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Čistá řeka Sázava 2010

jako každý rok probíhá projekt čištění řeky Sázavy na lodích. V obci Čtyřkoly
bude sběrné místo na odpad a v tento den je možné se připojit k čištění i ze břehu.

17.4.2010

Svoz železného šrotu

místní hasiči pořádají sběr železného šrotu. Prosíme občany, aby šrot vyndali
k cestám nejlépe v pátek v odpoledních hodinách.

22.4.2010

Čištění místních komunikací

proběhne v naší obci čištění místních komunikací po zimních posypech. Práce bude provádět firma MARIUS PEDERSEN
Říčany. Apelujeme proto na občany, kteří parkují svá vozidla na dotčených komunikacích, aby v tento den auta přeparkovali
na své pozemky nebo na parkoviště u nádraží či restaurace „Montána“. Děkujeme touto cestou za pochopení práce budou
prováděny pouze 22.4. Byla by škoda, kdyby některá místa zůstala nevyčištěná. Sebraný posypový materiál bude uložen v
katastru obce na dvou místech a to u transformátoru za parkovištěm u zastávky vlaků směr Praha a za tunelem směrem k
bývalé cihelně. V budoucnu bude využit k případným opravám komunikací. Tato akce určitě přispěje ke snížení prašnosti v
naší obci a byla by škoda ji nevyužít.

24.4.2010

Svoz nebezpečného odpadu

Pravidelně se stává, že někteří z vás vyvezou pneumatiky (mnohdy i s disky), televizory, lednice, mrazáky, atd. ke
kontejnerům na směsný odpad. Do těchto míst nákladní vůz, který nebezpečný odpad odváží nezajíždí.
STANOVIŠTĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU BUDE POUZE U BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU! Nepřidělávejte proto práci
panu Vladařovi a panu Horváthovi, kteří se o stanoviště kontejnerů starají.
Do nebezpečného odpadu patří: kyseliny, rozpouštědla, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, oleje a tuky, barvy, lepidla,
pneumatiky, cytostatika a jiná nepoužitá léčiva, baterie, akumulátory, nerozebraná-kompletní elektrická a elektronická
zařízení obsahující nebezpečné látky, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek a další...

24.4.2010

Svoz biologického odpadu

bude před budovu obecního úřadu přistaven kontejner na biologický odpad. Kontejner je určen pouze na biologický odpad
(listí, tráva,větve o průměru pouze do 3 cm...)

24.4.2010

Svoz velkoobjemového odpadu

Do tohoto kontejneru lze ukládat - nábytek (stoly, židle, skříňky i jejich části), linoleum, koberce, matrace, různé hadry, velké
plastové nádoby, dřevěné desky apod.
Do kontejneru na velkoobjemový odpad n e p a t ř í - stavební materiál a suť, nebezpečný odpad, apod.

24.4.2010

Jarní úklid obce

Sbíráme odpadky, zametáme, stříháme, hrabeme, vysekáváme. Pytle na odpad k vyzvednutí od 9:00 hod. před obecním
úřadem. Svoz naplněných pytlů z určených míst u hl. silnic. Pokud můžete doneste si rukavice, hrábě, košťata, kolečka.
Staňte se příkladem svým dětem, na které čeká sladká odměna!

Na den 24.4. je možnost využít služeb obce (odvoz odpadů ke kontejnérům multikárou) za jednotnou
cenu 50Kč. Případní zájemci si tuto službu mohou objednat na tel. čísle 317 776 651 u paní Jaegerové. .

Louč
Loučíme se …
Dne 6. 4. 2010 po nerovném boji se zákeřnou chorobou zemřel Ladislav Lán ve věku nedožitých 59 let.
Bratr Ladislav byl členem SDH Čtyřkoly od roku 1967. Během jeho působení ve sboru se aktivně
účastnil, jako člen zásahové jednotky obce Čtyřkoly mnoha výjezdů k požárům či jiným událostem.
Později v letech 1985 až 2002 se stal jejím velitelem. V roce 1985 byl vyznamenán čestnou
medailí za záchranu života. Tehdy Láďa s minimálním bezpečnostním zajištěním slezl do septiku
a vynesl dva spoluobčany, kteří upadli do bezvědomí při jeho natírání isolačním roztokem.
Byl také nedílnou součástí kulturního a společenského dění v obci. I tímto se nesmazatelně zapsal
do našich srdcí.
Odchází nám dobrý kamarád, srdečný přítel plný nezdolného optimismu.
Zachováme na něho trvalou vzpomínku.
Sbor dobrovolných hasičů Čtyřkoly

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …

Žádáme …

• Obec obdržela oznámení o zamítnutí dotace na projekt
„Revitalizace návsi Javorník“ z Rozvojového operačního programu
(ROP) Střední Čechy. Žádost o dotaci na tento projekt bude
podána znovu při vypsání dalších dotací.

Čas od času v katastru obce vznikne černá skládka
jako nyní na pozemku manželů Honcových nebo na
pozemku paní Novotné. Jedná se o pozemek u
mostu na Pyšely a pozemek u zasypané rokle.

• Obec obdržela oznámení o přidělení dotace na rekonstrukci
zázemí (WC, kuchyňka) a vybavení zasedací místnosti obecního
úřadu z Programu obnovy venkova Středočeského kraje ve výši
cca 130 000 Kč.

PROSÍME TOUTO CESTOU TY OBČANY, KTEŘÍ
SE TŘEBA JEN NÁHODOU STANOU SVĚDKY
VZNIKU ČERNÉ SKLÁDKY, ABY DOSTUPNÉ
INFORMACE OHLÁSILI NA OBECNÍ ÚŘAD NEBO
NA POLICII.

