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Upozor
ňujeme ...
Upozorň
Zákaz ukládání odpadu na břehu řeky
Obec obdržela dopis od podniku Povodí Vltavy,
pod který spadá tok Sázavy. Z dopisu citujeme
a žádáme majitele zmíněných pozemků, aby
sjednali nápravu.
„.... Při provádění pravidelné prohlídky toku,
bylo zjištěno, že v katastru obce Čtyřkoly
dochází k ukládáníé biologického odpadu na
břeh Sázavy. Nejhorší je situace v místě
přechodu vodovodního řadu a v místech nad
jezem, kde oplocení zahrad bezprostředně
sousedí s břehem Sázavy.
Ukládáním odpadu dochází k devastaci břehu,
břeh ztrácí přirozené zpevnění travním
porostem a při povodni je pak uložený odpad
splaven do toku, čímž se zhorší průběh
povodně a břeh ztrácí stabilitu a dochází k
vytváření nátrží v břehu.
Ukládání
odplavitelného
materiálu
v
záplavovém území je přímo zakázáno v § 67
zákona 154/2001 Sb.
V případě, že nedojde k nápravě, podáme
podnět vodoprávnímu úřadu k zahájení řízení a
uložení sankcí s jednotlivými vlastníky pozemků
a nemovitostí....“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smlouva o odvodu odpadních vod
Upozorňujeme občany, kteří jsou napojeni na
obecní kanalizaci a ještě nemají podepsanou
smlouvu o odvodu odpadních vod, aby tak
neprodleně učinili v úředních hodinách na
obecním úřadě Čtyřkoly.
Na obecním úřadě je také možné zaplatit
poplatek za stočné, případně se dohodnout na
bezhotovostním převodu na účet. Bankovní
spojení: Komerční banka Benešov, číslo účtu:
33323-121/0100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omlouváme se za dočasnou nefunkčnost
internetových stránek Čtyřkol způsobenou
technickými problémy. V současné době
jsou stránky opět v provozu.

I VY MŮŽETE PŘISPĚT K ČISTOTĚ NAŠÍ OBCE!
Cíl:
• Vyčistit příkopy a ostatní veřejná místa od odpadků
• Upravit nové sportovní hřiště na Planýrce

Organizace:
• Pytle na odpad k vyzvednutí od 9 hod. před obecním
úřadem
• Svoz naplněných pytlů z předem určených míst
• Další iniciativy vítány – vysekání přerostlých křovin,
prořezání stromů, zametení cest před vlastním
domem,…..
• Pokud můžete doneste si rukavice, hrábě, košťata,
kolečka
• Na děti čeká sladká odměna
Na vaši účast se těší zastupitelstvo obce Čtyřkoly

Žádáme řidiče, aby v průběhu stavby železničního koridoru jezdili v obci a po
objízdných trasách pomalu a byli vůči sobě i chodcům ohleduplní.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Uskutečněna schůzka s architektkou, která bude zpracovávat změnu územního plánu obce. Byly předány veškeré
požadavky, které byly na obecní úřad Čtyřkoly podány.

•

Akce sdružení Posázaví o.p.s. o „Čistá řeka Sázava 2008“ se uskuteční v dubnu. ZO Čtyřkoly rozhodlo o finanční
výpomoci ve výši 5 000 Kč.

•

Pro obecní účely byla zakoupena starší multikára.

•

Zastupitelstvo obce Čtyřkoly schválilo změnu územního plánu obce Čtyřkoly pro zbudování nájezdové a výjezdové větve
k silnici I/3 s napojením na komunikaci Čtyřkoly-Pyšely.

•

Byla podepsána Dohoda o partnerství k projektu Relax Hotel Javorník. Z dohody pro obec nevyplývají žádné finanční
závazky.

•

Cesta č.k. 747/7 v k.ú.Čtyřkoly, která vede přes pozemek pana Stejskala, bude vrácena do původního místa dle zaměření
v katastrálních mapách.

•

Bude podepsána smlouva o pronájmu skladovacích ploch pro firmu Alpine CZ (část pozemku č.kat. 217/3 a pozemek č.k.
417/2). Pozemky budou pronajaty po dobu výstavby železničního koridoru v katastru obce Čtyřkoly. Jako protislužbu firma
vybuduje v obci zpevněnou komunikaci č.k. 747/7 a po ukončení prací pozemek č.k. 217/3 vyrovná, zaveze ornicí a
provede zpevnění pozemku.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Informujeme …

Pozvání do Mateřské školy v Čerčanech

Finanční úřad Benešov nabízí možnost výběru
daňových přiznání v Čerčanech v Kulturním
domě ve dnech 5.3.2008 a 19.3.2008 vždy od
14:00 do 17:30 hodin.

Ve čtvrtek 27. 3. 2008 od 13.00 do 17.00 hodin je možné si podat
žádost o přijetí vašeho dítěte do Mateřské školy Čerčany pro školní
rok 2008/09.
Přihlášku obdržíte v mateřské škole, rodný list dítěte přineste s sebou.
Těšíme se na Vás v naší HRAVÉ ŠKOLCE

Připojte se k projektu Čistá
istá řeka Sá
Sázava
2008!

