září - říjen 20
2011
11

Ročník 6 / Číslo 9-10
měsíčník

KONTEJNERY

15.
15.10.
10. – 16.
16.10.
10.2011

Před budovou obecního úřadu budou přistaveny kontejnery v sobotu od 9:00 do 15:00 hod. v neděli od 10:00 do 12:00. ….
!!! Kontejnery nejsou na stavební suť a nebezpečný odpad !!!
Připomínáme možnost objednání multikáry na odvoz odpadu. Pokud máte zájem, prosím, nahlaste nám to v
kanceláři obecního úřadu. (za poplatek 50,- Kč)
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

BIOODPAD

Do tohoto kontejneru je možno odložit: lina, koberce, starý
nábytek (stoly, židle, skříňky i jejich části – pokud možno
co nejvíce rozebrané!), matrace.

Do tohoto kontejneru je možno odložit: trávu, listí, uschlé
kytky, větve o průměru pouze do 3 cm a délky 1 m

Očkování psů proti
vzteklině…

Informujeme ...

Sběr nebezpečného odpadu

MOŠTÁRNA ČERČANY

Dne 8.10.2011 od 12:10 do
12:30 hodin

Cena moštu

12.11.2011 od 10. 00 hodin do 11.00
hodin od budovy OÚ

Čtyřkoly před budovou OÚ
Cena 100,- Kč
Očkování je podle zákona
povinné pro psy starší 6
měsíců. Nezapomenout
očkovací průkaz!

surový bez jablek

1l – 12kč,-

surový s jablky

1l – 10kč,-

sterilovaný bez jablek

0,7l – 14kč,-

sterilovaný s jablky

0,7l – 12kč,-

Záloha na výkup lahví

1kč,-

Kontakt – J. Marvan 723 936 107

Zprávy ze zastupitelstva …

Na sběrné místo (pozemek OÚ Čtyřkoly)
můžete nebezpečný odpad odkládat od
pondělí 07.11.2011 v době úředních hodin–
nejdéle v sobotu dne 12.11.2011 do 10.00
hodin .
Do nebezpečného odpadu lze ukládat :
barvy, laky, oleje, ředidla, kyseliny,
rozpouštědla apod., vždy v plastových nebo
plechových nádobách. Dále televize,
lednice, mrazáky, počítače – vše pouze
nerozebrané, dále pneumatiky bez disků,
baterie, akumulátory, nepoužitelná léčiva…

•

Zastupitelstvo obce na společném zasedání se zastupitelstvem obce Lštění rozhodlo, že bude objednána revize mostu
přes Sázavu včetně posouzení statiky. Následně byla vybrána firma, která revizi provede. Od výsledků revize a posouzení
statiky se bude odvíjet další postup opravy mostu.

•

Bylo dokončeno rozšíření stanovišť pro kontejnery nad zastávkou ČD a u ČOV a provedena oprava rozpadlého schodiště
z Javorníku k zastávce ČD.

•

Byla provedena oprava povrchu místní komunikace č .kat. 109/3 (od krajské silnice směrem k řece) s využitím dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na komunikace poškozené přívalovými dešti ve výši 457 000 Kč, spoluúčast obce
činila 197 000 Kč. Před položením povrchu byly v komunikaci dobudovány kanalizační přípojky. Majitelé přilehlých
nemovitostí byli vyzváni k napojení a k doplacení přípojek. Zároveň byla vyasfaltována část komunikace podél továrny
Erwin Junker k řece a recyklátem opravena souběžná cesta s komunikací č. kat 109/3 směrem k řece.

•

Na žádost stávajícího nájemce došlo k výpovědi nájemní smlouvy z obecního bytu na obecním úřadě k 31.8.2011.

•

Obecní úřad zakoupil novou zahradní techniku - malotraktor s přívěsem a bubnovou sekačku. Dále bude zakoupen drtič
větví. K prodeji bude nabídnuta jedna ze dvou Multicar.

