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Vážení
ení spoluobč
spoluobčané
ané …
Dovolte mi touto cestou poděkovat za důvěru, kterou jste vyjádřili ve volbách svými hlasy celému sdružení nezávislých
kandidátů pro Čtyřkoly a Javorník.
V minulém volebním období jsme své funkce téměř všichni vykonávali poprvé bez zkušeností a ve svém volném čase.
Vzniklé problémy jsme řešili za pochodu, jak nejlépe jsme dokázali. Proto ne všechno, co jsme chtěli, se nám podařilo.
Největší problém, se kterým jsme se museli potýkat byly (a budou i nadále) finance. Přesto se několik věcí podařilo
zrealizovat a jsme na ně hrdí. V první řadě se povedlo snížit téměř pěti milionový dluh obce na polovinu, k dnešnímu dni je
víc než 60% uhrazeno. Byla upravena náves, s pomocí dotace bylo vybudováno hřiště na Planýrce, získali jsme dotaci a
opravili silnici poškozenou povodněmi v roce 2006, z další získané dotace byla opravena zvonička. Podařilo se zkulturnit
vnitřní prostory obecního úřadu. Největší akcí v minulém volebním období je vybudování kanalizace v lokalitě „nad tratí“. Tato
akce bude dokončena do konce listopadu t.r. V říjnu byly z ušetřených financí provedeny asfaltové povrchy na dvou velmi
špatných cestách.
Na přípravě všech akcí se podílí všichni členové zastupitelstva a jsem přesvědčen, že jen díky tomu, že zastupitelstvo tvoří
dobrá parta lidí, se daří tyto úkoly a výzvy plnit. Vaše hlasy nás zavazují a tudíž v dalším období se budeme snažit opět
realizovat projekty, které zlepší život v této obci.
Chtěl bych ještě poděkovat všem trvale bydlícím i chatařům, kteří nám svou prací, sponzorskými dary či konstruktivními
připomínkami k naší práci pomáhají obec udržovat a zlepšovat její vzhled.
Štěpán Benca, starosta obce
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za účast
v letošních komunálních volbách. Přestože byla
v obci sestavena jen jedna kandidátka – Sdružení
pro Čtyřkoly a Javorník, dostavilo se k volbám téměř
58% voličů, což představuje 235 odevzdaných
obálek. Z devítimístné kandidátní listiny byli zvoleni
převážně stávající zastupitelé. Jedinou změnou je
Vladislav
Horák,
který
nahradí
dosavadní
zastupitelku Alenu Schubertovou, která již letos
nekandidovala.
Zastupitelstvo obce bude v tomto volebním období
pracovat v následujícím složení :
Štěpán Benca, 62 let. V zastupitelstvu bude nadále
vykonávat funkci starosty. Ve Čtyřkolech žije od roku
1998, před tím jezdil dlouhá léta na chatu do Zlenic.
Je spolumajitelem poradenské firmy. K jeho zálibám
patří zahrada a psi.
Libor Jaeger, 54 let. V zastupitelstvu bude nadále
vykonávat funkci místostarosty. Ve Čtyřkolech žije od
roku 1964. Živí se jako živnostník v oblasti
kovovýroby. K jeho zálibám patří sport a hudba – je
členem kapely Důraz Band.

Martina Matuštíková, 36 let. V zastupitelstvu bude nadále
pokračovat ve funkci předsedkyně kulturního a sociálního výboru. Ve
Čtyřkolech žije od roku 2003. Má dvě děti a pracuje pro neziskovou
organizaci Namasté Nepál. Mezi její záliby patří práce pro nadaci,
cestování a poznávání jiných kultur.

Petr Beneš, 40 let. V zastupitelstvu pokračuje ve
funkci předsedy finančního výboru. Ve Čtyřkolech
žije od roku 2002. Pracuje jako IT manažer v bance.
Má tři děti a k jeho zálibám patří zejména tenis a
lyžování.

Martina Volfová, 41 let. V zastupitelstvu bude nadále vykonávat
funkci předsedkyně výboru životního prostředí. V Javorníku žije od
roku 2004, před tím sem od dětství jezdila na chatu. Má dvě děti a
pracuje jako zubní lékařka. Mezi její koníčky patří hudba, cestování
a umění.

