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RESTAURACE U ČERTA
Vás zve 20. února 2010 od 20:00 na
1. večer s živou muzikou
K tanci a poslechu vám zahraje duo ADA a
DENNY, kteří nám již krásně hráli v létě. Toto
duo hraje převážně známé hity 70 - 90 let.
V nově rozšířených prostor restaurace, které si
můžete též zamluvit pro pořádání různých
oslav, společenských a kulturních akcí.
K dispozici je pódium, zvuková aparatura a
velkoplošná projekce. Zároveň zveme všechny
sportovní fanoušky ke společnému sledování
všech zajímavých sportovních přenosů na 4m
plátně.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Čistá řeka Sázava 2010
Pod záštitou obecně prospěné společnosti Posázaví se 16. – 18. dubna
2010 rozběhne tentokrát již pátý ročník projektu „Čistá řeka Sázava“.
Lehce pozměněná organizace loňského ročníku se ukázala být úspěšná
a věřte nebo ne, nasbírané odpadky dosáhly hmotnosti 25,28 tun. Je to
cca o 4 tuny více než v roce 2008!
I letos budeme čistit cca 80 km úsek z Kácova až do Pikovic. Tímto bych
ráda vyzvala všechny Vás, kteří se pravidelně „čištění“ zúčastňujete, ale
i Vás „nováčky“, kteří máte chuť udělat něco pro životní prostředí a tím
pádem i sami pro sebe, abyste se zúčastnili dalšího ročníku čištění řeky
Sázavy. Zapojit se můžete aktivně jako dobrovolník, nebo poskytnout
jakýkoliv příspěvek – finanční či materiální. Já osobně jsem se této akce
zúčastnila vloni poprvé jako členka organizačního týmu Posázaví.
Musím říct, že mě samotnou překvapilo jednak množství dobrovolníků a
jejich nasazení, a to i v takovém počasí jaké bylo – že by psa nevyhnal,
ale i množství těch, kteří přispěli finančně nebo poskytli potřebný
materiál a služby jako je stravování a ubytování.
Opět jsem si ověřila, že udělá-li se dobré věci ta správná propagace,
najde se mezi námi dost těch, kterým není řeka lhostejná. A proč by taky
ne, vždyť to děláme pro sebe, je to naše řeka, Vaše i moje. A je jedno
zda jsi rybář, chatař, vodák, turista či žiješ v její blízkosti. Kdo jiný než
my bychom se měli starat o to, aby byla zase čistá. Ona příroda sama si
to smetiště odpadků nevymyslela. Mimo jiné, jak lépe vychovávat své
děti a vzbudit v nich zájem o životní prostředí a přírodu, ve které žijeme,
než právě prostřednictvím takovýchto projektů. Děti samy se budou cítit
užitečnější a dost možná, že si po takové praktické ukázce příště
rozmyslí nějaké odhazování odpadků, tam kam nepatří. Je to i dobrá
příležitost pro školy a školky, které určitě realizují spoustu ekologických
projektů.
Denisa Cibulková
Kontakt: e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Naše obec Čtyřkoly každoročně na tuto akci
přispívá finanční částkou a loni čtyřkolské
maminky napekly buchty pro dobrovolníky,
kteří čistili 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

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí finančních příspěvků ve výši 1 000 Kč pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska a Občanské sdružení zdravotně postižených v Čerčanech.

•

Byl schválen rozpočet obce na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011-2013. Rozpočet je ke stažení na internetových
stránkách obce.

•

Na návrh občana obce bude odeslán na Městský úřad Benešov, odbor dopravy, požadavek na umístění dopravní značky
„Dej přednost v jízdě“ na místní komunikaci u vlakového přejezdu ve Čtyřkolech.

•

Zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova, dotační titul „Podpora zapojení dětí a
mládeže do komunitního života v obci“ na „Rekonstrukci a vybavení místnosti pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ve
Čtyřkolech“. Jedná se o rekonstrukci a vybavení místností (zasedací místnost, kuchyňka, WC) v prvním patře budovy
obecního úřadu.

