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Zprávy ze zastupitelstva …

Proměny obce …

•

V tomto čísle vám poprvé přinášíme novou foto rubriku, ve které chceme
pomocí fotografií ukázat, jak se naše obec mění.

Dne 26.9. proběhla v budově obecního
úřadu veřejná schůze. Občané byli
informováni
o
stavu
finančních
prostředků
obce,
aktivitách
zastupitelstva v minulém období, práci
jednotlivých výborů a investičních
záměrech obce.

•

Odsouhlaseno rozpočtové opatření č.
2/2007. Rozpočet na rok 2007
předpokládá příjmy ve výši 3.240.400
Kč. Oproti roku 2006 dochází k poklesu
příjmů obce z loňských 4.433.000 Kč
díky výpadku nedaňových příjmů z
prodeje
pozemků.
Předpokládané
výdaje na rok 2007 činí 3.148.500 Kč.
Největší položky rozpočtu tvoří činnost
místní správy, sběr a svoz odpadu a
komunální služby.

•

Zastupitelstvo
informovalo
odbor
životního prostředí v Benešově o
nálezu uhynulého kance v řece a odbor
životního prostředí vyzval mysliveckou
stráž k jeho vylovení. Myslivecká stráž
tak neprodleně učinila.

•

Až na druhou žádost odeslanou na
Správu a údržbu silnic byly vyspraveny
díry na hlavní cestě vedoucí od nádraží
do Javorníka.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na
stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na
obecním úřadě

Porovnejte sami, jak se cesta podél řeky
od restaurace Montana směrem na
Vysokou Lhotu změnila. První fotografie je
přibližně z 50. let a druhá z letošního října.
V pozadí je jeden z našich památných
stromů.
Zborcené patníky podél cesty jsme chtěli
nechat znovu usadit, ale vzhledem k
finančním možnostem obce se podařilo
upravit směrem od mostu jen 32 kusů.

Pokud vlastníte nějaké fotografie, které bychom v této rubrice mohli použít,
prosíme o jejich zapůjčení.

Informujeme …
Kontejner na biologický odpad
ve dnech 27.10. – 28.10. bude před budovu obecního úřadu opět přistaven kontejner na biologický odpad ze zahrad.
Kontejner bude určen pouze na biologický odpad! Důrazně vás žádáme, abyste tam neodkládali nic jiného, ani větve většího
průměru než 5 cm.
V souvislosti s tímto upozorňujeme občany na zákaz pálení zahradního odpadu (trávy, listí apod.) a žádáme o dodržování
obecní vyhlášky. Pálit lze pouze suché dřevo, které nedýmí.
Sbírka pro Diakonii Broumov
již pravidelná humanitární sbírka proběhne od 15.10. do 19.10. v budově OÚ Čtyřkoly (v době úředních hodin po, st, pá 8:0014:00).
- letní a zimní oblečení
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony a látky
- péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
Hledáme …
- starý papír, který nám pomůže pokrýt částečně provozní náklady
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic.
Letecké snímky Čtyřkol z povodní
pokud máte zájem o povodňové snímky Čtyřkol, objednejte si je v
kanceláři OÚ do konce října.

Obecní úřad hledá zaměstnance na
částečný úvazek na dobu určitou. Jedná
se především o údržbové práce jako
sekání trávy nebo zimní odklízení sněhu.
Více informací na obecním úřadě.