Robert Nešpor, 41 let. V zastupitelstvu pokračuje ve
funkci předsedy kontrolního a revizního výboru. Ve
Čtyřkolech žije od roku 2001. Pracuje jako poradce
v mezinárodní softwarové firmě. Má dvě děti a k jeho
zálibám patří sport, historie.

Vladislav Horák, 36 let. V zastupitelstvu bude pracovat jako člen
finančního výboru. Ve Čtyřkolech žije od roku 2004. Má dvě děti a
pracuje jako obchodní manažer v české technologické firmě. Mezi
jeho koníčky patří zejména tenis a lyžování.
Robert Nešpor, člen zastupitelstva

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
Ve středu 10. listopadu od 19,00 hodin proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu ustavující zasedání nově zvoleného
zastupitelstva obce Čtyřkoly.
Jednání řídil nejstarší člen zastupitelstva pan Štěpán Benca. Po ověření mandátu složili všichni členové zastupitelstva slib.
Poté byli zvoleni členové volební komise a ověřovatelé zápisu. Dále byly schváleny jednací a volební řád.
Následoval hlavní bod programu – volby orgánů obce. Nejprve byl jednomyslně zvolen pan Štěpán Benca starostou obce na
již druhé volební období. Následovala volba místostarosty – i zde byl jednomyslně zvolen dosavadní místostarosta pan Libor
Jaeger. Zastupitelé rozhodli o tom, že funkce starosty a místostarosty budou i pro stávající volební období neuvolněné.
Po volbě vedení obce následovaly volby předsedů jednotlivých výborů. Zastupitelstvo odsouhlasilo, že kromě povinných
výborů finančního a kontrolního (dle zákona o obcích) budou v obci dále fungovat výbor životního prostředí a výbor sociální a
kulturní. Předsedou finančního výboru byl zvolen Petr Beneš, předsedou kontrolního výboru Robert Nešpor, předsedkyní
výboru životního prostředí Martina Volfová a předsedkyní výboru sociálního a kulturního Martina Matuštíková.
Do konce roku bude ještě svoláno zasedání zastupitelstva, na kterém členové zastupitelstva představí a následně schválí
další členy jednotlivých výborů z řad občanů obce.
Závěrem starosta Štěpán Benca poděkoval všem členům zastupitelstva a hostům za účast na ustavujícím zasedání a pozval
všechny spoluobčany na veřejnou obecní schůzi, která se bude konat 8. prosince od 19,00 hodin.
Petr Beneš, člen zastupitelstva

Beneš
Benešovská
ovská policie na internetu…
internetu…
V měsíci březnu letošního roku proběhl na území
Středočeského kraje průzkum veřejného mínění. Cílem
bylo zmapovat spokojenost občanů s prací policistů.
Na Benešovsku policistky oslovily celkem 153
respondentů. Těm pokládaly různé otázky. Jednou z nich
byla také otázka, zda lidé sledují internetové stránky
Středočeské policie. Průzkum ukázal, že je sleduje
pouhých 13,8 procent obyvatel Středočeského kraje. S
tímto číslem samozřejmě nejsme spokojeni. Proto touto
cestou připomínáme adresy webových stránek:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-stck.aspx
http://www.policie.cz/or-benesov-zpravodajstvi.aspx
Věříme, že se tato situace do budoucna zlepší a naše
stránky, které nabízí řadu zajímavých informací z
činnosti policie, bude navštěvovat více občanů.
por. Bc. Zuzana Stránská

Všímavost občanů pomohla k dopadení pachatelů.
V ranních hodinách 15.6. telefonicky oznámila žena na Obvodní
oddělení Čerčany, že v obci Čtyřkoly přelézají dva muži oplocení
pozemku rekreačního domu a nesou s sebou nějaká zavazadla.
Už patnáct minut po oznámení zadržela čerčanská policejní
hlídka oba podezřelé a eskortovala je na policejní služebnu.
Ještě týž den se souhlasem státní zástupkyně policisté muže
převezli do pražské policejní cely. Benešovští kriminalisté
obvinili dvojici mužů z přečinů krádeže, porušování domovní
svobody a poškození cizí věci, vše spáchané ve
spolupachatelství. Dne 17.6. Okresní soud v Benešově rozhodl o
vazbě a podezřelí byli eskortováni do pražské vazební věznice.
Pachatelé společně z domu ve Čtyřkolech odcizili motorovou
pilu, elektrické nůžky a další věci v hodnotě nejméně 12 tisíc
korun. Při prošetřování případu policisté zjistili, že muži jsou
podezřelí z další trestné činnosti. V osadě Svárov vykradli dvě
rekreační chaty. Muži se dopouštěli trestné činnosti nejen na
Benešovsku, ale i na několika místech ve středních Čechách.
Nyní jim hrozí až tříletý pobyt ve vězení.
prap. Diana Škvorová