•

Zastupitelstvo schválilo možnost splátek finanční spoluúčasti občanů pro napojení na novou větev kanalizace „Nad tratí“.
Každá žádost o umožnění splátek bude projednána individuálně přímo s majitelem objektu a ke smlouvě bude sepsán
dodatek (splátkový kalendář).

•

Proběhla inventarizace majetku obce, při které byly opraveny evidenční rozdíly výměry pozemků a vyřazen nepotřebný
majetek obce.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Obecní úřad Čerčany
informuje …
Změna přednosti u Hospice
V průběhu měsíce ledna 2010 dojde ke
změně přednosti v jízdě na křižovatce
ulic Sokolská – Zahradní. V součastné
době mají přednost vozidla jedoucí ulicí
Sokolská po silnici III/1094 ve směru
Čerčany – Lštění. Od ledna 2010 budou
mít přednost vozidla jedoucí ulicí
Sokolská (silnice III/1094) do ulice
Zahradní (silnice III/1065) přes železniční
přejezd na silnici I/3 a Pyšely nebo v
opačném směru. O změně přednosti
bude informovat tabule ze směru od
Lštění po dobu cca 6 měsíců.
převzato z Čerčanského zpravodaje

Probě
roběhlo …
23.1. Obecní ples
se konal opět v prostorách hotelu Relax v
Javorníku, i přes nepřízeň počasí se sněhovými
závějemi prokousal poměrně slušný počet
tanečníků. Kapela Důraz Band, která hrála k
tanci i poslechu, to k nevoli účastníků zabalila ve
dvě hodiny. A my bychom tak rádi ještě tančili!
Děkujeme za vaši účast na obecním plese a
doufáme, že jste se dobře bavili. Zároveň touto
cestou děkujeme všem, kteří přispěli do tomboly.
Blahopřejeme i výherkyni, která si odnesla hlavní
výhru - cestu do Dánska od společnosti Student
Agency.

KDO NETŘ
NETŘÍDÍ NENÍ
NENÍ ČECH!
Seznam nejčastějších mýtů a dotazů ke třídění odpadů:
Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.

ŠPATNĚ

PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve
sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává
nákladnější.
Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymýt.

ŠPATNĚ

Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Ideální je obal lehce
vypláchnout například vodou po nádobí. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba pečlivě vymýt teplou vodou s přípravkem na
mytí nádobí.
Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky.

ŠPATNĚ

Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká
kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.
PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru.

ŠPATNĚ

PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!! Komplikuje následné zpracování směsných plastů a energetické využití. PVC
obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny. Tento druh plastu poznáte dle značky 3. Jedná se
například o novodurové trubky či linoleum.
Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly od kosmetiky důkladně vymýt, je to chemikálie.

ŠPATNĚ

Stačí když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijete. Dočištěny budou při dalším zpracování.
Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.

ŠPATNĚ

Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás.
Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír.

ŠPATNĚ

Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.
Kontejnery na nápojový kartón jsou vadně vyrobeny. Kartón není možné do něj odhodit.

ŠPATNĚ

Na každém kontejneru je nápis, že je třeba nápojový kartón před vhozením stlačit. Otvor v kontejneru je speciálně
konstruovaný pouze pro stlačený kartón. Jen tak je možné do třídící nádoby sesbírat větší množství kartónů a zároveň je tak
snížena možnost vhazovat odpad, který do tohoto kontejneru nepatří!
Před vytříděním nápojového kartónu musím odtrhnout umělohmotný uzávěr.

ŠPATNĚ

Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartónů, prázdný kartón pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte
do kontejneru nebo oranžového pytle, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.