•

Bude vypsáno výběrové řízení na firmu, která bude provádět zimní údržbu místních komunikací včetně jarního úklidu
posypového materiálu.

•

Vzhledem k nedostatku finančních prostředků a investičním prioritám obce byla zamítnuta žádost místního SDH o
zakoupení staršího hasičského vozu za 600 000 Kč.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Rozpočtové určení daní…
daní….

Co se v obci děje ...
...?!
?!

Obec Čtyřkoly se připojila k výzvě Sdružení místních
samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova týkající se
změny rozpočtového určení daní. Pro obec by nové
rozpočtové určení daní znamenalo dodatečný roční
příspěvek ze státního rozpočtu ve výší cca 700 000 Kč. Pro
zajímavost, dnes činí roční výnos na jednoho Čtyřkol (to co
dostáváme od státu do rozpočtu obce) 6 500 Kč, zatímco
v Praze jde o 29 600 Kč. Text výzvy:

Pan Karel Rys na vlastní náklady ve spolupráci s panem J.
Chválou opravili asfaltovým recyklátem obecní komunikaci
od křižovatky u paní Fialové až k hlavní silnici v Javorníku.
Obci tak pomohl alespoň u části vyřešit neutěšený stav
komunikací v našem katastru. Upřímně děkujeme.

Vážený pane premiére,
obracím se na Vás jménem naší obce a pevně věřím, že jménem i
všech jejích občanů. Říká se, že pokud někomu věnujete klíč od
svého domova, platí, že jej považujete za blízkého člověka, za
někoho, komu se nebojíte svěřit svůj majetek i bezpečí, neboť jej
pokládáte za přítele. A pokud o něčem prohlásíme, že je to klíčové,
myslíme tím, že je to skutečně stěžejní.
Přijměte proto klíč od naší obce jako pozvání k její návštěvě, ale i
jako projev důvěry, že Vaše vláda myslí skutečně vážně své
závazky, jak je v oblasti financování samospráv přislíbila ve svém
Programovém prohlášení, v němž uvádí, že „cílem vlády je
dlouhodobá stabilní dohoda, která formou zákona stanoví
příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl
příjmů na obyvatele mezi „nejchudšími“ a „nejbohatšími“
obcemi a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích
Evropské unie.“ (str. 5 Programového prohlášení vlády).
Tento klíč je rovněž prosbou o podporu změny financování
samospráv, jak je Vaší vládě navrhuje Ministerstvo financí ČR.
Žádáme Vás, abyste se vahou Vaší osoby zasadil o brzké
prosazení změny zákona o rozpočtovém určení daní k dosažení
cílů Vaší vlády, jak jsou shora citovány z jejího prohlášení. Naše
obec tento návrh zákona podporuje, o čemž si Vás dovoluji tímto
dopisem informovat. Mohl bych zde vypočítávat, s jakými starostmi
se potýkáme, jak plánujeme rozvíjet naši obec, jaké investice pro
lepší život občanů chceme uskutečnit a jak je pro nás klíčové tento
návrh zákona prosadit. Namísto toho si jen dovolím uvést, že jste
klíčovou osobou k prosazení tohoto návrhu. Mimo vlastní pozvání k
návštěvě naší obce Vás proto zdvořile žádám o podporu změn ve
financování samospráv v souladu s prohlášením Vaší vlády.
Ano, považujte, prosím, tento dopis pro naši obec za skutečně
klíčový.
S přáním na viděnou v naší obci Vás zdraví a symbolický klíč od
obce zasílá jménem všech jejích občanů.
Štěpán Benca, starosta obce

Mrzí mě ...
Den po odvozu kontejneru s bioodpadem jsem u kontejnerů
na návsi viděla naše občany, kteří přijeli autem (viz. foto) a
bez rozpaků začali plnit kontejnery na směsný odpad pytli s
trávou. Po upozornění, že kontejner je určen chatařům na

