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Roč
Ročník 4 / Číslo 7-8

České
eské drá
dráhy a.s oznamují
oznamují …
ZMĚNA SMĚRU JÍZDY osobních vlaků směr Praha a směr Benešov. (osobní vlaky jedou z opačného nástupiště)
Od 19.30 hod. dne 14.7.2009 NEPŘETRŽITĚ do 18.00 hod. dne 19.11. 2009
Vlaky na Prahu budou jezdit po 1.traťové koleji (původně směr Benešov) a vlaky na Benešov budou jezdit po 2.traťové
koleji (původně směr Praha).
INFORMACE: žst. Senohraby - tel. 972222644, žst. Čerčany - tel. 972222750

Odpo
číváme …
Odpoč
Vážení a milí starousedlíci a sousedé, spolubydlící v této lokalitě!
Nepochybně vychutnáváte plnými doušky neocenitelnou civilizační kvalitu
zdejší sázavské lokality: ticho, klid, šelest stromů, výskyt mnoha vzácných
druhů fauny a flóry, přičemž drobný ryk ptáků po ránu pravdivost této
ojedinělosti jenom potvrzuje!
Proto vás jménem výboru Spolku péče o klidný život žádáme, abyste ve
dnech pracovního klidu, tj. každou neděli resp. ve dnech státních svátků
odpočívali a relaxovali, a zapomněli na staromilské zvyky a provoz cirkulárek,
křovinořezů, sekaček na trávu, vrtaček, řezaček dlaždic, karboflexek,
sbíječek a jiných neřádů a nerušili tak všechny vaše sousedy!
Sami jistě uznáte, že zvuk těchto civilizačních barbarů zcela nekompromisně
kazí v úvodu vzpomenutou kvalitu života zdejší destinace a zasloužený klid
v závěru týdne. Distancujte se od těchto přežitých návyků!
Pokud přesto nastane neodkladná potřeba hlučné opravy v uvedeném
termínu (např. porucha v domě), bylo by slušné a zejména ohleduplné
informovat nejbližší sousedy a požádat je o svolení!
Užívejte pohodu, relaxujte a čerpejte síly v klidu volného času!
Co nemáte sami rádi, nečiňte druhým!

Informujeme …
Kontejner na biologický odpad ve
dnech 22.8.-23.8.2009 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...)

Lavič
Lavičky …
V obci byly umístěny 4 nové reklamní
lavičky. Poté kdy byla Českými drahami
odmítnuta žádost obce o umístění
laviček na nově zrekonstruované
nádraží, oslovili jsme společnost ADnet, která provozuje a na vlastní
náklady udržuje reklamní lavičky. Dvě
lavičky jsou u železniční zastávky u
nástupiště směr Benešov. Lavičky jsme
bohužel nemohli nechat umístit přímo
na nástupiště, které je majetkem
Českých drah. Další dvě lavičky jsou
před prodejnou potravin.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Stavební úpravy čistírny odpadních vod (fasáda) byly objednána u firmy Zdeněk Schubert - zednické práce.

•

Byla přijata obecně závazná vyhláška č. 1/2009 stanovující místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí na 2.

•

Byla podepsána smlouva o spolupráci s Policií ČR, Obvodní oddělení Čerčany.

•

Byly objednány další kontejnery na tříděný odpad: 1x papír a 1x sklo (u ČOV).

•

Byla dokončena oprava 3 stanovišť na kontejnery na směsný i tříděný odpad.

•

Krajský úřad Středočeského kraje zamítnul přidělení požadované dotace na rozšíření sítě veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo v nejbližším možném termínu podá další žádost o přidělení dotace.

•

Zastupitelstvo rozhodlo o výši poplatku za věcné břemeno - 100,- Kč za 1 m2, minimálně 5.000,- Kč na jednu smlouvu.

•

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku ve výši10.000,- Kč na zabezpečení oslav 100 let SDH
Čtyřkoly.

•

Byl schválen záměr celkové rekonstrukce zadní kanceláře OÚ Čtyřkoly na pracoviště Czech POINT. Dle možností
bude provedeno svépomocí.

