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Roč
Ročník 5 / Číslo 5
měsíčník

Přřerušení dodávky elektřřiny dne
25.5.2010 9:00 - 12:00 hod.
Javorník - okolí trafostanice za OÚ a uličky směr řeka,souběžná ulice s řekou mezi č.p.39-29
LOKALITA S ÚZEMÍM ODSTÁVKY K NAHLÉDNUTÍ NA OÚ
Bliž
žší informace na lince 840 850 860.

Volíme …
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se konají ve dnech 28.05. – 29.05.2010
volební místnost okrsku č. 1 je zasedací místnost v budově OÚ Čtyřkoly, která bude otevřena:

pátek
sobota

14.00 - 20.00 hodin
08.00 - 14.00 hodin

Žádáme občany, kteří mají právo a zájem volit a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti,
aby svůj zájem nahlásili na OÚ Čtyřkoly (tel: 317 776 651).
K těmto občanům přijede volební komise do místa trvalého bydliště.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Na výzvu Krajského úřadu Středočeského kraje byl stanoven počet volených členů zastupitelstva pro volby do
zastupitelstev obcí konané na podzim 2010 – počet členů zastupitelstva byl stanoven na 7 členů.

•

MěÚ Benešov, odbor dopravy – vydal povolení – zvláštní užívání komunikace, silnice III. třídy č.1096/III po dobu
stavby kanalizace Nad tratí.

•

Byla zahájena stavba „Kanalizace Čtyřkoly – Nad Tratí“ z poskytnutého finančního příspěvku Fondu životního prostředí
Středočeského kraje. Žádáme řidiče a chodce o pochopení zhoršení sjízdnosti a schůdnosti komunikace v okolí stavby.

•

Při stavbě kanalizace bude přebývat zemina z výkopů. Každý, kdo bude mít zájem o tuto výkopovou zeminu, se může
přihlásit na OÚ.

•

Pražce, které byly složeny v prostoru návsi v Javorníku byly již přemístěny.

•

Vydán souhlas s umístěním základnové stanice společnosti VODAFONE na pozemku č.kat. 631/3 v k.ú.

•

Předána žádost o ztišení drážního rozhlasu Českým drahám s průvodním dopisem a s opakovanou žádostí o ztišení tak,
aby rozhlas hlásil pouze na nástupištích.

•

Dne 27.04.2010 proběhlo jednání DSO Malé Posázaví ve Čtyřkolech. Byly projednány nově sestavované stanovy DSO
Malé Posázaví a možnosti vypsaných grantů a dotacích.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní úřadě

Probě
roběhlo …
během uplynulého měsíce proběhlo
mnoho akcí s větší či menší účastí.
17.-19.4. Čistá řeka Sázava
S heslem „Řeku čistíme pro sebe, ne po sobě“ a pod
taktovkou o.p.s. Posázaví probíhalo od pátku do neděle
čištění řeky, kterého se na celé úseku 90 km od Kácova do
Pikovic zúčastnilo 926 dobrovolníků na lodích, pěšky nebo
jako zásobovači. Cíl již 5. ročníku je stále stejný, vyčistit řeku
a její břehy od odpadků a nepořádku. Posuďte sami, zda se
to povedlo a jak dlouho vydrží řeka a okolí čisté.
Celkem bylo odvezeno 30,46 tun odpadu. Kromě klasických
igelitů a PET lahví řeka vydala i poklady v podobě okapů,
kol, lodí, pletiv, mikrovlnku, trezor nebo sedadla z autobusu.
Na letošní akci opět přispěla obec finančně 6,000 Kč a
čtyřkolské ženy napekly pro vodáky dobroty. Zastoupení
jsme jako obec měli i na dvou lodích (posádka MatuštíkMatuštíková a Tibitanzl-Žídek). Osobní pocity z akce byly
smíšené. Na jedné straně rozčarování nad tím, co všechno
jsou „lidé“ schopni do řeky vyhodit a na straně druhé radost z
toho, že se ještě pořád najde spousta bezva lidiček, kterým
nevadí, že se kvůli kusu igelitu či PET lahvi namočí, zašpiní
a někdy pořádně nadřou.
24.4. Jarní úklid
Tento den se to okolo budovy obecního úřadu hemžilo
pořádkumilovnými občany, kteří využili možnosti svozu bio,
nebezpečného a objemného odpadu. Celkem se naplnily 2
kontejnery s bioodpadem a 2 objemným odpadem. Škoda
jen, že ráno, kdy se sbíraly odpadky na veřejných
prostranstvích, už taková hojná účast nebyla. O to více si
ceníme těch, kteří to s jarním úklidem stále ještě nevzdali a
přišli pomoci. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a odvedli
kus práce.
24.4. Seniorské jaro
Letošního, v pořadí již 4. ročníku, Seniorského jara se
zúčastnilo celkem 7 družstev z okolních sborů, včetně našich
kamarádů z Uhlířova. Věkový součet všech soutěžících byl
úctyhodných 2302 let, přičemž nejstarší družstvo pro
odpolední klání přijelo právě z Moravskoslezského kraje.
Mezi nejzkušenější seniorky patřila Jana Růžičková z SDH
Poříčí nad Sázavou a mezi muži to byl Karel Pospíšil z SDH
Čtyřkoly.
Družstva soutěžila ve třech disciplínách.
1. požární útok, 2. pořadová příprava a
nakonec 3. tajná, kde mělo soutěžící
družstvo za úkol, v co nejkratším
možném čase, zachránit slepičky a
snůšku vajec z "hořícího kurníku".
Na celou záchrannou akci dohlížela
družstevnice Tibor. Šlo o náročnou
disciplínu
vyžadující
určitý
díl
improvizace. :-))
V konečném pořadí se naše družstvo
seniorů umístnilo na krásném 3. místě.
( 1.místo SDH Pyšely, 2. SDH Nespeky,
4. SDH Poříčí nad Sázavou, 5. SDH
Čerčany, 6. SDH Mrač, 7. SDH Uhlířov )
Martin NERAD