Blahopř
Blahopřejeme …

Posázaví o.p.s. pořádá již třetí ročník generálního úklidu řeky
Sázavy. Dobrovolníci jedoucí na loďkách po řece Sázavě
sbírají do pytlů odpadky, které pak nákladní auto odváží na
skládku. V roce 2007 bylo sesbíráno hrůzných 18 tun
nejrůznějšího odpadu v úseku mezi městem Sázavou a
Pikovicemi.

V měsíci březnu oslaví své významné narozeniny

Projekt se letos bude konat od 12.do 27.dubna, kdy ještě
neroste na březích vysoká vegetace a všechen nepořádek je
dobře vidět. Tentokrát se bude uklízet řeka již od Kácova.
Přivítáme jakoukoli formu vaší pomoci !!!
Můžete:
• se zapojit jako dobrovolník při úklidu na řece
• se zapojit jako dobrovolník při úklidu ze břehu
• přispět finančně
• poskytnout materiální pomoc
• se zapojit individuálně i jako skupina
• vymyslet úplně jinou formu pomoci a kontaktovat nás
Číslo sbírkového účtu, kam je možné zaslat jakýkoli finanční
obnos, je 1249-326666339/0800.
Bližší informace o projektu a přihlášky dobrovolníků vyřizuje
Barbora Čmelíková, manažerka projektu tel. 604 577 761,
email:
cmelikova@posazavi.com,
Posázaví
o.p.s.,
Masarykovo nám.1, 256 01 Benešov

Erbenová Melania
Pospíšilová Růžena
Souček Miloslav
Veselá Jana
Kovářová Jiřina

60 let
75 let
81 let
82 let
83 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, spoustu elánu a
životní pohodu do dalších let.

Kamikazepaintball o.s. vyhlaš
vyhlašuje ná
nábor nových členů
lenů
Představuji Vám Pintball klub Kamikaze, který se rozhodl pro nábor nových členů.
Jmenuji se Petr Toula a paintball hraji od roku 1998. Loni v březnu jsem založil tým Kamikaze, kde jádro tvoří zkušení hráči
doplnění o mladé perspektivní talenty tohoto sportu.
Oslovili jsme vynikajícího trenéra se zkušenostmi z USA, odkud kořeny sportovního paintballu pocházejí. Velice brzy se
začaly dostavovat výsledky nejen na domácí scéně, ale i scéně mezinárodní:
česká paintballová liga - 3.místo, slovenská paintballová liga - 1.místo, evropská paintballová liga - 7.místo
Toto byl impuls k projektu vybudovat první čistě speedballovou paintball arénu v ČR a spolu s tím i tréninkové a klubové
zázemí týmu. Prostor jsme nalezli na bývalém fotbalovém hřišti ve Čtyřkolech, kde nám místní zastupitelstvo vyšlo vstříc a
mohli jsme zde vybudovat arénu, která je jediná v ČR zaměřená pouze na sportovní paintball.
V letošním roce se na našem hřišti bude konat množství turnajů, které Vám mohou tento vysokoadrenalinový sport přiblížit
(spyder cup amater 3 a 5 man, X-ball, jedno kolo české ligy a všech pět kol české národní ligy, včetně super poháru).
Veškeré podrobnosti o těchto akcích najdete na www.kamikazepaintball.eu
Nábor se týká věkové skupiny 10 až 25 let, protože hledáme jak chlapce a děvčata do juniorského týmu (tj.do 18 let), tak
hráče či hráčky, kteří nám doplní Kamikaze B a dívčí tým Sweet Monkeys.
Informace o náboru Vám na telefonu 604 979 284 nebo na e-mailu : toulis@seznam.cz rád poskytne a na Váš zájem
se těší
Petr Toula

Třetí ročník krajské soutěže "My třídíme nejlépe" v třídění komunálních odpadů pro obce zapojené do systému EKO-KOM byl
ukončen a vyhodnocen! Naše obec Čtyřkoly se umístila na krásném 70. místě z celkového počtu 588 obcí v kategorii do 499
obyvatel. Ke dni 1.8.2007, kdy jsme vás o krajské soutěži poprvé informovali, byla naše obec na 95. místě. Děkujeme vám,
že třídíte odpad a šetříte tak životní prostředí.
Pokud se zajímáte o problematiku třídění odpadů, praktické informace můžete také najít na internetových stránkách
www.stredoceske-odpady.cz a www.jaktridit.cz.

Děkujeme ...
našim čtyřkolským hasičům, kteří v sobotu 1.3. prořezali všechny převislé větve stromů a keřů podél cesty od restaurace
Montana směrem na Vysokou Lhotu, tak aby
nebránily průjezdu při současné zvýšené dopravě.