•

Svaz rybářů upozornil písemně na výpusť odpadní vody do řeky u mostu ve Čtyřkolech. Bude prověřeno.

Informujeme …
Daň z nemovitosti
Daň z nemovitostí patří mezi jediný významnější příjem obce, který může obecní samospráva ovlivnit a to přes tzv. místní
koeficient, kterým se násobí daňová povinnost vyplývající z vlastnictví nemovitosti.
Tento koeficient byl dosud v naší obci stanoven v základní výši 1, pro rekreační objekty 1,5. Koeficient jsme v loňském
roce nezvýšili z důvodu platnosti zákona, který osvobozoval novostavby určené pro bydlení od placení daně na 15 let. Od
1.1.2010 je tato výjimka zrušená a daň z nemovitosti budou platit i majitelé novostaveb. Těch je v naší obci většina.
Zároveň se zastupitelstvo obce usneslo zvýšit místní koeficient od roku 2010 na 2. Znamená to tedy dvojnásobné zvýšení
platby daně pro všechny majitele nemovitostí.
Víme, že mnohým se toto zvýšení nebude líbit, ale chceme zdůraznit, že jde o příjem v řádu statisíců přímo do obecního
rozpočtu a nejde o vysoké částky srovnatelné např. s platbami za plyn nebo elektřinu. Dodatečné příjmy budou navíc
využity na zlepšení infrastruktury obce.
Robert Nešpor

Sbí
Sbírka
Dne 18.6.2009 došlo ve Vranovské Lhotě k požáru
rodinného domu, při kterém zasahovali i naši hasiči.
Vzhledem k tomu, že střechu nad hlavou ztratila
sociálně slabá rodina se třemi malými dětmi, která
nemá prostředky na nové bydlení, založila obec
Vranov účet pro dobrovolné příspěvky.
Zveřejňujeme tuto informaci i proto, že děti Kačka a
Pepa, kterým dům shořel, jsou spolužáci
čtyřkolských dětí v ZŠ Čerčanech.
Pokud se rozhodnete přispět, tak na číslo účtu: 435088890257/0100 nebo přímo na obecním úřadě
ve Vranově. Více informací najdete na oficiálních
webových stránkách

BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU ČTYŘKOLY

http://www.chopos.cz/article.asp?article_id=4574

Dětský ekokoutek …

Žádáme …

Igelitové tašky - postrach zeměkoule

Žádáme maminky, které si chodí hrát se svými dětmi na náves do
kruhového chodníku, do kterého se čas od času vymočí psi,
kočky, ale bohužel i náhodný kolemjdoucí, zda by nemohly
dohlédnout na své děti, aby nevyhazovaly kaménky do trávy.

Vyhozené igelitové tašky představují největší druh
znečištění životního prostředí na světě. Třeba v
USA se každoročně vyhodí kolem 100 miliard
tašek, průměrný občan Anglie jich použije 134 za
jeden rok. Zatím jsem nezjistil, kolik je to v
Čechách, ale bude to jistě také hodně.
FAKTA
- většinu igelitových tašek použije člověk jen na
krátkou dobu, třeba jen několik minut, a pak ji
vyhodí!!!
- kdyby každý použil měsíčně jen o jednu tašku
méně, ušetřilo by se 100 milionů kusů ročně
- igelitové tašky zabíjí v moři kolem milionu
živočichů za rok
- ucpávají odpadové potrubí a poškozují čistírny
odpadových vod.

Při údržbě motorovou sekačkou nastává problém a ničí se náš
společný majetek.
Děkuji za pochopení. Libor Jaeger

Víme …
V červenci tohoto roku při Cyrilo-metodějských oslavách byla za
záslužnou práci při výstavbě hospicu v Čerčanech vyznamenána
MUDr. Tereza Dvořáková. Paní Dvořáková je občankou naší
obce, která se soustavně věnuje péči o staré a také vážně
nemocné lidi. Po dokončení srudií na lékařské fakultě nastoupila
na interní oddělení nemocnice v Motole a již tam začala pečovat
o tyto pacienty.
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v této náročné práci.

