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Zprávy ze zastupitelstva …
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Český rybářský svaz v Čerčanech upozornil na zdroje znečišťování odpadními a splaškovými vodami ve Čtyřkolech
směrem na Vysokou Lhotu a požádal o spolupráci při řešení problému.
Pro potřeby obce byla zakoupena mulikára. Občané, kteří mají zájem si mohou objednat odvoz za cenu 15 Kč/km.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2008.
Zastupitelstvo odsouhlasilo možnost soukromé inzerce v Rozhledech. Poplatek činí 200 Kč za inzerát.
Původní kovové velkoobjemové kontejnery na směsný odpad byly dány místním hasičům do sběru. Na každé sběrné
místo, kde byly velkoobjemové kontejnery, jsou umístěny 3 kontejnery o objemu 1100 litrů.
Obec Čtyřkoly objednala u Ing. Datla vypracování projektové dokumentace na kanalizaci v horní části Čtyřkol (od
železniční zastávky směrem na Pyšely).
Proběhlo 2. stání u soudu v Benešově ve sporu obce se stavební firmou Jan Naidr ohledně dluhu za výstavbu
kanalizace. Na jednání byli přizváni první svědkové včetně stavebního dozoru. Další jednání se uskuteční dne
25.4.2008.
Budou objednány pohlednice obce Čtyřkoly. V současné době se zjišťují jednotlivé cenové nabídky.
Společně s obcí Lštění byla přes Dobrovolné sdružení obcí (DSO) Malé Posázaví podána žádost o dotace na opravu
mostu přes řeku Sázavu.
Přes DSO Malé Posázaví byly získány dotace na zahradní techniku. V závislosti na ceně plánuje obec nákup zahradní
sekačky, křovinořezu, drtiče větví, zahradních laviček a stolu, sněhové frézy a zahradního nářadí.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní úřadě

Informujeme …
Kontejner na biologický odpad ve dnech 26.- 27.4. bude před
budovu obecního úřadu přistaven kontejner na biologický odpad.
Železný šrot dne 19.4. pořádají místní hasiči sběr železného
šrotu. Prosíme občany, aby šrot vyndali k cestám nejlépe v pátek
v odpoledních hodinách, neboť se každoročně stává, že někteří
podnikavci připravené haldy ochudí o těžké kusy. Hasiči sběrem
železného šrotu pomáhají nejen čistotě obce ale i svému
rozpočtu. Děkujeme za spolupráci.
SDH Čtyřkoly
Nebezpečný odpad
dne 19.4. proběhne sběr nebezpečného odpadu na sběrných
místech
10.00 - 11.15 hodin – ČTYŘKOLY proti restauraci "MONTANA"
10.20 - 10.30 hodin - u budovy OÚ Čtyřkoly
10.40 - 10.50 hodin – JAVORNÍK na křižovatce u obecní
informační tabule
10.55 - 11.05 hodin - proti telefonní budce
11.10 - 11.20 hodin - proti Hotelu RELAX (dříve Subterra)
Do nebezpečného odpadu patří: Kyseliny, rozpouštědla, zásady,
fotochemikálie, pesticidy, zářivky, oleje a tuky, barvy, lepidla,
pneumatiky, cytostatika a jiná nepoužitá léčiva, baterie,
akumulátory, nerozebraná-kompletní elektrická a elektronická
zařízení obsahující nebezpečné látky, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek a další...

SDH ČTYŘKOLY POŘÁDÁ
2. ročník speciální soutěže v požárním útoku
SENIORSKÉ JARO – ČTYŘKOLY 2008
Datum konání: 26.4.2007 ve 13.00 hod. na
fotbalovém hřišti ve Čtyřkolech
Kdo soutěží: všichni senioři, kteří nezanevřeli na
hasiččinu a chtějí to ukázat nastupující generaci.
Hasiči i nehasiči všichni jste srdečně zváni.

Blí
Blížíme se k pětistovce …
Před pár lety by to znělo hodně nepravděpodobně, ale Čtyřkoly se tento rok nezadržitelně blíží k hranici 500 trvale žijících
obyvatel. Za posledních deset let se počet obyvatel obce více jak zdvojnásobil z 222 na konci roku 1997 na 459 na konci
roku 2007.
Růst je dán zejména migrací (stěhováním) nových obyvatel. Například v roce 2006 se dle statistického úřadu přistěhovalo
celkem 51 obyvatel a narodily se 4 děti.

