Červen 2009

Roč
Ročník 4 / Číslo 6

Slaví
Slavíme …
Program oslav naleznete uvnitř zpravodaje.

Volby do Evropské
Evropského parlamentu ve
Čtyř
tyřkolech...
Po volbách do Evropského parlamentu 5. a 6. června
bude Českou republiku zastupovat v 736-členném
Evropském parlamentu 22 europoslanců. Voliči dali pro
příštích 5 let mandát zástupcům pouze 4 politických
stran - 9 křesel obsadí ODS (získala 31,4%), 7 ČSSD
(22,3%), 4 KSČM (14,1%) a 2 křesla KDU-ČSL (ta
získala 7,6% hlasů).

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …

A jak jsme volili ve Čtyřkolech a v Javorníku? Celkem
bylo odevzdáno 153 platných hlasů ze 374 zapsaných
voličů, což znamená nadprůměrnou účast přes 41%
(celorepublikový průměr byl 28%). Odevzdali jsme
alespoň jeden platný hlas pro 18 z celkového počtu 33
kandidujících politických uskupení. Pětiprocentní
hranici překročili v naší obci ODS (získala 47,7%),
ČSSD (13,1%), KSČM (7,8%) a Strana zelených
(5,2%), která se ovšem podle celostátních výsledků do
Europarlamentu nedostala.

• Proběhlo jednání s firmou Naidr ohledně žádosti o
stanovisko k záměru stavby fotovoltaické elektrárny na
vlastních pozemcích. Zastupitelstvo vyslovilo předběžný
souhlas se záměrem.
• Obec obdržela dotaci z Programu obnovy vesnice na
rekonstrukci zvoničky a božích muk v Javorníku ve výši
93 000 Kč.
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, aby opravu střechy
budovy obecního úřadu Čtyřkoly z obdržené dotace z
Program obnovy venkova provedla firma Buček a syn.
Oprava musí být dokončena do 30.10.2009.
• Byla dokončena oprava překopu silnice III/1096 a oprava
místní komunikace Nad Javorníkem.
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo jednomyslně záměr na
zateplení a zhotovení fasády na ČOV ve Čtyřkolech.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo předložený Závěrečný účet obce
Čtyřkoly za rok 2008. Díky některým vyšším příjmům a
nečerpaným prostředkům na plánované investice bylo
hospodaření obce k 31.12.2008 uzavřeno kladným saldem
ve výši 1,48 mil. Kč.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách
www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní úřadě

Dne 8.6. byl nalezen svazek dvou barevných
klíčů s přívěskem.
Majitel si je může
vyzvednout na obecním úřadě.

Letos půjdeme volit ještě jednou. I když přesný termín
není ještě znám, s největší pravděpodobností se v říjnu
uskuteční předčasné volby do Parlamentu Poslanecké
sněmovny České republiky.
Petr Beneš

Přeruš
erušení
ení dodá
dodávky elektř
elektřiny
18.6. 7:00 - 19:00 hod.
v celé obci mimo trafa v Javorníku u Křížku
Bližší informace na lince 840 850 860.

Ekokoutek … NEJEZDĚTE ZBYTEČNĚ AUTEM

Apelujeme …

V dalších číslech Rozhledů bychom rádi postupně uveřejňovali
příspěvky čtyřkolských dětí na téma životní prostředí. Jak je vidět z
četnosti článků v Rozhledech, týkajících se likvidace odpadů a odpadků,
je to téma v naší obci nanejvýš aktuální.