30.4. – Pálení čarodějnic
Letos se pálila čarodějnice na staronovém hřišti Ve
Vávrovkách. Přestože zpočátku byl problém hranici vůbec
podpálit, s pomocí trocha hořlavých látek nakonec vše dopadlo,
jak mělo. I přes nepřízeň počasí se nás sešlo hodně. Letošní
filipojakubskou noci si užily nejen děti.
9.5. Vítání občánků
Za uplynulý rok se nám ve Čtyřkolech
narodilo celkem 12 nových dětí, které do
života uvítali kromě zástupců obce také jejich starší kamarádky
Lenička Sikorová, Anička Žídková a Anička Tkáčová. Nejen
děťátka, ale i maminky dostaly dárek od společnosti General
Bottlers CR s.r.o., neboť letošní vítání občánků připadlo pěkně
tématicky na Den matek.

Blahopř
Blahopřejeme …

Inzerujete …

V květnu oslaví svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané
Zazvonil Františ
František
Lukeš
Lukeš Václav
Vaněč
ek Karel
Vaněček
Tichá
á
Marie
Tich
Tůmová
mová Ivanka
Všem našim oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí, spokojenosti a pohody do dalších let života.

Nezapomeň
Nezapomeňte …
28.5. 2010 DEN SOUSEDŮ
SOUSEDŮ
Co je Svátek sousedů?
Svátek sousedů je společenská akce - "sousedská party", při níž se setkáte či seznámíte se svými sousedy.
Sousedství nám někdy připadá jako nudný nebo otravný spolek. Vztahy mezi sousedy se vyjadřují letmým pozdravem
proneseným ve spěchu.
Iniciativa, kterou Vám představujeme, vychází z prostého faktu, že s někým sdílíme stejnou ulici, čtvrť nebo obec. Chce
vytvořit příležitost ke sblížení sousedů a navodit atmosféru družnosti.
Rádi bychom dali podnět k malým i větším projevům vzájemné podpory v každodenním životě. Svátek sousedů se může stát
zkušeností a důvodem, díky němuž budeme schopni aspoň pár minut denně věnovat více pozornosti lidem, kteří kolem nás
žijí.
Je přece milé čas od času setkat se a povečeřet spolu, nechat děti chvíli na návštěvě u starší nebo osamělé paní, nebo třeba
nakrmit kočku nebo zalít květiny, když soused jede na dovolenou ...
Doufáme, že i vy budete příjemně překvapeni, jaké možnosti nových vztahů se skrývají za sousedními dveřmi. Zkuste dveře i
okna svého domova otevřít i vy !
Přejeme pěknou oslavu!