Z dotace Ministerstva pro místní rozvoj byla opravena
komunikace od hlavní krajské silnice až po křižovatku u
manželů Berkových. Na této komunikaci byly obcí
vybudovány 4 chybějící kanalizační přípojky na hranice
soukromých pozemků a s jejich majiteli sepsány smlouvy o
zaplacení příspěvku obci ve výši 30 tis. Kč.
Abychom předešli případným nedorozuměním, tak úsek
zhruba 20 metrů od křižovatky u manželů Berkových
směrem k jezu finančně zajistili manželé Petříkovi s firmou
J.L.T., která pro naši obec vybudování kanalizačních
přípojek a opravu komunikace vykonávala.
Současně proběhla oprava souběžné komunikace od krajské
silnice ke křižovatce u přečerpávací stanice ČOV. Povrch
cesty byl odbagrován, urovnán asfaltovým recyklátem,
zastříkán emulzí a jemným štěrkem zaválcován. Oprava byla
hrazena z finančních zdrojů obce.
Dále byly provedeny opravy nejkritičtějších úseků na
místních komunikacích v Javorníku, oprava kanalizační
šachty ve Čtyřkolech a odvodnění komunikace před domem
manželů Suchých.
Libor Jaeger, místostarosta

Co nás trápí
trápí...
...?!
?!
Koncem měsíce srpna a začátkem září proběhla dostavba
chybějícího kanalizačního řádu v ulici nad jezem a po tuto
dobu byly kontejnery přestěhovány k návsi z důvodů
neprůjezdnosti této ulice. Po tuto dobu bylo upraveno
stanoviště kontejnerů u ČOV firmou pana Schuberta.
Nelze však přehlédnout „dokonalost“ některých našich
spoluobčanů, kteří své odpadky pohodili na nově
vytvořených stanovištích u jezu a vůbec jim nevadilo, že
kontejnery se stále nacházejí na návsi.
Další samostatnou jednotkou jsou ti, kteří v pondělí
29.8.2011 napěchovali kontejner na směsný odpad čerstvě
posekanou trávou, přestože do 28.8. byla po tři dny možnost
odložit bioodpad do velkého kontejneru na pozemku OÚ.

odpadky a ne na trávu a že měli možnost trávou naplnit biokontejner, jsem se dozvěděla, že
oni na to mají právo, neboť zde bydlí odjakživa a já je nemám, co poučovat. Posuďte sami,
zda je to ten správný argument. Nicméně na tyto stejné občany jsem opět po 14ti dnech
narazila pro změnu u nádraží a situace se opakovala. Pouze přibylo hrubých slov a další
argument, že to dělají všichni. Pytel s trávou si nakonec odvezli. Bylo mi jasné, že jsem ale
„nevyhrála“, že pytel bude pouze převezen do
jiného kontejneru. Také jsem se o tom později
přesvědčila. Kontejner, který mají tito neuvědomělí
občané přes cestu od svého domu, byl naplněn pro
jistotu už vysypanou trávou, aby se nedal pytel s
trávou vyndat. I přes tuto špatnou zkušenost věřím,
že uvědomělých občanů je v naší obci většina a že
jim není lhostejná naše práce pro obec a pro vás
všechny.
Martina Matuštíková

Libor Jaeger, místostarosta

Vítáme prvňáčky …

Akce pro děti …

Tak jako loni bychom rádi čerstvým prvňáčkům, kteří
1.9. poprvé usedly do školních lavic, chtěli popřát
úspěšné studium a kamarádské spolužáky.

Mikrodrak….
Mikrodrak
….

Letošními prvňáčky jsou:

dětský klub v Hospici Dobrého Pastýře

Tereza Horáková

Čekají vás nedočkavé tety Zuzana a Jana, kamarádi, básničky,
zpívání, pohádky, malování a jiné tvoření.

