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Obecní
ého stá
Obecní lípa k 90. výroč
výročí vzniku samostatné
samostatného československ
eskoslovenské
státu ...
Dne 28. října 2008 jsme oslavili 90 let vzniku
samostatného Československa. V období první republiky
šlo o nejvýznamnější státní svátek, který byl bohužel za
komunismu degradován na významný den spojený se
znárodněním průmyslu. Typickým způsobem oslavy
samostatnosti bývalo vysazení našeho národního stromu
– lípy. Věříme, že podobné tradice má smysl obnovovat
a proto jsme k této příležitosti vysadili vzrostlou lípu na
upravené návsi u obchodu. Doufáme, že za 10 let
oslavíme 100 let samostatnosti s větší slávou.
Robert Nešpor

Jak jsme volili ve Čtyř
tyřkolech...
Volby do krajských zastupitelstev 17. a 18. října
přinesly ve všech 13 krajích České republiky velmi
přesvědčivé vítězství ČSSD, která získala skoro 36%
všech hlasů.
Její hejtmani tak ve 12 krajích ČR vystřídají na 4 roky hejtmany ODS (ta získala necelých 24%
hlasů) a v Jihomoravském kraji hejtmana KDU-ČSL - tato strana obdržela necelých 7% hlasů.
Z parlamentních stran obdržela ještě KSČM 15% hlasů a Strana zelených vyšla v krajích úplně
naprázdno.
Volební zisky stran a sdružení v našem volebním okrsku příliš nekopírovaly celorepublikové
výsledky. Občané Čtyřkol a Javorníku dali největší důvěru kandidátům ODS (48,5%). Tu
následovaly ČSSD (17,9%), KSČM (8,2%) a pětiprocentní hranici překročilo v naší obci ještě
sdružení Nezávislí starostové pro kraj, které získalo 9,7% hlasů.
Ve Čtyřkolech je již pravidlem vysoká volební účast. Letos se hlasování zúčastnilo skoro 54% z
368 oprávněných voličů, což o 14% převýšilo republikový průměr.
Petr Beneš
Výsledky krajských
voleb 2008 ve
Čtyřkolech
Počet voličů
Odevzdané obálky
Platné hlasy
Volební účast

368
198
196
53,8%

Strana
ODS
ČSSD
Nezávislí starostové pro kraj
KSČM
Strana zelených
Koalice pro Středočeský kraj
Národní strana
Dělnická strana
Konzervativní koalice
Středočeši
Volte Pravý Blok
Nejen hasiči a živnostníci pro kraj

Platných hlasů
95
35
19
16
12
5
3
3
3
2
2
1

Procento
48,5%
17,9%
9,7%
8,2%
6,1%
2,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,0%
1,0%
0,5%

Veř
Veřejná
ejná schů
chůze obecní
obecního zastupitelstva ve stř
středu 19. listopadu v 19 hodin ...
Zveme vás na další veřejnou schůzi obecního zastupitelstva, která se uskuteční 19. listopadu v 19
hodin v budově Obecního úřadu ve Čtyřkolech.
V jejím průběhu vás obecní zastupitelé seznámí se stavem hospodaření obce a s činností
jednotlivých komisí v průběhu roku 2008. Bude prostor pro diskusi nad tím, co se v roce 2008
podařilo či nepodařilo a také nad výhledem aktivit pro rok příští 2009.
S lampió
lampióny za straš
strašidly...
V sobotu 8. listopadu jsme se ve večerních
hodinách již potřetí vypravili s lampióny směrem
na Hradiště. V lese svítily strašidelné dýně a na
konci cesty nalezly děti sladký poklad a opekli
jsme buřty u táboráku.
Věříme, že se výlet líbil a těšíme se na další
ročník. Díky všem, kteří se podíleli na organizaci.
Robert Nešpor

Informujeme …
Kontejner na biologický odpad
Ve dnech 15. – 16. 11. bude u budovy
Obecního úřadu ve Čtyřkolech přistaven
kontejner na biologický odpad ze zahrad.
Prosíme, vhazujte pouze odpad ze zahrad trávu, roští, větvě do průměru 3 cm apod.

