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Zprávy ze zastupitelstva …
•

Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu obecního pozemku
pro psí azyl občanskému sdružení „Naděje pro čtyři packy“
(kapacita 10 psů) za zahradnictvím směrem na Pyšely.

•

Zastupitelstvo obdrželo předběžné vyjádření o doporučení
schválení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
opravu povrchu místní komunikace v Javorníku (směrem
dolů k řece) poškozené přívalovými dešti ve výši 457 000 Kč.

•

Zastupitelstvo schválilo pořízení nových kancelářských
skříní do kanceláře obecního úřadu. Stávající plechové
skříně budou použity na archiv obce, který bude zřízen
na půdě v budově obecního úřadu. Stávající archiv je v
nevyhovujících podmínkách vlhkého sklepa.

•

Zastupitelstvo obce Čtyřkoly souhlasí s opravou části
schodiště za tunelem včetně zábradlí a s rozšířením
stanoviště na kontejnery nad vlakovou zastávkou ve
Čtyřkolech. Na toto stanoviště byly přidány další
kontejnery a proto je stávající plocha nedostačující.

•

Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem zasedací
místnosti v 1. patře na cvičení „pilates“. Cvičení bude
každou středu od 20 hodin. Cena za pronájem místnosti
100 Kč.

•

Na opravu mostu bude společně s obcí Lštění zpracována
studie a dokumentace. Předběžný odhad celkové
rekonstrukce mostu činí cca 6 mil. Kč. Obce Čtyřkoly
a
Lštění se pokusí společně získat na opravu a rekonstrukci
dotaci.

•

Obecní úřad Čtyřkoly zadá zpracování studie na úpravu
pozemku okolo obecního úřadu.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz
nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Upozorňujeme …
občany, že od tohoto vydání bude
zpravodaj vycházet jako dvouměsíčník.
Důležitá
upozornění,
která
budou
neodkladná do dalšího vydání zpravodaje,
vám budou zasílána mailem a vyvěšena na
úřední desce a informačních tabulích.
Děkujeme za pochopení.

Uzavření mostu …
Upozorňujeme občany, že most přes
řeku byl z technických důvodů uzavřen
pro motorová vozidla. Most je ve velmi
špatném technickém stavu a neohleduplní motoristé jej nedodržováním
povolených limitů ještě více ničili. Již
bylo zaznamenáno i několik žádostí o
finanční odškodnění za poškození
automobilů. V současné době není v
možnostech obcí Lštění a Čtyřkoly
financovat
nákladnou rekonstrukci,
která se odhaduje na 6-7 mil. korun,
proto se obce dohodly most uzavřít.

Příjem televizního signálu v naší obci
V březnovém vydání jsme Vás podrobně informovali o situaci ohledně příjmu televizního signálu (DVB-T) v naší obci.
Zastupitelstvo obce na svém pravidelném zasedání dne 20.dubna 2011 rozhodlo dále nepokračovat v aktivitách spojených se
zajištěním signálu DVB-T v obci Čtyřkoly-Javorník a to zejména s ohledem na vysokou finanční náročnost projektu.
Cena za zajištění signálu DVB-T je bohužel neúměrně vysoká ve vztahu k rozpočtovým možnostem obce.
Omlouváme se tímto našim spoluobčanům, kteří mají problémy s příjmem pozemního digitálního televizního signálu (DVB-T)
a doporučujeme jim jednu z níže uvedených možností
-

prověřit možnost úpravy na straně příjmu signálu, tzn. Vašeho přijímače, koaxiálního svodu a antény. V této oblasti nabízí
bezplatnou pomoc náš spoluobčan - chatař Ing. Jaroslav Vocel ( tel.: 721 568 412 – volat po 9 hodině, email:
jarvoc@volny.cz ) na kterého se můžete obracet s žádostí o poradenství a odbornou pomoc

-

využití jiné formy příjmu televizního signálu (satelit, kabelová TV)

V případě Vašeho zájmu o poskytnutí dodatečných informací k dané problematice jsem Vám kdykoliv k dispozici.
Vladislav Horák, zastupitel obce

Informujeme …
Ke dni 11.5.2011 je obec Čtyřkoly plně
oddlužena. Všechny finanční závazky obce
byly splněny. Dne 4.4.2011 byly na žádost
společnosti Jan NAIDR, s.r.o. uhrazeny
zbývající závazky vyplývající z „Dohody o
narovnání“ uzavřené dne 30.11.2009, a to ve
výši 375.000,- Kč ponížených dle dohody o
10.000,-Kč za skonto. Tímto byly veškeré
závazky vůči společnosti NAIDR, která stavěla
v obci první etapu kanalizace vyrovnány.
Dále byla vymožena i poslední pohledávka
obce za rok 2010 za odvoz odpadů.

