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!!! Letos opět v RELAXU !!!
Letos se bude obecní ples opět konat v
sále hotelu RELAX v Javorníku.
Vstupenky na ples si můžete zakoupit v
předprodeji na obecním úřadě od
11.1.2010. Vstupenky je
možno
rezervovat i telefonicky.

Tombola
Pokud byste chtěli přispět něčím do
tomboly, učiňte tak nejpozději do 20.1. na
obecním úřadě nebo se obracejte na
Martinu Matuštíkovou (tel. 737470117).

Poř
Pořádáme …
23.1.

Obecní ples

V 19:30 hod. sál hotelu RELAX, hraje
kapela Důraz Band
12.2.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …

Hasičský ples

Ve 20:00 hod. sál hotelu RELAX, hraje
kapela Klub Čerčany

 Po několika jednáních bylo dosaženo zeslabení zvuku u drážního rozhlasu na zastávce Čtyřkoly.
 Schválen příspěvek pro občanské sdružení Ochrana fauny České republiky ve Voticích ve výši 2010 Kč.
 Schváleno rozpočtové provizorium obce pro začátek roku 2010.
 Obec se dohodla s firmou Naidr na ukončení soudního sporu ohledně dlužné částky za výstavbu kanalizace a ČOV.
Formou dohody o narovnání uhradí obec firmě Naidr 2,2 mil. Kč, z toho 1,2 mil. Kč ihned a 1 mil. Kč ve splátkách během
dvou let. Původně firma Naidr nárokovala cca 4,4 mil. Kč.
 Byl opraven kanál na odtok dešťové vody v místní komunikaci v nové zástavby ve Čtyřkolech.
 Byla dokončena práce v okolí ČOV ve Čtyřkolech - urovnání povrchu, osazení zámkovou dlažbou. Práce provedla firma
pana Zdeňka Schuberta.
 Ze střechy OÚ Čtyřkoly byl odstraněn vysílač TV Prima a firma B Plus TV, a.s. zajistila jeho ekologickou likvidaci.
 Zastupitelstvo obce souhlasilo s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na rok 2010 na projekt na výstavbu
veřejného osvětlení Na Čtvrti.
 Zastupitelstvo rozhodlo, že ponechá v platnosti ceny za svoz odpadů z roku 2009.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Informujeme ...
Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že v rámci šetření nákladů na tisk Rozhledů, je toto poslední vydání,
které dostáváte přímo do svých poštovních schránek. Od příštího únorového vydání, budou výtisky zpravodaje
volně k rozebrání v obchodě potravin u Šachů, na obecním úřadě a dále u informačních tabulí v Javorníku, u nádraží
a u řeky ve speciálních schránkách. Tyto schránky budou volně přístupné a v nich budou uloženy Rozhledy.
Doufáme, že si zpravodaj vezmou občané, kteří o něj opravdu stojí. Ušetříme tím nejen výtisky zpravodaje ale i čas
našich dobrovolných distributorů. Děkujeme za pochopení a věříme, že se nový systém brzy vžije.
Zastupitelstvo obce

Oznamujeme ...

Opět udeřila zima ...

Známky na odvoz odpadů
A) Osoby trvale pobývající:
12x jednorázová
celoroční
(80 litrů)
celoroční
(120 litrů)
celoroční
(240 litrů)
1x za 14 dní
(120 litrů)

Žádáme všechny občany, aby především v zimním období:
70,- Kč/ks
1.850,- Kč
2.200,- Kč
3.900,- Kč
1.700,- Kč

+ 80,-Kč na tříděný odpad za každou osobu
B) Rekreační objekty:
6x jednorázová
kontejner
popelnice

70,- Kč/ks
600,- Kč
viz. A

+ 180,-Kč na tříděný odpad za objekt
C) Právnické osoby:
kontejner

(1.100 litrů)

15.500,- Kč

Známky je nutno si zakoupit na obecním úřadě co
nejdříve, aby vám byly vyvezeny popelnice.
Poplatky za psa
Poplatek za jednoho psa 70,- Kč (100,- Kč za dalšího)
je nutno zaplatit nejpozději do konce února 2010.
Platby v kanceláři OÚ Čtyřkoly v době úředních hodin,
po telefonické domluvě možno i bezhotovostně na účet.
Letecké fotografie Čtyřkol z povodní na jaře 2006
možný výběr ze tří snímků. Objednávejte na obecním
úřadě do konce února. Cena za fotografii zatavenou ve
fólii je 300,- Kč.