Informujeme …
Nebezpečný odpad

Rozhledy uzavřely letos v listopadu druhý
rok svojí existence. Každý měsíc se vás
snažíme informovat o všem důležitém, co
se v naší obci děje. Chceme vám
poděkovat za vaši přízeň i za vaše názory.
Chtěli bychom vás znovu požádat, abyste
nám, pokud máte e-mailovou adresu, dali
vědět na e-mail
ctyrkoly.javornik@seznam.cz.
Rádi vám Rozhledy budeme zasílat v
elektronické podobě. Tisk Rozhledů je
značně finančně i časově nákladný, tímto
můžete pomoci tyto náklady snížit.

dne 15.11. proběhne sběr nebezpečného odpadu na obvyklých
sběrných místech:
10.00 hodin - 10.15 hodin – Čtyřkoly naproti restauraci
„Montana„ 10.20 hodin - 10.30 hodin - u budovy OÚ Čtyřkoly
10.40 hodin - 10.50 hodin - Javorník na křižovatce u obecní info.
tabule
10.55 hodin - 11.05 hodin - u telefonní budky Javorník
11.10 hodin - 11.20 hodin - u kontejnerů naproti 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, elektrická a elektronická zařízení obsahující
nebezpečné látky, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
...

Žádáme...
Jelikož se blíží zimní měsíce, vyzýváme občany, aby neparkovali svá vozidla na obecních
komunikacích. Zaparkovaná vozidla na těchto silnicích pak brání volnému průjezdu techniky
odklízející sníh a rovněž komplikují průjezd popelářům. Tam, kde nebude zajištěn volný průjezd,
nebude možné sníh z cest odklidit a odhrnout. Děkujeme za pochopení.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
• Dne 9.10.2008 proběhlo na obecním úřadě jednání se soudním znalcem ve věci stavby ČOV
a kanalizačních řadů. Zástupci obce vysvětlili situaci kolem stavby ČOV a předložili požadované
doklady.
• MěÚ Benešov, odbor dopravy rozhodnul o umístění odrazového zrcadla na komunikaci III/1096 ve
Čtyřkolech u přejezdu.
• Finanční výbor vypracoval návrh rozpočtové opatření č. 3/2008 a zpracoval úpravu Účetní směrnice
obce Čtyřkoly.
• Ve spolupráci s DSO Malé Posázaví bude obec Čtyřkoly žádat o dotaci z Fondu sportu a volného
času Středočeského kraje na úpravu povrchu sportovního hřiště na Planýrce, o dotaci z Program
obnovy vesnice na opravu zatékající střechy obecního úřadu a o dotaci z programu LEADER na
úpravu návsi v Javorníku (studii zpracoval pan Antonín Volek).
• Byla provedena oprava vodovodních stoupaček v budově OÚ Čtyřkoly.
• Bylo provedeno vyčištění příkopů vedoucích od fotbalového hřiště až k tunelu pod dráhou.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Ozná
Oznámení…
mení…
Vážení spoluobčané,
v posledních týdnech jsme dostali několik dopisů a reakcí na situaci v obci, které dle našeho názoru již
sklouzávají do osočování a iracionální argumentace. Nechceme a nebudeme již reagovat prostřednictvím
Rozhledů. Rozhledy mají sloužit k věcnému informování o dění v obci a ne jako platforma pro vyřizování
vzkazů typu co kdo udělal, neudělal, kdo za co může a kdo je jak schopný či neschopný.
Prosíme všechny, kteří mají zájem získat odpovědi na své dotazy, námitky a podněty týkající se situace ve
Čtyřkolech a Javorníku, aby tak učinili na veřejné schůzi na obecním úřadě, která se uskuteční dne 19.11.
od 19 hodin.
Dalšími možnostmi k vyjádření je návštěva obecního úřadu v úředních hodinách (pondělí 8-14h a 18-20h večer je přítomen starosta a místostarosta, středa 8-14h a pátek 8-14h). Případně je možná i návštěva na
schůzi zastupitelstva, osobní kontakt s představiteli obce nebo písemná forma (dopis, e-mail).
Ujišťuji Vás, že všemi podněty ze zabýváme a snažíme se je řešit.
S pozdravem,
Štěpán Benca

Blahopř
Blahopřejeme
ejeme …
… k narození
narození

… k narozenin
ám
narozeniná
V měsíci listopadu oslaví své
významné životní jubileum:
Horbáňová Marie
Kaisler Karel

Přejeme vám všechno nejlepší,
hodně zdraví a štěstí.