Prob
roběhlo
ěhlo …
17.-19.4. Čistá řeka Sázava
Dobrovolníci, kteří se od 15. do 17. dubna zapojili do šestého ročníku
projektu Čistá řeka Sázava, sesbírali z řeky Sázavy a jejího okolí mezi
Střechovem a Pikovicemi 32,52 tuny odpadků. Loni se ze stejného úseku
odvezlo na skládky 30,46 tuny odpadků. Řeku a její břehy letos uklízelo v
průměru kolem 300 dobrovolníků denně.
Ruku k dílu přiložila i patronka projektu zpěvačka Aneta Langerová.
Uklízet řeku přijela i se svým fanklubem. „Přijde mi, že je tady daleko víc
lidí než jindy, což jsem ráda,“ řekla. Na lodi jela s bratrem Nikolou a neteří
Amálkou. Z vody vylovili například kýbl, cestou potkali dokonce několik
nutrií.

17.4. Jarní úklid
Ve stejný den se uklízelo i u nás v obci. Do
jarního úklidu veřejných prostranství se
nezapojilo tolik dobrovolníků jako do akce
Čistá řeka Sázava, ale lidmi se to před
obecním úřadem přeci jen hemžilo. Všichni
využili toho, že se mohli bezplatně zbavit
bioodpadu, nebezpečného odpadu a nábytku.
Někdy mám ovšem pocit, že nám sem sváží
odpady snad celé Posázaví, neboť počty
odvezených kontejnerů stále narůstají. Pro
vaši představu se tentokráte naplnily již 3
kontejnery s bioodpadem, 2 s objemným
odpadem a 2 s nebezpečným odpadem.
Obecní rozpočet tento úklidový den stál
50.000,- Kč.

30.4. – Pálení čarodějnic
Jako každým rokem se i letos ve Čtyřkolech rozhořel oheň a
zažehnul i Paní čarodějnici. Břímě organizaci si vzali na sebe
čtyřkolští hasiči. Kteří nás přesvědčili o tom, že umí oheň nejen
hasit, ale i zažehnout. Díky perfektnímu zajištění celé akce se
hasila i žízeň a zaháněl hlad.
Nadstandartní službou bylo i hlášení o stavu hokejového utkání
a tak jsme mohli skandovat nejen „HOŠI DĚKUJEM!“ a taktéž
„HASIČI DĚKUJEM!“

Blahopřejeme …
Dne 28. 4. 2011 oslavili manželé HALLEROVI z Javorníka 55
let společného života, tzv. smaragdovou svatu.
Pro obec toho udělali mnoho - zasedali ve volební komisi, paní
Hellerová pracovala 4 roky na obecním úřadě a byla členkou
kulturní a sociální komise několik volebních období. Za jejich
obětavost, trpělivost a práci jim patří srdečné poděkování.
Pan Miloslav je zdejším rodákem a pro svou nevěstu si nešel
daleko, ale svou paní si přivedl přes kopec z nedalekých
Přestavlk. Vychovali spolu 2 děti, mají 4 vnoučata a 3
pravnoučata.
Přejeme ještě dlouhá léta prožitá ve dvou (jak vždy říká paní
Hallerová) hodně zdraví a pohody.

Pozvání …
6. 6. 8:00-10:00 Den otevřených dveří v Montessori Mozaice
RC Palouček, Pražská 19, Mnichovice
V září 2011 otevřeme Montessori dětský klub v Mnichovicích, proto Vám
rádi představíme naše budoucí učitele, prostory a způsob práce.
Více informací na: www.montessorimozaika.cz