Proběhlo …
Den otevřených dveří Hospice Dobrého Pastýře
Skoro každý den jezdím kolem velké rozestavěné stavby v Čerčanech. Kdysi jsem někde zaslechla, že to má být hospic.
Nikdy jsem se nad jeho existencí nezamýšlela. Až v pátek 7.září, kdy jsem se mohla jakožto zástupce naší obce zúčastnit
dne otevřených dveří hrubé stavby. Původcem záměru na výstavbu hospice v Čerčanech je občanské sdružení TŘI v čele
s předsedkyní MUDr. Terezou Dvořákovou, která je naším čtyřkolským občanem. Cílem této akce bylo představit stavbu
veřejnosti a přispět do diskuse o paliativní péči u nás. Hospic je specializované zařízení, poskytující tzv. paliativní péči, tedy
péči zaměřenou na úlevu od bolesti nevyléčitelně nemocným. Hospic zároveň respektuje smrt jako nedílnou a přirozenou
součást života.
Více informací se dozvíte na stránkách občanského sdružení www.centrum-cercany.cz.
Náves
V sobotu 8.9. se zastupitelé a jejich rodinní příslušníci opět převlékli do
pracovního a společnými silami doladili konečný vzhled návsi. Byly
umístěny tři lavičky, odpadkový koš, zasazeny keře a strom. Uprostřed
kruhu byly do kačírku usazeny čtyři valouny symbolizující Čtyřkoly a
vedle nich bude ještě zasazen javor symbolizující Javorník. Vedle mapy
okolí zvažujeme umístění i místních orientačních směrovek (např.
„Baštírna“, „Hospoda“, atd.)
Děkujeme všem, kteří pomáhali a rovněž paní Šrámkové a zastupitelům,
kteří věnovali sazenice keřů.
Veřejná schůze
Ve středu 26.9. se opět konala veřejná schůze zastupitelstva. Přítomní
občané byli seznámeni s dosavadní činností zastupitelstva, aktuálním
stavem obecního rozpočtu a plány do budoucna. V diskusi se opět
probíraly nejpalčivější témata jako odpadky a nepořádek kolem
kontejnerů a samozřejmě stav obecních cest.
Zasedací místnost nebyla tentokrát zaplněna do posledního místa.
Děkujeme všem zúčastněným a věříme, že nižší účast je známkou
dostatečné informovanosti občanů prostřednictvím Rozhledů. Nicméně
upozorňujeme, že jde o jedinečnou příležitost seznámit se detailně s
činností zastupitelstva v minulém roce a diskutovat v širším fóru o
záležitostech obce.

Martina Matuštíková

Čteme z kroniky … 10. díl
Ráno dne 5.května zažili jsme v obci trpké zklamání. V noci ze 4. na 5. května, tj. z pátku na sobotu přišel od
benešovského gestapa příkaz dáti veškeré návěstní, orientační a firemní tabule, na nichž byl německý nápis
odstraněn, znovu do původního stavu do 8 hodiny ranní dne 5.května. Jinak bude proti pachatelům trestně
zakročeno. Fonogram z Prahy došlý železničním stanicím byl podvržen. Tak není tedy onen toužebný mír, není
konec války, ale každý občan ví, jaká jest vojenská situace Německa, že Berlín již padl po mohutném ruském
útoku a že Hitler jest již na onom světě u svých pekelných soukmenovců. Konec války nedá na sebe dlouho
čekati. Něco se ale děje, to občané netuší! Ráno dne 5. května jdu jako obvykle do svého zaměstnání . Dojíždím
denně do Benešova. V Čerčanech vidím návěstní, orientační a firemní tabule v tom stavu, do jakého je nadšenci
štětkou v pátek přivedli. Německé nápisy nejsou tedy obnoveny, jak gestapo nařídilo, ačkoliv již jde na 8
hodinu. Jen benešovské nádraží nenese stop mírové úpravy nápisů. Ulicemi procházejí lidé a já mám dojem, že
snad ani nevědí, co se u nás na venkově včera dělo. Snad proto, že Benešov jest vojenským střediskem esesáků
i gestapo je zde.
Přišlo to najednou k polednímu. Jsme u radiopřijímačů. České hlášení bez německého znění, český pochod !Lví
silou ……“ A najednou jako když ti vrazí někdo dýku do žebra. Jest slyšeti zoufalou výzvu hlasatele: „Voláme
českou policii, české četnictvo, vládní vojsko a všechny dobré Čechy, kdož mají zbraně na pomoc do budovy
československého rozhlasu. Pomoc!“ Jest slyšeti zvuky, jakýsi klapot a pak ticho… Revoluce. Boj o pražský
rozhlas započal. Tak se dozvěděla i naše obec dne 5. května 1945 o pražské revoluci a nyní v následujících
listech popíši revoluční děj v obci bezprostředně jak následoval po oněch výkřicích v rozhlase.
„Vy nevíte co se děje! V Praze se bojuje! Praha volá o pomoc! Jedeme do Prahy!“ To byly výkřiky některých
bojechtivých čtyřkolských mužů. Z nichž vynikl hlas rolníka Václava Chlumského, který současně někde u svého
statku vytrhával trám, kde v jakési skrýši měl po dobu naší nesvobody uschovány zásobníky se střelivem. A nyní
nastal v obci ruch, shon i zmatek. Nedivme se, vždyť to přišlo jak úder z blesku. Co nyní honem počíti, čeho se
chopiti, když nejsou zbraně? Vrhnouti se na esesácké německé hlídky na trati a v osadě Javorníku a odzbrojiti
je. To byl prvý nápad. Leč naše obec byla – jak se průběhem revolučních dní ukázalo – ve velmi těžkém
postavení. Jako obec benešovského okresu nemohla podle daných směrnic a příkazů zasahovati do děje tak jak
to skutečnost vyžadovala. Na obecní úřad došly z Benešova pokyny, jak se má ve zdejší obci občanstvo chovati;
jest nutno bezprostředně udržeti kázeň a klid, neboť celý benešovský okres jest v moci esesáků, jest vojensky
střežen. Každý nepředložený čin nebo zákrok občanstva proti německým příslušníkům, bude míti za následek
tvrdý a bezohledný zákrok příslušníků vojenských SS, kteří mají veškerou moc nad celým okresem.