Poskytujeme …
Jak jsme vás již informovali, proběhla rekonstrukce
jedné místnosti kanceláře na obecním úřadě (viz foto
níže) a od počátku roku je v provozu služba Czech
POINT. Ta slouží jako asistované místo výkonu veřejné
správy,
umožňující
komunikaci
se
státem.
Zjednodušeně řečeno, už nemusíte jezdit pro výpis z
katastru nemovitostí do Benešova a pro výpis z
trestního rejstříku do Prahy. Dále je možno získat Výpis
z obchodního rejstříku, výpis z insolvenčního rejstříku,
seznam kvalifikovaných dodavatelů a výpis z bodového
hodnocení řidiče. Prostřednictví Czech POINTu získáte
potřebné dokumenty na počkání přímo na obecním
úřadě. Za vyhotovení dokumentů vám bude vystaven
účet dle požadované služby.
Dále je možno na obecním úřadě i ověřovat podpisy.

 dávali přednost v jízdě automobilům jedoucím přes
železniční přejezd do kopce.
 neparkovali auta na obecních komunikacích, protože
tak
brání těžké technice v odhrnování sněhu a vozovka se
tak ještě více zúžuje.
 nespalovali umělé hmoty a PET láhve, ale třídili je do žlutých
kontejnerů, kterých je v obci již dostatečné množství.
 v tomto období se může stát, že z důvodu špatně sjízdných
vozovek vám nebude v termínu odvezen odpad,
ukládejte další odpad do plastových pytlů a při
následujícím odvozu je dejte ke své popelnici a firma
ASP je bez problémů odveze. Žádáme nevozte odpad do
velkých směsných kontejnerů!

Dětský ekokoutek …
Chraň a krm ptáky
Jak rostou města a vesnice ubývá polí,zahrad a luk. Ptáci ztrácí
svoje domovy a těžko shánějí potravu. Můžeme jim však trochu
pomoci. Zima je nejlepší čas na udělání krmítka.
Menší desku nebo misku zakryjte jednoduchou stříškou, a dejte ji
na místo kam se nedostanou kočky. Může být třeba na dlouhé tyči
nebo zavěšená na stromě.
Ptáci mají rádi semínka slunečnic, prosa nebo máku. Můžete jim
dát i oříšky, kousky ovoce nebo starý chléb. Nikdy jim nedávejte
solené oříšky nebo sušený kokos. Ptáci v zimě také trpí žízní.
Pomůže jim miska s vodou, kterou je však třeba vyměňovat.
Kája Volf

Připomí
ipomínáme...
rodičům všech dětí, které chodí
do školy v okrese Benešov, že
letošní pololetní prázdniny jsou
29. 1. 2009.
Jarní prázdniny pak v týdnu od
22. 2. - 28. 2. 2009. Dětem
přejeme báječné prožití prázdnin
bez úrazů.

Zápis dě
dětí do první
prvních tř
tříd ZŠ
ZŠ
Čerč
erčany
se koná v budově školy v přízemí, třída 1.B a 3.B (nová
budova) dne 3. - 4. února 2010 (středa-čtvrtek ) od
14.00 do 17 .00 hodin.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými do
31.8.2004.
K zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz
rodičů.

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …
KINO ČERČ
ČANY

Podě
Poděková
kování …

Kino Čerčany

Jménem rodiny a příbuzných děkuje Tereza Chourová
všem, kteří projevili soustrast nad odchodem paní
Miluše Chourové a Miluše Součkové.

15.1

19:00 ZAŽ
ŽÍT WOODSTOCK, hudební komedie USA

16.1.

16:00

16.1.

19:00

ZATAŽ
ŽENO,OBČ
ČAS TRAKAŘ
ŘE
animovaný film, USA
JULIE A JULIA, drama USA

21.1.

10:00

ČAROVNÉ LYŽ
ŽE

23.1.

16:00

ASTRO BOY, animovaný scifi film

23.1.

19:00

2BOBULE, český film

30.1.

16:00

AŤ
Ť ŽIJÍ RYTÍŘ
ŘI, historický český film

30.1.

19.00

SAW VI, horor USA

6.2.

19:00

MŮ
ŮJ ŽIVOT V RUINÁCH, komedie

12. 2.

19:00

WHISKY S VODOU, komedie/drama

Probě
Proběhlo …
Dne 13.12.2009 již počtvrté koncertoval houslový
virtuóz Jaroslav Svěcený na Jemništi na podporu
Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Poslechnout si
nádhernou hudbu a přispět na provoz hospice přišlo
téměř 200 návštěvníků. Díky podpoře Nadace Divoké
husy získá hospic přes 140 tis. Kč.