Informace k dani z nemovitostí
nemovitostí pro rok 2010
na základě četných dotazů a podnětů ze strany obcí a poplatníků daně z nemovitostí sdělujeme, že pondělí 1. února 2010 je
posledním dnem, kdy jsou všichni noví vlastníci nemovitostí nebo ti, u kterých došlo ke změnám okolností rozhodných pro
vyměření daně, povinni podat přiznání nebo dílčí přiznání k dani z nemovitostí na rok 2010 podle stavu k 1. lednu 2010.
Formuláře lze najít na internetových stránkách české daňové správy na adrese http://cds.mfcr.cz nebo je možné využít
elektronického podání přes daňový portál s výhodou kontroly sazeb, koeficientů a výpočtů.
Přiznání k dani ani dílčí přiznání k dani z nemovitostí nemusejí podávat ti poplatníci, u kterých došlo ve srovnáním
s předchozím zdaňovacím obdobím pouze ke změně sazeb daně, ke změně průměrné ceny půdy, ke změně koeficientu
nebo k zániku osvobození od daně. Správce daně daň vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti upravené o tyto
změny a výsledek vyměření poplatníkovi oznámí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
U poplatníků, kde roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5 000,- Kč, je splatná najednou do 31. května letošního roku, u
ostatních poplatníků ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. května a do 30. listopadu letošního roku, s výjimkou
poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kdy je daň splatná ve dvou splátkách nejpozději do 31. srpna a do
30. listopadu letošního roku. Poplatníci však mohou vyšší daň uhradit najednou v termínu do 31. května letošního roku.
I v letošním roce během května budou poplatníkům zaslány daňové složenky s vyčíslením daňové povinnosti. Hotovostní
úhrada daně touto složenkou na poště nepodléhá žádným dalším poplatkům.
Ing.Josef Kuklík

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …
Pyšely
20.2.

Masopust (Zaječice)

24.2. - 20.00 Kreativní večer - Drátkování ozdob z korálků
(Zaječice)

Blahopř
Blahopřejeme …
Během měsíce února oslaví své významné
jubileum pan
Haller Miroslav
Nová
Nováček Vlastimil

27.2.

Den pro maminky - proměny jara
(Zaječice)

Vítková
tková Jana

5.3.

HASIČSKÝ PLES v pyšelské sokolovně

10.3.

Kreativní večer – Ubrouskování/decoupage
(Zaječice)

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

Vítáme …

KINO ČERČANY

v lednu přišel na svět nový čtyřkoláček

12.2. 19:00 WHISKY S VODKOU
Komedie / Drama. Německo

Šálek Ondřej

13.2. 16:00 MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Rodinný / Komedie. Francie

Rodičům přejeme hodně zdraví a vzájemné lásky.

19:00 LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Drama / Romantický. USA / Kanada
18.2. 10:00 ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Dětské představení. Čert a Káča, Rohatá
princezna, V čertích službách.

26.1.2010

Louč
Loučíme se …
20.1.2010

20.2. 16:00 HRDINOVÉ Z DARANU
Rodinný. Nizozemsko

ve věku 83 let zemřel
pan

Vladimí
Vladimír

19:00 3 SEZÓNY V PEKLE
Drama / Historický / Romantický. Česko / Slovensko
/ Německo
27.2. 16:00 ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA
Animovaný. Francie

Inzerujete …

19:00 2012 Akční / Drama / Sci-Fi / Thriller. USA /
Kanada
4.3.

10:00 A ZASE TA ŽOFKA
Dětské představení. Dorotka a ježibaba, Krtek a
karneval, Jak trhali zub, Krtek a buldozer, Jak Žofka
poslala Irču zachránit tapíra.

5.3.

19:00 PANIKA V MĚSTEČKU
Animovaný. Belgie / Francie / Lucembursko

6.3.

16:00 PRINCEZNA A ŽABÁK
Animovaný / Komedie / Muzikál / Romantický. USA
19:00 ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED
Komedie. Česko

13.3. 16:00 PLANETA 51
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy.
Velká Británie / Španělsko,
19:00 DOKONALÝ ÚNIK
Drama / Horor / Mysteriózní / Thriller. USA

Převod analogových
záznamových médií do
digitální podoby
více info na tel.
774 438 832
• čištění analogové zvukové stopy
• záznam ve formátu dle Vašeho výběru
• možnost záznamu na vlastní média

Vydává Obec Čtyřkoly IČ 00508519 pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 10.2.2010, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz
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