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Poklidné prožití
vánoc vám přeje
p eje
zastupitelstvo
Zprávy ze zastupitelstva …
•

podepsána smlouva s občanským sdružením na pronájmem obecního pozemku č.k. 417/2 směrem na Pyšely na
zbudování malého azylu pro psy

•

schválena veřejná vyhláška týkající se pasportu místních komunikací: „Veřejná vyhláška o zařazení pozemních
komunikací do kategorie místních komunikací obce Čtyřkoly“. Vyhláška a mapa komunikací jsou umístěny na
internetových stránkách obce

•

podána žádost o dotaci na opravu mostu u Ministerstva pro místní rozvoj ČR

•

vypsáno výběrové řízení na zimní údržbu místních komunikací včetně jarního úklidu posypového materiálu; po posouzení
nabídek vybrána firma pana Karla Rysa, která byla cenově výhodnější

•

firma WIFCOM provedla zapojení zařízení ISP (wifi internet) na budově OÚ Čtyřkoly

•

podána žádost o dotaci ze Středočeského kraje pro rok 2012 na projekt „Veřejné osvětlení Čtyřkoly, část Javorník“

•

odsouhlaseno uzavření darovací smlouvy se společností Erwin Junker. Jedná se o převod části pozemku č.k. 520/3,
na které by měla být zbudována zpevněná místní komunikace.

•

v Benešově proběhlo veřejné projednání k posouzení vlivu výstavby dálnice D3 - Středočeská část na životní prostředí,
které svolalo Ministerstvo životního prostředí. Naprostá většina starostů a obyvatel Benešovska se přiklání k původní
západní variantě přes Jílové u Prahy. Konečné stanovisko EIA ze strany MŽP ČR bude vydáno do konce roku 2011.

•

finanční výbor zpracoval návrh rozpočtu na rok 2012.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Pořádáme …
15.12. Vánoční setkání seniorů
V 16:00 hod. zveme všechny dříve narozené
spoluobčany na předvánoční setkání na obecní úřad ve
Čtyřkolech. Přijďte se spolu s námi naladit na vánoční
svátky a popovídat si se sousedy při malém občerstvení.
Můžete donést ochutnat vzorky vašeho cukroví.
24.12. Štědrodenní výšlap na Hradiště
Již tradičně se bude konat Štědrodenní výšlap ke
kostelíku na Hradišti. Sraz je v 9:30 hod. před restaurací
Montana. U kostelíku s dětmi ozdobíme stromeček
donesenými zásobami zeleniny a ovoce. Koledy
a
přátelská atmosféra nebudou chybět.

Proběhlo ...
Vánoční strom na návsi
Možná jste si všimli nově instalovaného a
ozdobeného vánočního stromu, který se
objevil během prvního adventu na naší malé
návsi na křižovatce nedaleko penzionu U
čerta. Toto akce byla narychlo svolána, ale
chtěli bychom mít strom na tomto místě každý
rok a možná spojit jeho instalaci se setkáním
sousedů a některými vánočními zvyky. Díky
všem, kteří se zúčastnili instalace a zdobení.
Děti si mohou stromek libovolně dozdobit
vlastními výtvory.

Na Hradiště s lampióny
V sobotu 5. listopadu se
uskutečnil již tradiční (6. ročník)
„Lampionový průvod na Hradiště“
spojený s hledáním pokladu
hlídaným strašidelnými dýněmi.
Počasí se tentokrát vydařilo, účast byla velká, poklad byl překvapivě opět
nalezen a na závěr jsme poseděli u ohně a opekli buřty. Těšíme se na
další ročník. Díky všem, kteří pomohli s organizací.
Robert Nešpor, zastupitel

Kontejnery ...
dne 15.-16.10. proběhl v naší obci svoz bioodpadu a velkoobjemového odpadu. Celkem se naplnilo 5 kontejnerů (3
biologickým a 2 velkoobjemovým odpadem). Rádi bychom touto cestou velmi poděkovali panu Janu Kulhánkovi, který nám
po celé dva dny pomáhal vměstnat odpad do kontejnerů. Funkčnost nového drtiče větví, který obec pro tento účel zakoupila,
prověřil pan Franz, kterému taktéž děkujeme za příkladnou pomoc.
12.11.2011 se mezi 10 a 11 hod. odvážel nebezpečný odpad. Ač byly podmínky sortimentu a doby odvozu publikovány v
Rozhledech a na informačních tabulích, tak se jako vždy našli ti, kteří přivezli pneumatiky i s ráfky, zahradní nábytek a další
věci, které do nebezpečného odpadu nepatří a další, kteří svůj odpad přivezli o několik hodin i dnů později.
A konečně ve dnech 25.-.26.11.2011 jsme v letošním roce již naposledy naplnili 2 bio kontejnery. Je povzbuzující, že těchto
služeb využívá stále více našich občanů, kteří tím ušetří místo v kontejnerech na směsný odpad, kam samozřejmě bioodpad
nepatří. Opět velké poděkování za pomoc si zaslouží pan Franz, Pavel Vladař, Hana Jaegerová a Vladislav Horák, který se
postaral o vskutku lahodné občerstvení z kraje kolem Kroměříže.
Libor Jaeger, místostarosta

Informujeme ...