Planýrka

„Většina jízd, které Evropané podnikají autem, je kratší než 10km. To je
vzdálenost, která se dá pohodlně ujet na kole nebo ujít i pěšky.
Spálením jednoho litru benzinu se totiž uvolní 2 kilogramy CO2. Tento
plyn je pro naši planetu hodně škodlivý. Proto je důležité omezit jízdy
autem. Mnohem lepší je chodit pěšky, jezdit na kole nebo jezdit vlakem.
A když už musíte jet autem, nejezděte moc rychle. Při vysoké rychlosti
se spaluje více paliva a do vzduchu uniká více škodlivého CO2.“
Kája Volf

Na obecní úřad dochází stále více
oprávněných stížností od občanů, bydlících u
hřiště Planýrka, na hlasitou reprodukovanou
hudbu v denních i večerních hodinách.
Scházejí
se
zde
party
mladých
a
z reproduktorů jejich aut řve „techno, hip-hop
apod. Stává se to stále častěji a občané, kteří
jsou touto produkcí rušeni, mají podle zákona
důvod si stěžovat. Pokud se budou v tomto
stylu akce mladých opakovat, budou stížnosti
občanů řešeny ve spolupráci s policií ČR,
případně s nimi bude zahájeno správní řízení.
Žádáme proto ty, kterých se to týká, aby brali
ohled na klid a nenarušovali soukromí občanů
bydlících v okolí Planýrky. Děkujeme za
pochopení.
Nebezpečný odpad

Knihovna Čerč
erčany …
Každou středu od 14.00 se schází Čerčanský čtenářský klub - určeno
pro děti od 3. tříd, které nejen rády poslouchají.
Otevírací doba knihovny v červenci a srpnu 2009 (+ září):
Pondělí: 9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
Úterý:
13.00 – 19.00
Středa: zavřeno
Čtvrtek: 9.00 - 12.00 13.00 – 16.00
Pátek:
zavřeno
Knihovna bude zcela uzavřena 6.-21.8. a dále pak 17.-25.9.2009

V sobotu 30.5.2009 byl sběr nebezpečného
odpadu , který byl inzerován v rozhledech, kde
byl vypsán sortiment věcí , které do
nebezpečného odpadu patří , stanoviště a
čas, kdy se odpad bude odvážet . Pneumatiky
s ráfky , primalex , fasádní barvy , tiskárna ,
vysavače , linolea , lyže , pletivo a torza
mrazáků a chladniček skutečně není
nebezpečný odpad. Po odvezení a vyčištění
všech stanovišť přivezl nějaký oduševnělý
spoluobčan
v
sobotu
odpoledne
ke
kontejnerům u hotelu RELAX počítačový
monitor a zánovní televizor. Zaměstnanci
ASP, kteří nebezpečný odpad odváželi se o
naší obci vyjádřili značně nelichotivě.
Libor Jaeger, místostarosta

Vzpomí
Vzpomínáme …
Na velké stráni uprostřed obce, kterou kdysi
vlastnil pan Dřízhal hospodář ze Čtyřkol č.p. 6,
je postaveno mnoho nových rodinných domků.
Jedním z prvních, kdo zde postavil svůj
domek byl známý herec Luděk Kopřiva se
svou chotí Evou. Na fotografii z roku 1995 je
vidět ještě holá stráň, připravena pro další
výstavbu.
Dne 19.6. by se tato významná osobnost
českého filmového plátna a čtyřkolský občan
dožil 85 let. Touto cestou bychom chtěli
věnovat vzpomínku panu Kopřivovi, který byl
dlouhá léta členem Městských divadel
Pražských a nezapomenutelně se zapsal do
vědomí národa jako farář Otík ve filmové
trilogii Zdeňka Trošky „Slunce, seno, jahody,
…pár facek, … erotika“.
Luděk Kopřiva zemřel dne 6.10.2004 ve věku
80 let. Na podzim to tedy bude již 5 let od jeho
úmrtí.