Opravili jsme …
Zřejmě jste nepřehlédli nově
opravené cesty, které byly již delší
dobu v katastrofálním stavu po
stavbě 1. etapy kanalizace. Využili
jsme asfaltování cesty po stavbě 2.
etapy kanalizace „nad tratí“ a
ušetřené rezervy v obecním
rozpočtu a mohli jsme opravit tyto
cesty. Konkrétně 250m v Javorníku
ke zvoničce, 150m na Planýrku a
60m od návsi k Junkeru, v šířce
3,2m. Pro vaši představu celkové
náklady na opravu těchto 460m
cest byly 684.000 Kč.

Čtyřkoly - cesta na Planýrku

Javorník - cesta od zvoničky

Díky tomu, že jsme využili
přítomnost
těžké
asfaltovací
techniky, ušetřili jsme za jejich
dopravu cca 100.000Kč

Připravujeme …
19.11.

Kontejner na bioodpad a velkoobjemový odpad

Kontejner je určen pouze pro biologický odpad - listí, tráva, větve
šířka do 3 cm, délka max.1 m. Kontejner není na stavební suť !!!
5.12.

v listopadu oslavili své úctyhodné životní jubileum:

Ušili to na nás

od 19:00 hod. povídání a ukázka FairTrade oblečení s možností
objednat si vánoční dárky.
27.11.

Blahopř
Blahopřejeme …

Mikulášská besídka

Máte doma andílka nebo čertíka?
Udělejte mu masku a přijďte v 14:30 hod. do zasedací místnosti OÚ
na netradiční čertovsko-andělský karneval. Možná přijde i Mikuláš!

Horbá
Horbáňová
ová Marie
Stehlí
í
ková
Stehl ková Anna

5.11.
12.11.

Jubilantkám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.

Ordinační hodiny dětské ordinace:
Po 07:00 - 12:00 hod Čerčany dr. Zelená
Út

07:00 - 12:00 hod Čerčany dr. Mottlová
10:00 – 12:00
poradna pro kojence
13:00 - 14:30 hod Poříčí dr. Mottlová

V 19:00 hod. v místnosti obecního úřadu. Hlavním bodem programu
bude zpráva o hospodaření za rok 2010 a výhled na rok 2011.

St

07:00 - 12:00 hod Čerčany dr. Zelená
13:00 - 15:00 hod Čerčany dr.Mottlová
Prevence a zdravé děti

16.12.

Čt

07:00 - 12:00 hod Čerčany dr. Mottlová
08:00 – 10:00
poradna pro kojence
13:00 - 14:30 hod Poříčí dr. Mottlová

8.12.

Veřejná schůze zastupitelstva

Vánoční setkání seniorů

Tak jako každým rokem zveme všechny dříve narozené, kteří mají v
adventním čase chuť posedět a pohovořit si u vánočního stromečku.

Probě
Proběhlo …
6.11.
S lampióny po stopách dýňových strašidel
Nejen děti se každý rok těší na lampiónový průvod na Hradiště.
Letošní těšení nám trošku pokazila předpověď počasí, která se
bohužel vyplnila. Právě když stateční tatínkové rozsvěcovali v lese
dýně, začalo z nebe kapat. Plni očekávání, co se z toho vyklube, jsme
nabalili děti do všeho, co má na sobě nápis termo, …tex a waterproof,
pláštěnku nevyjímaje. A prostě jsme se vydali s lampiónovými
světýlky na sraz. Ještě než jsme vyrazili ke kostelíku, vypadaly
všechny lampióny díky dešti dost unaveně, ale nás ani děti to
neodradilo. Navzdory ne úplně příjemnému počasí se sešlo hodně
čtyřkoláčků a jejich rodičů. Někteří se odhodlali poprvé a jiní mají za
sebou již všech 6 ročníků.
Děti do kopce nasadily rychlé tempo, aby se co nejrychleji dostaly ke
sladkému pokladu. Ti, kterým déšť až tak nevadil, si i opekli buřty a
hurá domů.
Děkujeme všem, kteří uspořádali tuto pěknou akci pro děti a konec
konců i pro nás dospělé.
Za zúčastněné rodiče Martina Matuštíková

Pá 07:00 - 12:00 hod Čerčany dr. Zelená
27.10.