Následující graf ukazuje
vývoj počtu obyvatel obce
mezi roky 1990 a 2007
dle statistického úřadu
(údaj vždy ke konci
daného roku). Největší
skok nastal v roce 2007,
kdy
v
obci
přibylo
rekordních
64
trvale
přihlášených obyvatel.
Další
graf
ukazuje
historické počty obyvatel
dle sčítání lidu od roku
1869. Nejsem si ovšem
jistý,
zda
tehdejší
katastrální území Čtyřkol
odpovídalo
dnešnímu
stavu.
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Možná si vzpomínáte na naší výzvu v loňském čísle Rozhledů, kde jsme žádali ty, kteří v obci žijí, ale nemají zde
nahlášené trvalé bydliště, aby se k nám přihlásili. Pro obec znamená vyšší počet obyvatel vyšší příjmy ze státního
rozpočtu a hranice 500 obyvatel je velmi důležitá pro možnost čerpání dotací z Regionálních operačních programů (ROP)
EU. V tomto roce byly tyto programy určeny například na úpravu veřejných prostranství, veřejné osvětlení apod. Díky
počtu obyvatel pod 500 jsme o tyto dotace nemohli žádat.

Znovu tedy opakujeme
naší prosbu – pokud je to
jen trochu možné, hlaste
se k nám trvale. Změna
trvalého
bydliště
je
jednoduchá. Stačí zajít na
obecní úřad s občanským
průkazem. Poplatek je 50
Kč
a
nemusíte
již
navštívit úřad v místě
současného
trvalého
bydliště. Nový občanský
průkaz si vyzvednete na
matrice v Čerčanech.
Děkujeme a těšíme se,
že počet obyvatel poroste
i přirozeně díky nově
narozeným dětem a obec
dosáhne hranice 500
obyvatel již v letošním
roce.
Robert Nešpor

Čtyřkoly - obyvatelé dle sčítání lidu 1869-1980
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Upozorň
Upozorňujeme …
… občany z rodinných domů i rekreačních objektů
napojených na obecní kanalizaci na povinnost zaplatit
stočné a podepsat smlouvu na odvod odpadních vod.
rodinné domy
rekreační chaty

do 30.4. 2008
do 30.6. 2008

Poplatek činí 70 Kč na osobu a měsíc pro rodinné domy a
35 Kč pro rekreační objekty. Bližší informace a smlouvy
jsou k dispozici na obecním úřadě nebo ke stažení na
internetových stránkách obce: www.ctyrkoly.cz.
Pokud došlo ke změně počtu osob užívajících objekt je
nutno tuto skutečnost uvést v novém čestném prohlášení.
Stočné je možno uhradit přímo na obecním úřadě nebo se
dohodnout na bezhotovostním převodu na účet. Bankovní
spojení: Komerční banka Benešov, číslo účtu: 33323121/0100
… občany na zákaz pálení zahradního odpadu (trávy, listí apod.) Pálit lze pouze suché dřevo, které nedýmí. V předešlé
sezóně se nám osvědčilo využití kontejneru na biologický odpad a proto jsme se zastupitelstvo opět rozhodlo o jeho
přistavení dne 26.4. před budovu obecního úřadu. Kontejner je určen pouze na biologický odpad. Důrazně vás žádáme,
abyste tam neodkládali nic jiného, ani větve většího průměru než 5 cm. Předem vám děkujeme, že nás ušetříte
nepříjemných problémů a zbytečných finančních výdajů. Pro vaši informaci obec získala prostřednictvím Malého Posázaví
dotaci na zahradní techniku a hodláme zakoupit drtič větví, takže v budoucnu si budete moci zahradní odpad naštěpkovat
a dokonale zužitkovat.
Pro občany, kteří nemají jinou možnost odvozu biologického odpadu, obecní úřad zprostředkuje tento odvoz odpadu po
předchozí telefonické domluvě a za poplatek 50,- Kč. Tel. 317 776 651

Čteme z kroniky … vzhledem k množství informací v tomto čísle nezbylo místo pro kroniku. Pokračování příště.

• návrhy a realizace automatických závlahových
systémů pro okrasné a užitkové zahrady, skleníky
• jednotlivé komponenty i celky od firem Hunter, Naan
• vypracování návrhu cenové nabídky zdarma
• záruční a pozáruční servis
• spouštění a zazimování sytému
• návrh, zakládání a údržba zahrad
• vaše otázky a připomínky rádi zodpovíme na tel.
604 593 493 a 604 217 293

Obecní knihovna Čerčany má nové
webové stránky
www.knihovnacercany.wz.cz .