Čistá
istá řeka Sá
Sázava 2009
Když vidím po řece projíždět vodáky, musím přemýšlet nad
tím, zda tuší, kolik lidiček se každý rok snaží, aby ono splutí či
přespání pod širákem bylo pohodové a plné nostalgie. Asi to
netušíte ani vy.
V neděli 19. 4. 2009 skončil 4. ročník projektu Čistá řeka
Sázava 2009, kterou pořádá obecně prospěšná společnost
Posázaví. Letos celkově přiložilo ruku k dílu 450 lidí z různých
míst nejen kolem Sázavy, ale i ze zahraničí například z
blízkého Slovenska a dokonce i vzdáleného Izraele. Uklidilo
se celkem 111 km řeky Sázavy. Pilně se do akce zapojila i
zpěvačka Aneta Langerová, která projekt podpořila nejen
mediálně, ale taktéž na lodi.
Nápad na uspořádání projektu vzniknul na podzim roku 2005,
protože po povodních v roce 2002 zůstalo na březích řeky
spousta plastových odpadků, s kterými si příroda nedovedla
poradit a které ji hyzdily. Cílem projektu bylo za účasti
dobrovolníků plujících na lodích odstranění těchto nečistot,
které visí na větvích a nebo jsou ze strmých břehů zcela
nedostupné.
Poprvé dobrovolníci čistili Sázavu v roce 2006
padesátikilometrový úsek řeky ze Sázavy do Pikovic. Sebrali
tehdy více než 12 tun odpadků. Kadždým rokem se zvyšuje
počet dobrovolníků a taktéž nasbíraného odpadu. Letos se na
skládky odvezlo přes 25 tun.
Náklady na úklid řeky jsou kolem půl milionu korun. První
ročník akce podpořila Evropská unie, na další přispěla města,
obce a sponzoři. Organizátoři také vyhlásili veřejnou sbírku.
Hradí se z ní mimo jiné nocleh a strava pro dobrovolníky,
instruktoři pro bezpečnost pracujících na řece nebo doprava
věcí a materiálu. Naše obec Čtyřkoly přispěla 6000,- Kč a
některé čtyřkolské ženy napekly pro vodáky výborné buchty.
Samozřejmě by bylo milé, kdyby se takové akce nemuseli
vůbec pořádat a lidé kolem Sázavy by si uvědomili, že řeka
není smetiště, kam mohou vyhazovat odpad. Snažme se
alespoň, aby příští rok neměli vodáci v našem úseku na řece
moc práce.
Martina Matuštíková

Infocentrum Čerč
erčany …
Oznamujeme majitelům
historických domácích a
užitkových předmětů, kteří jsou ochotni je zapůjčit na
výstavu do Infocentra v Čerčanech, která se uskuteční o
prázdninách od 1.7.2009 do 28.8.2009, že je mohou začít
nosit do Infocentra od 15.6.2009. Výstava se bude
instalovat o víkendu 27.6 a 28.6.2009. Předem děkujeme.
Eva Masopustová, Infocentrum Čerčany
tel.: 317 776 154

Blahopř
Blahopřejeme …
V měsíci červnu oslaví své významné životní jubileum
Souč
Součková
ková Miluš
Miluše
Hná
Hnátek Jaroslav
Dvoř
Dvořák Zdeně
Zdeněk
Chmelí
Chmelíková
ková Marcela
Míka Jiř
Jiří
Štěpán Petr

Přejeme vám především zdraví, hodně spokojenosti a
životní pohody.

„LETNÍ KONCERT“
Na hřišti ve „Vávrovkách“ bylo v sobotu 6.6. značně
živo. Konal se zde již podruhé letní koncert. Ačkoliv
počasí léto moc nepřipomínalo, sešla se spousta lidí a
dobře se bavili.
K tanci i poslechu hrála kapela „Důraz–band“
PETR ŠTOREK - basa, zpě
zpěv
MÁNIČ
NIČKA TRNKOVÁ
TRNKOVÁ – klá
klávesy, bicí
bicí, zpě
zpěv
PEPA CEPÁ
CEPÁK – sólové
lové kytary
LIBOR JAEGER – kytara, zpě
zpěv
Koncert proběhl za finanční podpory Středočeského
kraje.