Montessori program pro děti od 2 do 16 let
Občanské sdružení PARES (PArtnerství a RESpekt) v mnichovickém RC
Palouček připravuje pondělní dopoledne bez rodičů s prvky Montessori
pedagogiky. 1. září 2011 otevřeme v jiných prostorách v Mnichovicích
Montessori dětský klub Mozaika.
Důležitý je pro nás partnerský přístup k dětem. Asi nejznámější motto italské lékařky Marie Montessori je „Pomoz mi, abych
to dokázal sám.“ V rámci jasných pravidel mohou děti volit tu činnost, která je zajímá. Čím více zodpovědnosti jsou schopné
přijmout, tím více získávají svobody.
Prázdniny (srpen 2011)
Na poslední srpnové týdny je připravený program pro děti od 3 do 10 let plný zkoumání, tvoření, her a výletů. Od 16. srpna se
přeneseme za dinosaury a do pravěku, od 23. srpna za námořníky na moře.
Děti do 3 let
Pro děti do 3 let bude připraven přizpůsobený program zaměřený na psychomotorický vývoj, výtvarné a hudební aktivity,
který usnadní jejich začlenění do kolektivu.
Děti od 3 do 7 let
Děti ve věku od 3 do 7 let mohou navštěvovat dětský klub celodenně, 5 dní v týdnu. Dětský klub zahrnuje komplexní péči o
děti v tomto věku, respektujeme Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání závazný pro mateřské školy. Je pro
nás důležité, aby děti vyrůstaly v klidném a podnětném prostředí, v bezpečí přátelského kolektivu. Součástí týdne bude práce
s Montessori pomůckami, výtvarné, hudební a pohybové aktivity, keramika, konverzace a činnost v angličtině s rodilým
mluvčím, práce na zahradě, výlety do lesa a na farmu, v zimě návštěvy solné jeskyně.
Děti od 5 do 7 let
Předškoláci i školáci budou mít možnost naučit se to, co je zajímá, mnohdy půjde o učivo 1. nebo 2. třídy ZŠ. Na práci
s dětmi od 5 do 7 let budou zaměřena především 2 odpoledne v týdnu, mohou se zúčastnit i děti, které navštěvují 1. třídu
nebo mají odklad nástupu na ZŠ. Forma i obsah budou odpovídat připravenosti dětí, v Montessori zařízeních má každý
možnost rozvíjet to, na co právě stačí, co mu dělá radost, co ho zajímá.
Školáci do 16 let
Montessori dílny mohou také navštěvovat děti do 16 let, které chodí na základní školu a pomohla by jim práce s materiálem,
který usnadňuje pochopení látky českého jazyka a matematiky. K dispozici bude učitelka českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří bude 6. června od 8:00 do 10:00 ve stávajících prostorách v RC Palouček v Mnichovicích, Pražská 19.
Při zápisu v červnu nabízíme zvýhodněné školné. Další informace najdete na www.MontessoriMozaika.cz.
Za PARES o.s. Mgr. Táňa Kadlecová

Inzerujete …

Dětské dny v okolí …
ZLENICE - Dětský den plný her ve Zlenicicíh.

Přenechám zdarma uhlí a brikety cca 3 m3 tomu, kdo si ho ze
sklepa vynese a odveze na vlastní náklady.
Evžen Průša, Javorník 14, Tel. 737278378

11. 6. od 14 hodin
Občanské sdružení TŘI a Občanské sdružení Dráče
Vás zvou na Dětský den plný her ve Zlenicích.
Kde: zahrada u penzionu Sázavka ve Zlenicích,
Lipová 41,

LŠTĚNÍ – Dětský den na tenisových kurtech
11. 6. od 15 hodin

SENOHRABY – Senohrabské pohádkování
25.6. čas bude upřesněn na letácích

Zajímají nás akce v okolí …
Čerčany
30. 5. do 10. 6. 2011
VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍ
žáků I. stupně ZŠ Čerčany na téma POSÁZAVÍ.
Infocentrum Čerčany
15. 6. 2011 18:00 – 20:30
Jak zlepšit kvalitu ovzduší v obci – přednáška s
diskusí, kino Čerčany

Hospic Dobrého pastýře
Každou středu (od 16.00 hod.) a sobotu (od 17.00
hod.) se v kapli Dobrého Pastýře, která je umístěna v
prvním patře Hospice Dobrého Pastýře konají
pravidelné katolické bohoslužby. Bohoslužby jsou
pořádány jak pro pacienty, tak i pro veřejnost.
Bohoslužby slouží kněz P. Martin Janata

Připravujeme …
Vítání občánků
Dne 5.6.2010
.6.2010 v 15:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Rodiče nových čtyřkoláčků již obdrželi pozvánku. Za
uplynulý rok se ve Čtyřkolech narodilo 7 dětí.
Těšíme se na Vás.

Blahopřejeme …
V květnu a červnu oslaví/li svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané
Dvořáková Dagmar
Buček Richard
Hrabětová Eva
Vladařová Ivona
Hnátek Jaroslav
Dvořák Zdeněk
Všem našim oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a pohody do dalších let života.
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