V říjnu se narodila ve Čtyřkolech:
dvojčata Agáta a David
Goldmannovi

20.10. 2008

a také holčička
Viktorie Pípalová

21.10. 2008

Rodičům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a trpělivosti.

Probě
roběhlo …
PODZIMNÍ POUŠTĚNÍ DRAKŮ
... se letos odehrálo v neděli 19. října na novém místě děti se sešly se svými rodiči na poli mezi železniční tratí
a benešovskou silnicí směrem na Vysokou Lhotu.
Celé odpoledne až do 15-té hodiny to vypadalo s
větrem naprosto beznadějně, na okolních stromech se
nepohnula ani větvička. Pak ale jakoby zázrakem se vítr
rozfoukal a na obloze se během chvíle rozlétla více než
padesátka draků všech možných tvarů a barev.
Vítr vydržel foukat po celou dobu Drakiády. Jak se s
přibývajícím časem nahromadila únava capartů,
pobíhalo nakonec kolem páté odpoledne už po poli více
dospělých než dětí. Ty se v té době už povětšinou
shromáždily kolem ohně, kde se pro ně u stánku s
občerstvením našly i nějaké malé odměny a sladkosti.
Děkujeme pořadatelům ze Čtyřkoličky a sdružení Dráče a všem, kteří napekli sladké a slané dobroty, uvařili teplý čaj,
přinesli pruty na opékaní špekáčků nebo třeba dřevo na oheň. Během Drakiády se vybralo také 1400,- Kč, které budou
použity na Mikulášskou besídku. Poděkování patří i firmě General Bottlers, která dodala džusy Toma.
Klára Benešová

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …
Čerčany
5.12 17,00 MIKULÁŠSKÁ
do Dráčete přijde Mikuláš a možná i čert, více info u
Jany Kalinové 606 908 224
KINO ČERČANY
15.11. 19,00 HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
komiksový dobrodružný horor USA, SRN
21.11. 19,00 RENÉ dokumentární film ČR
22.11. 16,00 STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
animovaný dobrodužný scifi USA
22.11. 19,00 12 kriminální drama Rusko
27.11. 10,00 BUDULÍNEK dětské představení
29.11. 19,00 SAW 5 kriminální thriller USA

Pyšely
Listopad

VÝSTAVA OBRAZŮ KARLA SVOBODY
galerie u Marie

22.11.

VÁZÁNÍ VĚNCŮ
Zaječice v centru „Zajíček“

22.11. 19,00 KRÁL JELENEM
divadelní představení v Sokolovně
30.11. 16,00 PYŠELSKÝ ADVENT na náměstí
7.12. 16,00 PYŠELSKÝ ADVENT na náměstí

Poř
Pořádáme …
22. 11. ve 14,00 hod

VÝTVARNÁ DÍLNA na Obecním úřadě ve Čtyřkolech

Maminky a školní děti přijďte si vyrobit betlémy, postavičky, ozdoby ze šustí a jiné.
Výtvarná dílna je určena pro všechny, kteří rádi tvoří. Cena dle spotřebovaného
materiálu. Více informací u Jany Kalinové tel. 606 908 224
7. 12. v 15,30 hod MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA na Obecním úřadě ve Čtyřkolech
Zveme všechny děti do 10 let na Mikulášskou nadílku. Protože víme, že děti ze Čtyřkol a
Javorníku byly tento rok hodné, přijde se za nimi opět podívat Mikuláš s Andělem. Na děti
čeká nadílka a poté si děti budou moci pustit svá přání do nebe. Těšíme se na vás.
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