"GEOPORTÁL OBCE“

Díky panu Šlechtovi, který pro obec zpracovával pasport komunikací, máme připravený také Geoportál obce. Odkaz
naleznete na úvodní internetové stránce Čtyřkol (www.ctyrkoly.cz) a obsahuje podkladové mapy obce, historickou mapu,
propojení na katastr nemovitostí a jednotlivé budovy.

Knihovna ...
Z důvodu vánoční výstavy bude v prosinci 2011
změněna otevírací doba v knihovně:

Středa:

ZAVŘENO

Pondělí:

13 - 17

Čtvrtek:

ZAVŘENO

13 - 19

Pátek:

8 - 12 hod.

Úterý:

8 - 12

Děkujeme za pochopení.
Lenka Šindelářová

Píšete nám ...
POJĎME SI O ŠKOLCE POPOVÍDAT SPOLEČNĚ …. a nahlas
My, maminky, rády mluvíme o svých dětech a jejich pokrocích, o našich selháních ve výchově a snahách vše napravit.
Většinou skončíme u toho, že nestíháme a jak by nám pomohlo, kdybychom alespoň na pár chvil neměly ruce plné „dětí“.
Vše se následně zvrtne na téma nedostatku mateřských školek v okolí a v úzkém kruhu spřízněných duší si pak stěžujeme,
že je to nefér a že by s tím obec mohla „něco dělat“. I když nejsem pedagogem a mými ruky neprošel závratný počet dětí,
cítím, že prostředí MŠ má v životě dítěte velký význam. Děti, navštěvující MŠ a absolvující předškolní přípravu v tomto
kolektivu, jsou na požadavky základního školství lépe připraveny než děti, které toto zařízení nenavštěvovaly vůbec. Kromě
vědomostního základu (ach ano, to jim můžeme dát i doma), jsou lépe připraveny po stránce citové, sociální i z hlediska vůle
a adaptace. Jistě, i já jsem si kdysi myslela, že nejlepší prostředí pro děti je to domácí, že jim dokážu dát veškerou péči, hry,
návyky, ba i kolektiv. Jak hluboce jsem se v tom posledním mýlila!
Stesky maminek o nemožnosti zapsat dítě do okolních státních mateřinek dosud zůstávaly někdy na půli cesty, na oněch
procházkách s dětmi, na kafi u některé z nás. Až – a zde již budu mluvit v plurálu - nám v uplynulých týdnech do zad foukl
silný vítr a my nacházíme sílu o tom mluvit veřejně.
Panu starostovi i zastupitelům obce jsme předali naší prvotinu „Mateřská škola Čtyřkoly – Javorník - Pojďme si o tom
společně popovídat“, která zevrubně mapuje možnosti obce v souvislosti se zřízením mateřinky, případně se začleněním
našich dětí do okolních státních mateřských školek. Na posledním zasedání obecního zastupitelstva bylo toto téma probráno
a zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo, že obec půjde cestou začlenění našich dětí do okolních státních mateřinek
(vyjednávání s obcí Nespeky a Čerčany). Vzhledem k tomu, že v zápisu z tohoto zasedání se neobjevila zmínka o dalších
možnostech obce, byť finančně a technicky náročnějších (zřízení školky přímo v obci, participace na zřízení školky v jiné
z okolních obcí), trocha posmutněle konstatujeme, že ani jeden člen zastupitelstva se této myšlenky nezastal alespoň tím, že
by se zdržel hlasování. Touhu rodičů umístit své dítě do kolektivního zařízení by snad mohl podpořit i fakt, že obec je dle
zákona povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání minimálně v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, a to pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území. Obec tudíž musí buďto zřídit mateřskou školu, nebo zajistit
předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí (Zákon č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon,
§ 179 a další).
Můžeme doufat, že se nám podaří povýšit toto téma na úroveň „besedy či diskuse“? Možná přímo na půdě obecního úřadu?
Snad ano. Jsme jen na začátku.
Za několik maminek - Vladimíra Molčáková
Poznámka: Autorka je maminkou 4 a 2–letého chlapečka a spolu s manželem žijí pátým rokem v Javorníku.