Zprávy z obchodu

Chcete dostávat program kina každý měsíc do své emailové schránky? Napište na kino.cerc@gmail.com.

Pro všechny je možnost objednávky nákupu do
tašky, postačí vložit lísteček se seznamem do
obálky umístěné na dveřích prodejny a telefonicky
nebo osobně domluvit vyzvednutí nákupu.

Zápis do cí
církevní
rkevní ZŠ a MŠ
MŠ ARCHA

Dále si můžete v obchodě objednat zákusky,
chlebíčky, obložené mísy a jiné dobroty ….

Petroupim 49, 256 01 Beneš
Benešov
www.skolaarcha
www.skolaarcha..org,
org, tel.:317 795 827
12.1.2010 9.00–
9.00–14.30 hod.

Den otevř
otevřených dveř
dveří

Chtěla
bych
poděkovat
všem, kteří u nás nakupují a i
těm, kteří teprve přijdou.
Těšíme se na vaše náměty i
rady.

21.1. 2010 14.00 – 17.00 hod.

Markéta

Zápis do 1. roč
ročníku ZŠ
ZŠ

Blahopř
Blahopřejeme …
… k naroziná
narozinám
v lednu oslavili své významné jubileum
Fialová
Fialová Eva
Stehlí
Stehlík Vladimí
Vladimír

… k narození
narození
v listopadu se Čtyřkoly opět rozrostly o nové občánky.

Hlavnič
Hlavničková
ková Barbora
Maršá
lková
á Anič
Maršálkov
Anička

Vítková
tková Jana
Rodičům srdečně blahopřejeme!
Přejeme Vám, aby i další roky byly plné pohody, zdraví a lásky.
Blahopřejeme.

Inzerujete …

Probě
roběhlo …
6.12. Mikulášský karneval
Děti se tentokrát sešly na obecním úřadě v maskách čertů a
andělů. Asi byste nevěřili, kolik tady máme andílků. Po
namalování obrázku pro Mikuláše a Anděla, si děti mohly
přijít pro malou odměnu k Mikuláši. Pak už se hrály hry a
tancovalo se. Vypadalo to, že v roce 2009 neměli čerti v
pekle žádnou práci. Děti ve Čtyřkolech a Javorníku museli
být hodné, protože je letos navštívil jenom malý čertík, který
svoje rohy vůbec nevystrkoval. A tak se mikulášský karneval
obešel bez pláče. Na této adrese jsou umístěny fotky:
http://doublem.rajce.idnes.cz/Mikulas_2009/#album
18.12. Vánoční posezení seniorů
Zase po roce jsme měli jako zastupitelstvo příležitost přivítat
na vánočním posezení naše seniory. V tomto předvánočním
čase měli příležitost pohovořit s panem starostou a posedět
při pestrém občerstvení, které zajistila paní Bencová. I
letošní setkání bylo zpestřeno vánočními koledami a
hudebním vystoupením čtyřkolských dětí. Doufáme, že se
všem zúčastněným akce líbila a za rok se s nimi opět ve
zdraví sejdeme.
24.12. Vánoční výšlap na Hradiště
Jako každoročně i letos se na Štědrý den konal sousedský
výšlap ke kostelíku na Hradiště. Vánoční atmosféru
připomínaly zbytky sněhu, které stále ještě odolávaly
nadcházející oblevě. Dětem ale i dospělým po cestě přišlo
jistě vhod napečené vánoční cukroví a nejenom teplý čaj v
termoskách. Děti nadšeně ozdobily stromky pro zvířata
různým ovocem a zeleninou. Před kostelíkem nám své
umění ve hře na flétnu předvedly děti Šárka Neumannová,
Lenka Sikorová, Anna Žídková a Tereza Horáková. Velké
poděkování patří také Haně Sikorové, Petru Žídkovi a Miloš
Mach, kteří písničkami na kytaru a housle navodili tu
správnou vánoční pohodu.

Podě
Poděková
kování sponzorů
sponzorům …
velice děkujeme společnosti PEPSI AMERICAS, která na Mikulášskou nadílku dětem věnovala pitíčka Toma a k posezení
seniorů přispěla nealkoholickými nápoji a brambůrkami Lays. Dále děkujeme panu Karlu Kockovi, který rovněž daroval
nápoje na setkání dříve narozených. Poděkování taktéž patří paní Hance Skládalové, která zajistila sladkosti pro děti a paní
Hance Sikorové, která si s dětmi Leničkou Sikorovou, Aničkou Tkáčovou a Míšou Flekačem připravila vánoční zpívání pro
naše seniory.
Vydává Obec Čtyřkoly IČ 00508519 pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 23.11.2009, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