Barbora Janoušková

pro děti 1 - 3,5 roku

začíná ve středu 21.9.2011

Martin Bambas

S sebou si přineste přezůvky, svačinku, pití, oblečení které je
možné si umazat u tvoření (barvy, lepidlo, plastelína ) nebo
zástěrku a dobrou náladu. Vstupné 30 Kč.

Patrik Nešpor

Budeme se na vás těšit každou středu od 9:30 - 11:30.

Akce pro rodiče…

Zpívání …..

Dopolední Pilates….
Pilates….

Zpíváme a hrajeme si s hudbou. Děti se naučí nové písničky,
zazpívají si a zahrají na Orfovy nástroje (dřívka, vajíčka, apod.) a
také trochu zatancují a předvedou písničky a samozřejmě si také
trochu zařádíme s padákem :-)

Klára Klečková

Pyšely v zasedací místnosti OÚ
Pondělky
Čtvrtky

10:00 hod. (s vzájemným hlídáním dětí)
10:00 hod.

cena hodiny je 70,- Kč
Info: Michaela Mairichová, tel. 776 258038.

Večerní Pilates….
Pilates….
Čtyřkoly v zasedací místnosti OÚ od 12.10.2011
Středy

19.30 hod.

Čerčanyv Dráčku
Úterky

19:00 hod.

cvičení Pilates je podle metodiky Academy Pilates
Institute.Cvičení je pro ženy i muže. S sebou karimatku.
Cena hodiny je 100,- nebo 900,- za 10 lekcí
Info: Zuzana Žídková, tel.: 602128967

Masáže …
Čerčany salon Konstance (Kult.dům) od 3.10.2011

Začínáme v zasedací místnosti OÚ Čtyřkoly od 3.10.2011
pro děti 4-6 let (bez rodičů) pondělky 13:10-13:55 hod.
pro děti 2-4 roky (pouze s rodiči) úterky 9:00-9:40 hod.
Začínáme v Dráčku Čerčany od 6.10.2011
pro děti 3-6 let (s i bez rodičů) čtvrtky 14:20-15:05 hod.
Cena za 10 lekcí 400 Kč je splatná jednorázově na 2.hodině.
V případě zájmu, prosím, zašlete e-mail spolu s údaji o vás a
dítěti - zejm. jméno a věk dítěte a telefon na vás.
hana.sikorova@centrum.cz, Hanka Sikorová, tel. 724 464 095

Dětský oddíl ČDOPPVT
Čerčanský Dětský Oddíl Pro Boj Ve Vysoké Trávě působí při ZŠ
Čerčany již druhé desetiletí. Scházíme se během školního roku
Pátky

16:30 u tělocvičny v Čerčanech

Více o našem oddíle a část z jeho bohaté historie včetně
fotogalerií lze nalézt na www.cdopbvvt.cz.

* klasické regenerační a relaxační masáže
Objednávky tel.: 605 343 319

Blahopřejeme …

Mobilní masáže relaxační masáž u Vás doma?

… k narození

Všem časově vytíženým, unaveným, s bolavými zády a s
chutí relaxovat a uvolnit se nabízím relaxační masáže v
klidu vašeho domova. Už nemusíte nikam cestovat, Vaše
masérka přijede až k Vám.
Jediné, co potřebuji je prostor cca 2 x 3 m. Vše potřebné
si přivezu s sebou (masážní lehátko, oleje…)
Objednávky tel: 605 343 319
www.mobilmasaze.webnode.cz

Eliška Tupá

22.05.

Eliška Maleňáková

28.07.

Veronika Kokošková

03.08.

Patrik Podešva

05.08.

Připojujeme se s gratulací k této krásné události, všem přejeme
lásku, pohodu a spokojenost.
Dětem přejeme, aby s radostí vzpomínaly na pěkné dětství
strávené ve Čtyřkolech a aby se sem rády vracely.