Probě
Proběhlo …
1.3.2008 - Vzhledem k tomu, že v důsledku uzávěru místního
železničního přejezdu došlo k odklonu silniční dopravy po
komunikaci podél řeky, bylo nutno odstranit přesahující větve
stromů do vozovky. Jednalo se v převážné většině o stromy na
soukromích pozemcích. Se souhlasem majitelů členové SDH
Čtyřkoly, ve spolupráci s OÚ Čtyřkoly, tyto větve odstranili a
převezli na Planýrku, kde se zlikvidují při pálení čarodějnic.
Miroslav Severín, SDH Čtyřkoly

Blahopř
Blahopřejeme …

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …
Čerčany

… v březnu oslavila své narozeniny
Prokeš
Prokešová
ová Eva

75 let

všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti
Členové zastupitelstva se dohodli, že v této
rubrice budeme uvádět pouze jubilanty s výročím
60, 65, 70, 75, 80 a výše. Tito oslavenci rovněž
od obecního úřadu obdrží dárkové balíčky.

31.3-25.4.

VÝSTAVA TOMÁŠE SPEVÁKA „OBRAZY
pořádá Infocentrum Čerčany

16.4. a 23.4. KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Obecní knihovna, přihlášky na tel. 317 776 154
nebo e-mail knihovna@cercany.cz
3. 5.

VÝROBA ŠPERKŮ Z KORÁLKŮ
pro začátečníky, přihlášky na tel. 317 776154

Kino Čerčany

Poř
Pořádáme …
12.-27.4. – Čistá řeka Sázava
Informace a přihlášky: cmelikova@posazavi.com,
mob. 604 577 761
19.4. – Železný šrot
sběr železa, pořádají hasiči Čtyřkoly
19.4. – Sběr nebezpečného odpadu
od 10:00 na 6 sběrných místech v obci
19.4. – Výroba skřítků a víl
OÚ Čtyřkoly od 14:00 hod, info tel: 606 908 224 p.
Kalinová
26.4. – kontejner na biologický odpad
26.4.2008 – 2. ročník seniorského jara
pořádají hasiči Čtyřkoly
30.4. – Pálení čarodějnic
ve 20:00 zapálení ohně na Planýrce, občerstvení,
živá hudba

Inzerujete ...
Rozhodnutím zastupitelstva ze dne 10.3.2008 je
možno inzerovat v místním zpravodaji za poplatek
200,- Kč. Text inzerátu zasílejte mailem na adresu
ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo předejte v
kanceláři OÚ.

10. 4. 10,00 KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ
11. 4. 19,00 4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY
psychodrama z komunistického Rumunska
12. 4. 19,00 SVATBA NA BITEVNÍM POLI, komedie ČR
19. 4. 16,00 ŔÍŠE HRAČEK, pohádka pro celou rodinu, USA
19. 4. 19,00 POKÁNÍ, tragický milostný příběh
26.4. 19,00 NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ, akční drama F. Renče
Pyšely
11.4.

Otevření PYŠELSKÉHO MUZEA

12.4. 19:00 NÁMĚSTÍČKO, repríza představení pyšelských
ochotníků v Sokolovně
22. 4. 10:00 – 16:30 Mateřská škola zápis
S sebou rodný list dítětě a občanský průkaz.
25.4. 18:00. Vernisáž výstavy umělecké keramiky (do 19.5.)
Květy Vondráčkové v Galerii u Marie na náměstí
3.5. 9:00 BICYKLOVKA - cyklistický výlet po různě dlouhých
trasách pro všechny věkové kategorie, 9.00 - 13.00 starty z
pyšelského náměstí, kontaktní tel. 723452673
Benešov
21.3. – 18. 5. FOTOGRAFIE FRANTIŠKA PROVAZNÍKA
Muzeum umění Benešov
24.4. 18:00 140. výročí narození Žofie Chotkové
přednáší RNDr. Jiří Chramosta, muzeum sv. Jiří
na zámku Konopiště, vstup 30,-Kč, rezervace na tel.
317721366

Pronájem multikáry
Obecní úřad pronajme multikáru 15Kč/km.
Zájemci kontaktujte p. Jaegera na tel. 317 776
651 nebo 739 282 823

Hledám doučování AJ + NJ
pro žáka 8.třídy. Čtyřkoly, Javorník, Lštění.
tel: 731 034 474 a 777 635 090

Roznáší
me zpravodaj ...
Roznášíme
Každý měsíc, ať je zima a mráz nebo naopak pořádně horko,
najdete Rozhledy ve svých schránkách. Obejít celé Čtyřkoly
a Javorník stojí také nějaký ten čas. Asi netušíte, kolik lidí
nám s tím pomáhá. Touto cestou děkujeme paní Nešporové,
Jaegerové, Benešové, Horákové, Melíškové a panu
starostovi Bencovi.

Vydává Obecní úřad Čtyřkoly pod registračním číslem MK ČR E 17196, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