Zajímají nás akce v okolí …

Pořádáme …

Lštění

13.10. v 16 hod.

21.10. 14:00 kostel sv. Klimenta na Hradišti, vstup 100,- Kč

na hedvábí, bavlnu, len. Materiál bude zajištěn, s sebou
dřevěný rámeček na který se připne látka. Cena cca 200,Kč dle spotřebovaného materiálu. Informace a přihlášky p.
Kalinová 606 908 224

SPIRITUÁL KVINTET
Pyšely
Pyšelské muzeum - do 1.11.2007 potrvá výstava k výročí
10 let stálé expozice, výstavní prostory Městského úřadu
Pyšely, st, pá - 10 – 12, 13 - 15, so - 10 -12, 13 - 16
13.10. v 19 hod.
„STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ“
divadelní představení souboru ZORNICE MARŠOVICE v
sokolovně
21.10. ve 14 hod. DRAKIÁDA
soutěž o nejlétavějšího draka na LORETĚ
28.10. ve 21 hod. ZVON MÍRU
v italském Roveretu - zvonice kostela
3.11. v 19 hod.
DISKOTÉKA PRO STARŠÍ A
POKROČILÉ v pyšelské sokolovně (možná přijde i
Zagorka)

20.10. v 15 hod.

13.10. ve 20.00
Kinokavárna U Krebse,
pořádá Senohrabská beseda
13. 10. ve 14.00
DRAKIÁDA
na polích v ul. Nad Stráněmi - zábavné pouštění draků,
soutěž o nejhezčího draka, pořádá Senohrabská
beseda
KINO ČERČANY
13.10. od 17 hod. Simpsonovi ve filmu
animovaný film
13.10. od 20 hod. Irina Palm
psychologický film
19.10. od 10 hod. Kytice pohádek II
9 pohádek pro nejmenší
20.10. od 20 hod.
muzikál

Hair spray

26.10. od 20 hod. Interview
psychologický film
27.10. od 20 hod. Koření života
romantická komedie

Blahopřejeme …
v říjnu oslaví své významné životní jubileum
Pospíš
Pospíšilil Kare
Karel

76 let

Připojujeme se k četným gratulantům
s přáním pevného zdraví, hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let života.

DRÁČE POUŠTÍ DRAKY

na louce u Pstružího potoka (od Planýrky budou směrovky)
S sebou draka a buřtíky. Ohniště, teplý čaj a drobné
občerstvení zaručeno. Dobrovolné vstupné bude věnováno
na rekonstrukci podlahy. Za špatného počasí se akce
přesouvá na neděli 21.10.
10.11. v 17 hod.

HALLOWEEN – lampiónový průvod

výšlap na Hradiště po stopách strašidel. S sebou lampióny,
baterky, buřtíky. Sraz před hospodou Montana.

AKTIVITY PRO DĚTI
Čtyřkolička

Senohraby
27. 10. 8:00 - 14.00 Dušičkový prodej,
v restauraci U Andělů, pořádají zahrádkáři

KURZ VOSKOVÉ BATIKY

Pondělí

9 – 11hod., Čtyřkoly
místnost obecního úřadu

30 minutový program pro děti předškolkového věku, prostor
pro maminky k seznámení se. Vstup 30 Kč.

Dráče
Úterý, čtvrtek

9 – 11:30 hod., Čerčany
klubovna nad tělocvičnou TJ Slavoj

Pátek

9 – 11:00 hod., Nespeky
místnost obecního úřadu

program pro děti od 3 do 5 let, Vstup 30 Kč.

Angličtina
Čtvrtek

16 – 16:45 hod., Čtyřkoly
místnost obecního úřadu

Angličtina pro děti od 2 do 6 let. Cena 40 Kč za lekci.

Cvičení
Pátek

10 – 11 hod., sokolovna Pyšely

Cvičení pro děti od 1,5 roku do 4 let. Vstup 20 Kč.

… k narození
narození
Vítáme nově narozené občánky. Rodičům blahopřejeme a
všem přejeme zdraví, štěstí a pohodu.
Zelená
Zelená Barbora

září 2007

Bencová
Bencová Klá
Klára

srpen 2007
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