Nová
Nová podlaha na obecní
obecním úřadě
adě
Zasedací místnost v prvním patře obecního
úřadu, která je využívána i na aktivity maminek s
dětmi, se dočkala nové podlahy. Téměř
padesátileté rozklížené parkety se již nedaly
zachránit, proto přes ně byla položena nová
plovoucí laminátová podlaha. Materiál v celkové
výši cca 15 000 Kč byl částečně uhrazen z
dobrovolných sbírek, které proběhly minulý rok.
Položení podlahy provedli ve volném čase o
víkendu O. Volf, I. Goldmann, P. Bergmann, P.
Beneš a R. Nešpor. Věříme, že podlaha bude
sloužit alespoň dalších 50 let.
Robert Nešpor

Poř
Pořádáme ...

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

29.3.

Pyšely

9:00 – 12:00 hod.
BURZA DÁMSKÉHO OBLEČENÍ

14. 3. 20:00 HASIČSKÝ PLES, sokolovna
22. 3. VYNÁŠENÍ MORANY
Mateřské centrum v Zaječicích
28. 3. 19:30 PLES PYŠELSKÝCH OCHOTNÍKŮ,
sokolovna
Čerčany
10. – 21. 3. PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Infocentrum, Více informací na tel. čísle 317 776 154
16. a 23. 4. KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Obecní knihovna, přihlášky na tel. 317 776 154,
e-mail.
knihovna@cercany.cz

Máte doma dámské oblečení, které je pěkné, ale už Vám
není? Nebo ho nenosíte a je Vám líto nosit ho jako
pracovní na zahradu?
Chci uskutečnit nápad, který jste
možná dostaly i některé z Vás.
Pojďte udělat jarní burzu
slušného a čistého dámského oblečení, kus za 50 – 200
Kč. Jestli něco doma máte, přineste vše v pátek
28.3.
v 17 – 19 hod na OÚ Čtyřkoly – Javorník.
Vše se zapíše, řeknete si cenu a v sobotu uvidíme, jak
budeme úspěšné ve výběru jiných věcí než máme doma. Co
se neprodá, tak Vám vrátíme nebo to pošleme na charitu.
Milena Bencová, manželka starosty
30.3.

KINO ČERČANY

14:00 hod. JARNÍ VÝZDOBY A NÁPADY

výtvarný kurz v místnosti obecního úřadu, cena dle počtu
osob a spotřebovaného materiálu. Info p. Kalinová tel.
606908224

13. 3. 10,00 VLÁČEK KOLEJÁČEK
dětské představení
15. 3. 19,00 LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
milostné drama USA, příběh o vášni z přelomu 19. a 20.
století v Latinské Americe
22. 3. 19,00 O ŽIVOT
komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem v hlavní roli
29. 3. 19,00 ACROSS THE UNIVERSE
muzikál USA, divoká 60. léta plná hitů skupiny Beatles

19.4.2008 – SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU, SDH Čtyřkoly

Probě
roběhlo …
1.2. Obecní ples – děkujeme za vaši účast na obecním
plese a doufáme, že jste se dobře bavili. Poděkování rovněž
patří hudební skupině REPETE a všem, kteří nám přispěli do
bohaté tomboly.

Zlenice
16. 3. 14:30 VYNÁŠENÍ MORANY
Zve DRáČe, sraz před Infocentrem

Kosmetický salon Konstance

Senohraby

Alena Čejlusková, Kulturní dům Čerčany
Tel. 602 287 094

16. 3. Velikonoční neděle v hotelu S.E.N
dopoledne již tradiční velikonoční jarmark, odpoledne
dětské divadlo a večer velikonoční koncert. Srdečně zve
Senohrabská Beseda a hotel S.E.N.

- ošetření pleti
- úprava a barvení obočí a řas
- a další služby

- depilace
- parafín

29. 3.
14.00 hod. Karneval pro děti
pořádá Sokol Senohraby, restaurace U Andělů
20.00 hod. Kinokavárna
zve Senohrabská Beseda, restaurace U Andělů
Iveta Folprechtová, Družstevní 558, Čerčany
Tel. 777 265 935

Hü-Ben
 Dva antukové tenisové kurty

Vyrábíme potřeby pro zahrádkáře,
akvaristy, purpuru, františky,
jed na myši, potkany a hryzce
široký sortiment

Zahradnické centrum
GAZEBOO
• prodej rostlin a zahrad. potřeb
• návrhy a realizace zahrad

 Tenisová školička pro děti od 5 let

(možný přímý nákup většího balení,
Na Bulánce 489, Čerčany)

• pravidelná údržba zahrad

 Lekce pro začátečníky i pokročilé

Ing. Iveta Benešová, Hü-Ben

Filip Vosický m.777 881 870

 Vyplétání a prodej raket

Masarykova 68, 257 22 Čerčany
Tel.: 317 776 356, Fax: 317 776 770
E-mail: iveta.benes@seznam.cz

vosicky@zahradnickesluzby.com

Tel. 736 503 605

František Vnouček

www.zahradnicke-sluzby.com
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