Příjem digitá
digitální
lních televizní
televizních programů
programů …
V naší oblasti je možno přijímat analogové programy z místního vykrývače nejdéle do října 2009. Proto je nutno
s předstihem řešit pozemní příjem digitálních televizních programů pokud nepoužíváme satelitní přijímač nebo jiné
technologie (např. internet TV). K tomu je nutno zakoupit pouze externí digitální přijímač DVB-T (SetTopBox) - pokud
není integrován v televizoru.
Pokud máte zájem o bezplatné odborné poradenství, obraťte se na pana Jaroslava Vocela na telefonu 721 568 412.

Inzerujete ...

Poř
Pořádáme …

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

13.6. – Papírák
Čerčany
Další ročník Čtyřkolského papíráku vyhlášen
a to na sobotu 13.6.2009, zápis od 13:00, start ve 14:00.
Bojovat se bude v těchto disciplínách – plavání, běh a kolo.
Sraz u jezu ve Lštění. Širokou veřejnost zve Montana.

Restaurace U Čerta Vás zve:
13. 6. - Důraz Band
od 19:30 hod., živá hudba k tanci a poslechu
20. 6. Blues Roberta Slezáka
od 19:30 hod., živá hudba k tanci a poslechu

17.6. 18.00 Koncert žáků ZUŠ, Kulturní dům
1.- 26.6.
probíhá přijímání žáků do Základní
umělecké školy pro rok 2009/2010
8.6. – 18.6. 10,00 hodin VÝTVARNOU VÝSTAVU
MŠ Čerčany - Hravá školka, Infocentrum Čerčany
19.6. 18:30 BARDOLINO, koncert nového hudebního
uskupení - tria Pavla Fischera, zve Sdružení CHLUM
Čerčany a CČSH – Husův sbor Čerčany
Kino

27. 6. Divadélko Romaneto
od 16:30 hod., pohádka "Pejsek a kočička jdou do divadla“,
divadlo pro děti ale i pro dospělé

12.6. 20.00 GOMORA, politický gansterský film Itálie

Informujeme …

13.6. 20.00 NORMAL, thriler ČR

24.6. -7.7. dovolená
dovolená
bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

13.6. 17.00 BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
Animovaná komedie USA

18.6. 10.00 ČTYŘLÍSTEK, dětské představení
20.6. 20.00 PÁTEK TŘINÁCTÉHO, horor USA
27.6. 20.00 DENÍK NYMFOMAMKY, film USA

Ověř
ová
ání listin
Ověřov
Nově možnost ověření listin a podpisů přímo v kanceláři
obecního úřadu Čtyřkoly

Týnec nad Sázavou – Galerie městského muzea

21.6. DEN OTCŮ
OTCŮ

27.6. 17.00 Vernisáž obrazů Marie Kolářové
„Stále mám co malovat“
na housle zahraje Martin Zbrožek, výstava potrvá do 2.9.

Věděli jste, že 3. neděli v červnu je vyhlášen den otců?
Všem tatínkům přejeme, aby si ten svůj den patřičně užili.
Prá
Prázdninové
zdninové dvojč
dvojčíslo
Z důvodu dovolených a prázdnin vyjde během letních
měsíců července a srpna jen jedno společné vydání
Rozhledů Čtyřkol a Javorníku.
Informace od pana Kozla (vyvážení septiků) - ve dnech od
25.6. do 6.7. dovolená. Zajistěte si proto včasné vyvezení
septiku.

Nespeky
6.-11.7. a 14.-19.7. PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ
výtvarná činnost pro děti, kulturní klub Nespeky
Senohraby
21. 6.
SENOHRABSKÉ POHÁDKOVÁNÍ
Letošním tématem budou STARÉ ČESKÉ POVĚSTI.
Zápis je na Vávrově palouku v Senohrabech mezi 10 15h. Více info na www.senohraby-deni.cz
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