Reakce zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Čtyřkoly a Javorník si uvědomuje problematiku týkající se mateřských školek a možností předškolního
vzdělávání v našem regionu. Ačkoliv se to možná nezdá, i mezi zastupiteli se najdou Ti, kteří mají děti a to nejen ve školním,
ale i předškolním věku a tudíž tento problém řešit nedávno museli, či ještě musí.
Skutečnost, že se zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání dne 26.10.2011 k oslovení okolních obcí - Nespeky, Čerčany
(viz usnesení č. 13), nikterak nevylučuje jakékoliv jiné varianty, je to jen jedna z cest jak situaci řešit.

Zveme všechny občany, které daná problematika zajímá, na společnou diskuzi se zastupitelstvem obce
na obecním úřadě dne 14.12.2011 od 19 hodin. Žádáme tímto všechny, kteří by se chtěli účastnit k
přihlášení se formou emailu ou.ctyrkoly@quick.cz, telefonu 317 776 651, či osobně u paní Hany
Jaegerové, abychom mohli připravit odpovídající prostor.

Zajímají nás akce v okolí …
Čerčany
18.12.

13,30-18,30 Betlémské světlo v Hospici

Nespeky
18.12. od 17.00hod ŽIVÝ BETLÉM ve dvoře OÚ

Pyšely
11.12.

18.12.

Mnichovice
3. adventní setkání – od 16 hod.

21.12.2010-od 14.00 hod. SETKÁNÍ U BETLÉMA

4. adventní setkání – od 16 hod.

Na nádvoří MěÚ Mnichovice pro Vás budou připraveny
stánky s občerstvením, nebudou chybět domácí jitrničky a
jelítka, pečené kaštany, křížaly a jiné speciality.

Rybova mše - od 17 hod. sbor Gaudium Praha pořádá T.J.Sokol Pyšely, vstupné 150,- Kč,
předprodej v prodejně textilu

Budete si zde moci zakoupit perníčky, vánoční věnce a
ozdoby. Společně si můžete zazpívat koledy a připomenout
si vánoční zvyky.

Blahopřejeme …

Vítáme …

Jubilantům, kteří v předvánočním čase oslavili nebo teprve
oslaví své životní jubileum přejeme klidné svátky a k tomu
ještě pevné zdraví a hodně štěstí.

v uplynulých měsících přišli na svět noví čtyřkoláčci:

Stehlíková Anna

12.11.

Brunclíková Marie

2.12.

Vítek Josef

5.12.

Doktor Vladimír

9.12.

Hrušková Karla

16.12.

Pančochová Miluše

19.12.

Hoffmann Jaroslav

28.12.

Studnička Samuel

26.09.2011

Michal Jaeger

16.10.2011

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

Smaragdová svatba
Dne 27.12.2011 oslaví 55 let
společného života

Je nám milou povinností oznámit vám, že v době adventní
oslaví rovných 100 let paní Karla Hrušková roz. Plačková ze
Čtyřkol.

Dagmar a Zdeněk Dvořákovi
Gratulujeme...

Zprávy z obchodu ...
Ve Čtyřkolech v obchůdku si i letos můžete objednat
vánočního kapříka, veky, vánočky i cukroví.
23.12. bude pro každého připraveno malé překvapení.
Těšíme se na Vás. Všem přeji krásné a klidné prožití
vánočních svátků a šťastný Nový rok 2012.
Markéta Šachová
VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Paní Karla Hrušková se narodila dne 16.12.1911 jako
pražačka křtěná Vltavou. V dětství se s rodiči stěhovala na
různá místa po Praze, protože otec pracoval jako městský
policista a poslední bydliště rodiny bylo na Žižkově. V roce
1939 se provdala za Antonína Hrušku a svého manžela
následovala do Čtyřkol, kde se svou rodinou dosud žije.Tato
křehká žena, velmi drobné postavy vychovala dvě dcery,
starala se o staré manželovi rodiče a později se postarala i o
svou matku, kterou si rodina vzala do Čtyřkol. Paní Hrušková
se svou dcerou pečovala i o svého těžce nemocného
manžela. Kromě péče o rodinné příslušníky pracovala ještě
na poli a starala se o celou domácnost.
V pokročilém věku paní Hrušková téměř oslepla a tím přišla o
svou velikou lásku čtení a ruční práce. Nyní po prodělaných
očních operacích trochu vidí, přesto se však nemůže věnovat
svým zálibám. Paní Hrušková je stále obklopena milující
rodinou, která se jí snaží oplatit vše, co ona věnovala svým
blízkým.
S úctou vzhlížíme k tomuto požehnanému věku a přejeme
krásnou oslavu, mnoho zdraví a pěkných chvil.
zastupitelstvo
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OTEVÍRACÍ DOBA
Zimní čas
PONDĚLÍ- PÁTEK

8 – 11:30 15 – 17

SOBOTA

8 – 11:30

NEDĚLE

9 – 11:30
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