Resuscitovali jsme …

… naštěstí jen figurínu. Na přednášce s praktickou
ukázkou jsme si znovu osvěžili základy první
pomoci. Dozvěděli jsme se nejen, jak první pomoc
poskytnout, ale i jak se vyvarovat častých chyb. Pod
vedením doktora Herdy jsme si mohli prakticky
vyzkoušeli, jak správně provést masáž srdce a
umělé dýchání. A že to bylo pro jednotlivce fyzicky
náročné, usoudil každý ze zúčastněných. A to jsme
si to pouze chvilku zkoušeli pěkně v teple, v suchu
a bez stresové zátěže...
Martina Matuštíková

Informujeme …
Pokud si libujete v mapách a v historii,
doporučujeme vám tuto internetovou stránku
http://kontaminace.cenia.cz/ Jsou tam letecké
snímky z 50. let a dají se porovnat se současnou
situací. Čtyřkoly v roce 1953 působily celkem
idylicky...
Nebo vás zaujal letecký snímek na fotografii? Ten
zachycuje novou zástavbu Čtyřkol počátkem roku
2010.

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …
Čerčany
Infocentrum Čerčany pořádá 6.12.– 17.12.2010
VÁNOČNÍ
VÝSTAVU. Všichni zájemci, kteří
chtějí vystavovat nechť se ozvou na tel: 317 776
154, nebo e-mail: info@cercany.cz,

19.11. 2010

KINO ČERČANY

8:00 -16:00

Přerušení dodávky elektřiny
mapka bezproudí k nahlédnutí na OÚ.

Čtvrtek, 18. listopad
10:00 BROUČCI – A BYLA ZIMA (dětské
představení)

Pyšely
20. 11.

Pátek, 19. listopad

19.00 Tajemný hrad v Karpatech
T.J.Sokol Pyšely, divadelní představení Ohrobce

19:00 HADEWIJCH: MEZI KRISTEM A
ALLÁHEM

26.11.-28.11.

Pyšelský blešák
15,00 přízemí MěÚ

Sobota, 20. listopad

27.11.

Den pro maminky s výrobou adventních věnců
(Zaječice)

9.00

16:30 SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
19:00 22 VÝSTŘELŮ
Pátek, 26. listopad
19:00 HABERMANNŮV MLÝN
Sobota, 27. listopad

28.11. a 5.12.

ADVENTNÍ NEDĚLE
v 16.00 tradiční setkání na pyšelském náměstí

4.12.

Mikulášská besídka
v 16.00 v sokolovně

5.12.

Žesťový koncert BRASS FIVE
18.30 v sokolovně pořádá Dětský domov Pyšely

11. 12.

Prodaná nevěsta
18.00 T.J. Sokol Pyšely

19:00 ROMÁN PRO MUŽE
Sobota, 4. prosinec
19:00 TAJEMSTVÍ MUMIE
Čtvrtek, 9. prosinec

Senohraby

10:00 KAMARÁD Z TELEVIZE (dětské
představení)

20.11.

kapela PUMPA s předkapelou ROCKASS
ROCKASS hraje od 20,30-22,30
PUMPA hraje od 22,30-1,30
restaurace U Andělů, vstupné 100,- Kč

27.11.2010

Adventní tržnice
pořádají ZAHRÁDKÁŘI, restaurace U Andělů
od 8,00-12,00

28.11.

Podzimní běh lyžařů
pořádá TJ.SOKOL SENOHRABY-LYŽAŘSKÝ
ODDÍL, 54.ročník lesního běhu, SENOHRABY ,,Vávrův palouk“od 10.hodin.
Přihlášky: Pouze v den závodu od 8 do 9,45 hod
Kontakt: Tel. 323 655 556, 774 417 044, email: skise@centrum.cz

Pátek, 10. prosinec
19:00 JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
Sobota, 11. prosinec
19:00 MACHETE
Pátek, 17. prosinec
19:00 BIBLIOTHEQUE PASCAL (klub)
Sobota, 18. prosinec
16:30 POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
19:00 OBČANSKÝ PRŮKAZ

Vydává Obec Čtyřkoly IČ 00508519 pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 13.11.2010, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

