní školy. Děti by měly
pomáhat čistit řeku z břehů. Všichni dobrovolníci bez rozdílu věku se
mohou hlásit paní Cibulkové na telefon 733 710 012 nebo email cibulkova@posazavi.com. Kontaktovat se mohou i přes
facebook.
Podrobnosti
o
celé
akci
jsou
uvedeny
na www.posazavi.com.

Naše obec každoročně na tuto akci přispívá
finanční částkou a čtyřkolské maminky
pravidelně pečou buchty pro dobrovolníky,
kteří čistí náš úsek řeky. Pokud byste chtěli
pomoci i vy, není nic snazšího než se přidat.
Můžete také kontaktovat Martinu Matuštíkovou na
mailu: ctyrkoly.javornik@seznam.cz

Sčítáme lidi, domy a byty…
byty…
Sčítání se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke
kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se
budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok.
Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10
EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské unii
obvyklá).
Novinky sčítání lidu 2011
•
•

•
•
•
•
•

Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na
registrované partnerství.
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje.
Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z
hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a
připojení k internetu.
Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím
datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni
pomoci se všemi dotazy o sčítání.
Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou
formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

Generálka na sčítání lidu
V České republice se loni od 6. dubna do 7. května uskutečnilo zkušební sčítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel využilo možnost
odeslat formuláře elektronicky přes internet, ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formuláře komisařům nebo je posílali
poštou.
Pro zkušební sčítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel České republiky, aby prověřili všechny potřebné procesy před ostrým
sčítáním v příštím roce, otestovali srozumitelnost a přehlednost formulářů a vyzkoušeli nové techniky skenování dat. „Sčítání
lidu se na našem území provádí pravidelně od roku 1869. Loni se poprvé v historii testovalo i elektronické vyplňování
sčítacích on-line formulářů na internetu, které bude při sčítání v tomto roce úplnou novinkou,“ upozorňuje místopředseda
Českého statistického úřadu Stanislav Drápal. „Samotné informace z dotazníků nebyly při zkušebním sčítání tím
nejdůležitějším, zaměřili jsme se hlavně na srozumitelnost otázek a formulářů. Výstupem byla zpráva, jaké procesy je potřeba
pro ostré sčítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových systémů.“
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy
sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší
dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí
zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu.
Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se
konalo současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na
našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové
válce.
Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Vítáme …

Blahopř
Blahopřejeme …

v lednu přišli na svět noví čtyřkoláčci

Během měsíce února oslaví své významné
jubileum pan

Anna Ciglerová

11.01.2011

Michal Hartl

17.01.2011

Haller Miroslav
Nová
Nováček Vlastimil

Rodičům gratulujeme a přejeme úspěch při výchově,
hodně zdraví a vzájemné lásky.

Přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a
životní pohody.

Čtyřkolský MiniPles

23.2.2011

19.3.2011 od 20:00

přijďte NA FÉROVKU

restaurace U Čerta

do Pyšelské cukrárny

 K tanci hraje kapela Důraz Band
 Slosovatelné vstupné 70,- Kč (omezená kapacita)
 Předprodej vstupenek na OÚ

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Zveme vás na férový čaj a kávu do příjemného prostředí
podvečerní cukrárny. Dozvíte se, jaký příběh se ukrývá za
fairtradovým oblečením značky Nomads, které má svůj
osobitý styl. Budete si ho moci prohlédnout, osahat a
vyzkoušet. Nebo dle chuti udělat módní přehlídku.

Zvou Martina Matuštíková a Kristina Hořáková

www.ona-fair.cz

Pyšely
12.2. 20:00 SPORTOVNÍ PLES k tanci hraje skupina
Narex, pořádá TJ Sokol Zaječice
13.2. 15:00

4.3.

17:00 hod.

FRESTYLE POVÍDÁNÍ S PILNÍKEM setkání s
Freestylovou nadějí Petrem Pilátem, moderuje
Dalibor Gondík, předprodej vstupenek v
Infocentru Čerčany, vstupné 30,-Kč

20:00 HASIČSKÝ PLES v sokolovně, vstupné 90,KINO ČERČANY

11.2. 19:00 Úterý po vánocích, drama
12.2. 16:30 TRON: Legacy, akční sci-fi
12.2. 19:00 TACHO, akční komedie

Více informací o Fair trade v kampani „Ušili to na nás“

www.usilitonanas.cz
JAZYKOVÁ LABORATOŘ V CHOCERADECH
otevírá sobotní kurz angličtiny
PŘÍPRAVA NA MATURITU
Interaktivní výuka se sluchátky a prací na PC včetně
konverzace s rodilým mluvčím,
začátek 19.3., 26. 3., 2.4., 9.4., 16.4.
celkem 20 vyuč.hodin, vyučování vždy v sobotu od 9.30
do 12.30, cena 2 900,-

Inzerujete
…na email: j.lightburn@seznam.cz
přihlášky

18.2. 19:00 Občanský průkaz, komedie

nebo na telefon: 775 614 778, 317 704 532

19.2. 19.00 Fotři jsou lotři. komedie

nejpozději do 25.2.2011 (max.8 posluchačů)

25.2. 10:00 Kamarádi z televize IV., pohádky
26.2. 19:00 RODINKA, komedie

KOMINICTVÍ ŠTÍSTKO – nabízíme

Čerčany

Čištění a revize kouřových spalinových cest

Taneční škola manželů Maršálkových "SALTA" pořádá v
Čerčanech pro začátečníky i pro mírně pokročilé

• čištění komínů a kouřovodů pro všechny druhy paliv

KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE PRO DOSPĚLÉ
Místo konání: Kulturní dům Čerčany
Kdy: začínáme 10.2.2011 od 20.00 do 22.00 hod
Přihlášení: tel. 604 511 019

• revize komínů a kouřovodů pro všechny druhy paliv

Vložkování komínů
• hliník (Al) rovná i ohebná roura
• nerez (Ak) rovná i ohebná roura

11.2. 19:00 Infinite Quintet

• plast – pro kondenzační kotle

25.2. 19:00 Mark Aanderud Quartet

• poskytnutí záruky na provedené dílo

Předprodej vstupenek: 100,- Kč, (recepce Hospice Dobrého
Pastýře v Čerčanech, Restaurace U modrého beránka Čerčany, infocentrum Čerčany) V den konání koncertu: 150,Kč Začátek koncertu vždy v 19 hodin
od 5.2.2011 nově hodiny ZUMBY s Bárou. Tělocvična
Čerčany 19.30-20.3
Mnichovice

Kominické práce
• Čištění komínů – vložkování komínů – revize – stavba
vícevrstvých komínů a odkouření – kalkulace výstaveb
komínů a vložek – výškové práce
Tel.: 721 433 513
Email: kominictvististko@seznam.cz

13.2. 14:00
Kašpárkovy pohádky - divadlo v RC
Palouček - Představení

HAVARIJNÍ SLUŽBA DO 24 HODIN.
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