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Poř
Pořádáme …

Pyšely

12.5. 15:00 hod. – Dětský den ve Vávrovkách

19.5. 18.00 Vernisáž obrazů - Galerie u Marie

Zveme malé i velké na den plný zábavy na paintballovém
hřišti Ve Vávrovkách. Pro děti do 12 let budou připravené
soutěže, střelba na terč a na závěr hasičské překvapení.
Možnost zakoupit občerstvení a buřty na opékání.

Čerčany
30.5. 15:00 Slavnost Nejsvětější Trojice
již tradičně bude slavena mše svatá na
základové desce budoucího kostela
Nejsvětější Trojice při hospici Dobrého Pastýře
v Čerčanech. Mši svatou bude slavit arcibiskup
Mons. ThLic. Dominik Duka OP.
10. - 31.5.

NEVŠEDNÍ TVÁŘ RADOSTI - putovní výstava
fotografií z hospicového prostředí. Hospic
Dobrého Pastýře.

29.5. 11:00 Den dětí na zámečku Vysoká Lhota
moderuje Jan Čenský
KINO ČERČANY
15. 5. 17:00 PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
Fantasy / Dobrodružný / Komedie. Kanada / USA,
20:00 KVĚT POUŠTĚ
Drama. Velká Británie / Německo / Rakousko

S sebou dobrou náladu,
soutěžního ducha a náhradní
oblečení pro děti.
Akce se bude konat i za deště.

Pomá
Pomáháme ...
Již jsme pletli ponožky pro
děti v Peru a nyní mohou
naše nepotřebné brýle
posloužit v Nepálu.
Občanské sdružení Namasté Nepál ve spolupráci
s Česko-nepálskou společností a nepálskou nadací
DCWC (Development of Children and Women Center)
pořádá sbírku brýlí pro zrakově postižené obyvatele Nepálu
žijících ve vysokých nadmořských výškách s intenzivním
UV zářením a častým onemocněním očí.

22. 5. 20:00 NINE
Drama / Muzikál / Romantický. USA / Itálie

Brýle je možno odevzdat na obecním úřadě a více
informací poskytne M. Matuštíková tel. 737470117.

29. 5. 20:00 NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Romantický / Komedie USA

Sbírku můžete podpořit i finančním příspěvkem určeným na
nákup zdravotnického materiálu, který zašlete na účet
občanského sdružení Namasté Nepál.

4. 6.

20:00 FISH TANK
Drama Velká Británie / Nizozemsko

10. 6. 10:00 KYTICE POHÁDEK I., Dětské představení
12. 6. 20:00 MAMAS & PAPAS, Drama Česko

Konopiště
5.6.

13:00 POHÁDKOVÝ LES, u přírodního divadla na
Konopišti

číslo účtu
129 929 929 / 0600
variabilní symbol
987
Shromážděný materiál bude dopraven EXPEDICÍ TSUM
VALLEY, která se uskuteční v říjnu 2010, do odlehlého
nepálského údolí Cchum. Tato velice chudá oblast, kde v
několika vesnicích žije zhruba 4 000 obyvatel převážně
tibetského původu, byla pro cizince otevřena teprve v roce
2007.

Ondřejov

Expedice se jako vyšetřující lékařka zúčastní MUDr.
Michala Karkanová z Oční kliniky Fakultní nemocnice Brno.

14.5. - 16.5. 9.00 - 17.00
Dny otevřených dveří na observatoři AV ČR Ondřejov

Více informací na :

www.namastenepal.cz

Mnichovice

MIKRODRAK

22.5. 11:00 Mnichovické kramaření, Masarykovo nám.
soutěže, stánky, kulturní vystoupení, tombola

Setkání pro maminky
s nejmenšími dětmi (1 – 3 roky)
Kde: Čerčany, Hospic Dobrého
Pastýře

Stolní kalendář "Posázaví "

Kdy: každé úterý od 9:30 do 11:00

Do konce května je možno objednat si v kanceláři
obecního úřadu kalendář s historickými fotografiemi
Posázaví na rok 2011. Kalendář je na obecním úřadě k
nahlédnutí.

Těšíme se na všechny děti a jejich
maminky, které si chtějí společně
hrát, tančit, zpívat, cvičit, povídat
pohádky, atd.

Vstupné 30,-

Vydává Obec Čtyřkoly IČ 00508519 pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 11.5.2010, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