Proto je důležité snížit množství používaných igelitových sáčků a tašek. Nejlepší je nosit si na nákup svojí vlastní tašku,
která se může používat opakovaně a která je určitě hezčí než igelitová. A jestli si myslíte, že papírová taška je lepší než
igelitová tak ani náhodou! Na výrobu papírové tašky se totiž spotřebuje 4krát více energie než na výrobu igelitové.
Kája Volf

Inzerujete ...

Blahopř
Blahopřejeme …
… k narozeniná
narozeninám
Během prázdnin oslavili svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané:
Erben Rudolf
Hodíková Růžena
Konta Antonín
Ryška Karel
Tichý Vladimír
Kubišta Zdeněk

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Řeřicha Zdeněk
Připojujeme se ke gratulantům s přáním pevného
zdraví, hodně štěstí a pohody do dalších let
života.
Pan Zdeněk Kubišta byl několik let členem
zastupitelstva a pracoval jako předseda stavební
komise. Rovněž byl několikráte předsedou
volební komise. Se svým úctyhodným věkem 87
let je nejstarším mužem ve Čtyřkolech. Děkujeme
za roky věnované obci a gratulujeme.

Čerčany
15.8. 13.00
29.6.-28.8.

Pilníkovo pozdní odpoledne 4
areál ŽPSV Čerčany, vstup ZDARMA.
"HISTORICKÉ DOMÁCÍ POTŘEBY"
po-pá 9-12 13-17 so 9-12 13-15 ne 9-13

Kino Čerčany
13.8. 20.00 POSLEDNÍ DŮM NALEVO – horor USA
14.8. 20.00 KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ – komedie USA
15.8. 20.00 X-MEN ORIGINS: WOLVERINE, Sci-fi thriller USA
20.8. 20.00 NEDODRŽENÝ SLIB, Drama Slovensko
21.8. 20.00 STÁHNI MĚ DO PEKLA, Horor USA
22.8. 20.00 TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH
Dobrodružné akční sci-fi USA

… k narození
narození

27.8. 20.00 ZAŽÍT WOODSTOCK, Hudební drama USA
Na svět se poprvé podíval nový občánek

28.8. 20.00 COCO CHANEL, Životopisný Francie
29.8. 20.00 ZASTAV SE A NEPŘEŽIJEŠ 2, Akční USA

Dominik Molč
Molčák
Františ
František Weiman
Beata Senohrá
Senohrábková
bková
Samuel Hunč
Hunčovský
Lenka Krajč
Krajčovič
ovičová
ová

10.6.2009
17.7.2009
13.7.2009
10.07.2009
21.04.2009

Mnichovice
29.8.2009

Mnichovické rockování, Open Air festival

Pyšely
Rodičům i sourozencům blahopřejeme k této
krásné události, přejeme všem hodně radosti,
lásky, zdraví a štěstí.

… k zlaté
zlaté svatbě
svatbě
14.8.2009 oslaví
manželé Marie a Vladimír Tichý
50 let společného soužití.
Gratulujeme.

22.8. 2009 od 10.00

Mračení - historické slavnosti

Neváhejte a navštivte největší a nejhezčí historické slavnosti v
Posázaví. Po celý den budou hrát a zpívat známé hudební
skupiny, potulní herci a komedianti, kejklovat kejklíři a tancovat
spanilé dívky. Od samého rána Vám své dobové zboží budou
nabízet trhovci, ochutnáte speciality místních kuchařů, žejdlík
nějakého lahodného moku. Budou pro Vás a Vaše děti připraveny
rozmanité atrakce a soutěže, jako je jízda na koni, střelba z luku a
kuše a další. Navštívíte pravé vojenské ležení, kde Vám budou
předvedeny zbraně. Své dovednosti ukáží i zruční řemeslníci.
Vyvrcholením celého dne bude zhruba hodinová bitva z období
třicetileté války, která začne v 15 hodin.
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