• Policií ČR, obvodní oddělení Čerčany byla předána Výroční zpráva
z okrsku Čtyřkoly za rok 2009. V okrsku bylo spácháno celkem 20
trestných činů, z čehož 15 případů bylo majetkového charakteru, 3
případy proti svobodě a 2 případy řízení motorových vozidel pod
vlivem alkoholu.

Věříme, že se nám jednou podaří viníka usvědčit a
potrestat, jak zaslouží.

• Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí příspěvku ve výši 1 000
Kč na činnost Občanského sdružení pro ochranu kulturního
dědictví Zlenice (oprava hradu Zlenice - Hláska).
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k
nahlédnutí na obecním úřadě

Jaro 2010 …
Přestože letošní zima přinesla mnoho sněhu, zvedající se
hladina Sázavy při tání sněhu jen pohrozila, ale nezpůsobila
škody.

SDH ČTYŘKOLY POŘÁDÁ
4. ročník speciální soutěže v požárním útoku
SENIORSKÉ JARO – ČTYŘKOLY 2010
Datum konání: 24.4.2010 ve 12:00 hod. na
fotbalovém hřišti ve Čtyřkolech
Kdo soutěží: všichni senioři, kteří nezanevřeli na
hasiččinu a chtějí to ukázat nastupující generaci.
Hasiči i nehasiči, všichni jste srdečně zváni.
Nezapomeňte na dobrou náladu.

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Blahopř
Blahopřejeme …
Během měsíce dubna oslaví své významné jubileum

Pyšely
17.4. - 14.00 Slavnostní zahájení nové sezóny dětského
hřiště v Pyšelích soutěže pro děti (opět
v duchu hesla „Mořské Pyšely“), občerstvení
(buřtíky, koláče za poplatek, který bude sloužit
na další rozvoj hřiště)
17. 4. - 19.00 "DVOJÍ HRA" repríza divadelního představení
v Sokolovně

Brychová
Brychová Hana
Vladař
Vladař Petr
Přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a
životní pohody.

21.4. - 20.00 Kreativní večer - Šijeme hračky pro naše
miláčky (Zaječice)

Připravujeme ví
vítání obč
občánků
nků …

24.4. – 19.30 Diskotéka pro starší a pokročilé – tradiční
akce opět v Sokolovně

dne 9.5.2010 v 15:00 hod.

30.4.

v zasedací místnosti obecního úřadu.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC (Zaječice)

3.5. – 20.00 PYŠELSKÉ KLÁBOSENÍ, již třetí setkání žen
z Pyšel a okolí

Rodiče nových čtyřkoláčků ještě obdrží pozvánku.

5.5. – 13.30 Schůzka klubu seniorů v pyšelské hasičské
zbrojnici

Další
Další akce …

5.5. – 20.00 Kreativní večer - Aranžujeme řezané květiny
(Zaječice)

KINO ČERČANY

8.5.

Den pro maminky (Zaječice)

8.5.

BI – CYKLOVKA odjezd v 9.00, 11.00 a ve
13.00, již tradiční „závod“ pro cyklisty, ŠC šílený cyklista (75 km), RC - rozumný cyklista
(45km), MDD - matky, děti, důchodci (20km),
sraz na náměstí u pomníku

8.5.

"PROJEKT" Rocková skupina v Sokolovně;
vstupné 100,- Kč

Těšíme se na Vás.

15. 4.

10:00

DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY
Dětské představení

17. 4.

16:00

DEŠŤOVÁ VÍLA, Pohádka. Česko

19:00

NEBE, PEKLO... ZEM, Drama. Slovensko

19:00

ŽENY V POKUŠENÍ - vyprodáno

21:00

ŽENY V POKUŠENÍ - mimořádné
představení, Komedie. Česko

29. 4.

10:00

MACH A ŠEBESTOVÁ NA
PRÁZDNINÁCH I., Dětské představení

1. 5.

20:00

NA SV. VALENTÝNA,
Romantický / Komedie. USA

7. 5.

20:00

NEW YORKU, MILUJI TĚ
Drama / Romantický. Francie / USA

8. 5.

20:00

PROKLETÝ OSTROV
Drama / Thriller / Mysteriózní / Horor. USA

13. 5.

10:00

PŘÍRODOPIS V CYLINDRU
Dětské představení

24. 4.

Čerčany
9.4. - 30.4.

Výstava fotografií R.Metličky,
Infocentrum Čerčany. Otevřeno: po, út, čt :
9-12 13-17
pá: 9-12 13-16

17.4.

16:00

Poprask na Laguně - KD Čerčany

24.4.

20.00

JIŘSKÁ ZÁBAVA v KD Čerčany, hrají
BESSONI + DJ Hroch

Poříčí n. Sázavou
16.4.

18:00

Přednáška Caravaggio s obrazovým
doprovodem. Připravil Petr Turecký podle
různých podkladů, zejm. však podle knihy:
Helen Langdonové, katolická fara

Soběhrdy
11.4.

11:00

ČESTMÍR SUŠKA - ZÁHADNÉ KRESBY
Zahájení výstavy za přítomnosti autora,
čp. 21, evangelická fara, Výstava potrvá
do konce června
O autorovi: http://www.suska.cz/cv.htm

Moš
Moštárna Čerč
erčany oznamuje …
že zahájila prodej zahradnických komponentů.

Nezapomeň
Nezapomeňte ….
30.4.

20:00

Pálení čarodějnic

jako každý rok, ve stejný den a hodinu ale
POZOR
na jiném
místě. Letošní
„čarodějnice“ se budou konat na bývalém
fotbalovém hřišti Ve Vávrovkách, nynější
paintballové hřiště.
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