Blahopřejeme …

Zajímají nás akce v okolí …

… k narozenin
narozeninám
ám

Čerčany

V září a říjnu oslaví své významné
životní jubileum
Pomazal Bohumil
Schubertová Alena
Pospíšil Karel
Maršálková Hana
Tupá Věra
Žáková Daniela
Tůma Jaroslav

8.10.

Den otevřených dveří v čerčanském hospici
od 13.00 do 17.00 hodin.

11.10.

Spirituály a gospely Ireny BUDWEISEROVÉ
v doprovodu souboru Fade In, kulturní dům, v 19:00 hod.

Restaurace Pyšelka

Přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a pohody do dalších let života.
Rádi bychom touto cestou
připomněli
narozeniny a zásluhy dvou občanů a to Ing.
Zdeňka Kubišty, který oslavil své jubileum v
srpnu a pana Karla Pospíšila, kteří společně
pracovali v obecním zastupitelstvu v letech
1990-1994. 89 letý pan Kubišta byl
předsedou stavební komise a v současné
době je nejstarším mužem naší obce. Pan
Pospíšil, který byl v uvedené období
starostou, oslaví své narozeniny začátkem
října.
Největším
úspěchem
tohoto
zastupitelstva bylo vybudování železniční
zastávky, kterou mnoho z nás využívá a
neuvědomujeme si, že dlouhá léta předtím,
zde vlak nestavěl. Přejeme jim hodně
životní pohody a ještě dlouhá léta prožitá v
naší obci.
Z.Jaegerová

Informujme…
MUDr. Marie Marešová
26.9.-7.10.2011 dovolená
zastupuje MUDr. Klenovec tel. 972 222 719

29.9. Odpolední čaje s Maršovankou, taneční odpoledne pro milovníky
dechové hudby, začátek ve 14.hodin.
1.10. Bigbítová zábava se skupinou Lahvátor, od 20.h
8.10. Další pokračování bluesových večerů s Robertem Slezákem, 20:00h.
11.10. Odpolední čaje s Maršovankou, taneční odpoledne pro milovníky
dechové hudby, začátek ve 14.hodin.
15.10. Disco Oldies Party s DJ Macháčkem, začátek od 20.30h
22.10. Tradiční Country zábava , hrají Bessoni od 20.h
29.10. Taneční zábava se skupinou Živá Huba, zač. 20,30
5.11. Taneční zábava, hraje skupina Sklepmistři z Benešova, zač. 21.h
19.11. Country zábava se zavedenými Bessoni, od 20.00
Lštění
9.10. "Svítání v duši„ CHAIRÉ Příbram, vokálně instrumentální
soubor dobových nástrojů Podblanický hudební podzim
kostel sv. Klimenta v 15:00 hod.

Humanitární sbírka
DIAKONIE BROUMOV - Centrum sociálních služeb
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková humanitární
organizace , která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti - materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování
a pracovní příležitost.
Ve dnech 3.10. do 7.10 2010 se uskuteční humanitární sbírka na OÚ
Čtyřkoly. Sběr šatstva je možný v době úředních hodin po, st, pá 8:00-14:00
nebo po telefonické domluvě (317 776 651).
Přijímáme:
- letní a zimní oblečení
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony a látky
- péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
- domácích potřeb-nádobí bílé i černé-vše jen funkční
- dětské hračky a knihy
Věci prosíme zabalit do pevných igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.

St

5.10.

Čt

6.10.

Pá

7.10.

13:00 – 15:00 hod.
příjem věcí
9:00 – 12:00 hod.
prodej
10:00 – 11:00 hod.
výdej věcí

15:00-18:00hod.
prodej
15:00-18:00hod.
prodej

20:00-22:00 hod.
prodej

O přiřazení čísla prodejce volejte na tel. 737 470 117

Vydává Obec Čtyřkoly IČ 00508519 pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 23.9.2011, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

