ročník 13, číslo 6
dvouměsíčník
www.ctyrkoly.cz

LISTOPAD A PROSINEC 2018
Vážení spoluobčané Čtyřkol a Javorníku,
blíží se konec roku a s ním čas adventní a vánoční. Je to čas, kdybychom
se měli zastavit, nebo alespoň zpomalit v celoročním shonu a pobýt v kruhu
rodinném či se sejít s přáteli. Tento rok utekl, jako ostatně i ty předchozí
jako voda, tak mi dovolte vás pozdravit a popřát Vám hodně zdraví,
klidu a pohody.
Věřím, že se setkáme v hojném počtu při předvánočních akcích
pořádaných Obecním úřadem.
Zdravím Vás a přeji všechno dobré.
Benca Štěpán starosta

Zprávy ze zastupitelstva
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zemědělství, Sekce vodního
hospodářství zamítlo žádost o udělení výjimky z Pravidel
Programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ na akci „Vodovod Čtyřkoly
– nad tratí a vodovodní řady 4-6 a 4-6-1“ bylo Zastupitelstvo obce
Čtyřkoly nuceno zrušit výběrová řízení (nedostatek podaných
nabídek a málo trvale bydlících na trase). Zastupitelstvo obce
Čtyřkoly v měsíci listopadu vypíše nové výběrové řízení, kde
budou sloučeny oba vodovodní řady do jedné akce.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách
www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na OÚ.

OBECNÍ VOLBY 2018
Vážení spoluobčané,

Dne 29.11.2018 bude
proveden v celé naší
obci mimořádný svoz
plastového odpadu
z domácností.

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v obecních volbách v říjnu tohoto roku. V obci byla
sestavena pouze jedna kandidátka, i tak byla volební účast 59,57% (307 odevzdaných obálek).
Děkujeme za Vaši důvěru.
Dovolte, abychom uvedli body našeho programu pro následující 4 roky:
•

Hlavní prioritou zastupitelstva je dopracování nového územního plánu (ÚP) obce, který se stane
základem pro její další rozvoj. Naši obec vnímáme svým charakterem jako určenou pro trvalé a
rekreační bydlení a tomu by měl odpovídat její další rozvoj. Stále platí že nechceme přidávat plochy
pro komerční činnost, ani rozšiřovat obytnou výstavbu do okolních polí.

•

Investice, ať již z vlastních zdrojů nebo z dotací, budeme směřovat zejména do zkvalitnění
infrastruktury – vodovod, opravy komunikací a osvětlení v obci.

•

Chceme také udržet a dále rozvíjet kulturní a společenské akce v obci, jako je dětský den, pálení
čarodějnic, vánoční a mikulášské akce apod., a to ve spolupráci s hasiči a s dalšími dobrovolníky.

Dosažení těchto cílů závisí z velké míry na dostupnosti finančních prostředků. Z důvodů, že obec nemá na
větší investice dostatek vlastních zdrojů, podnikneme veškeré dostupné kroky k tomu, aby obec čerpala
dotace krajské, celostátní nebo z rozvojových fondů EU. Tyto dotace se budeme opět snažit aktivně získat.
Pokud to nebude nezbytně nutné, nebudeme zatěžovat rozpočet obce úvěry.
Složení zastupitelsvta
Starosta Štěpán Benca
Místostarosta Libor Jaeger
Zastupitel Petr Beneš
Zastupitel Vladislav Horák
Zastupitel Robert Nešpor
Zastupitel Pavla Kučerová
Zastupitel Martina Volfová
Zastupitelstvo obce

Aktuality o dění v obci
do vašeho e-mailu
Rádi bychom připomněli
obyvatelům obce i chatařům
možnost dostávat do e-mailové
schránky aktuální novinky
z obecního webu
www.ctyrkoly.cz. Stačí napsat
váš e-mail do políčka na pravé
straně internetových stránek
obce („Informace e-mailem“),
následně potvrdit zprávu ve
vašem e-mailu a začnete
dostávat zprávy například o
svozu bioodpadu, odstávkách
elektřiny nebo akcích ve
Čtyřkolech a okolí. V současné
době využívá tuto možnost jen
cca 40 odběratelů. Službu je
možné kdykoliv v každém emailu odhlásit.
Zastupitelstvo obce

Naše blahopřání patří….
Těší nás, že můžeme popřát našim sousedům,
kteří v posledních dvou měsících roku 2018
oslaví životní jubileum:
Veselá Alena

Rozloučili jsme se…..
Jaroslav Hoffmann
Helena Dvořáková

Kučera Jiří
Šlechtová Božena
Kadeřábek Karel
Kaisler Karel
Vítek Josef
Vichr Josef
Fišerová Milada
Přejeme pevné zdraví
a hodně osobní spokojenosti

Akce v obci:
V neděli 2.12. od 16:00 hodin
Rozsvícení vánočního stromku
Přivítejme společně advent se svařáčkem v ruce již podruhé u
restaurace U Čerta.
V úterý 11.12.od 17:30 hodin
setkání s MUDr. Pavlem Herdou
Kde se dozvíme zásady při poskytování první pomoci
Ve čtvrtek 13.12. od 16:00 hodin
Vánoční posezení pro seniory
Letos poprvé Vás rádi přivítáme v restauraci U čerta.

Zajímavé akce v okolí:
25.11. Podzimní běh lyžařů
Senohraby „Vávrův palouk“

24.12. Štědrodenní výšlap
Již tradičně se bude konat Štědrodenní výšlap ke kostelíku na
Hradišti. Sraz je v 10:30 hodin u mostu. V kostelíku si můžete
připálit Betlémské světlo, zazpíváme koledy. Od 15:00 hodin
zde proběhne dětská vánoční mše.
24.12. Štědrovečerní přípitek na mostě
Přijďte na Štědrý večer okolo 22 hodiny zapálit svíčku na náš
čtyřkolský most, popřát si a připít se sousedy
na krásné Vánoce.

Tip Rozhledů:
Čerti z Rakouska míří do Benešova.
Ve čtvrtek 22. listopadu od 18:00
Městské divadlo Benešov

11.12. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Rhapsódie v modrém pokoji, aneb Jaroslav
Ježek a George Gershwin - dva muži mezi
nebem a jazzem.
KD Karlov

Koncert sboru Mammas&Mammas se uskuteční 16.12.2018
od 16:30 hodin v kostele v Pyšelích.

Vánoční koncert
V pondělí 17.12.od 19:00
Jiří Pavlica Hradišťan
KD Karlov Benešov

Chceš chránit svůj majetek
a majetek obce v které žiješ?
Přijď mezi nás.
Sbor Dobrovolných hasičů
Čtyřkoly
hledá do svých řad nové členy.
Přihlásit se můžeš na tel. +420 721 624 190
Email: sdhctyrkoly.jednatel@seznam.cz

Podílejte se s námi
na tvorbě
Rozhledů…
Rádi
bychom,
abyste
spoluvytvářeli
Rozhledy
Čtyřkol a Javorníku s námi.
Posílejte nám zajímavé tipy,
články, fotky. Děti, kreslete
obrázky na téma naší obce a
okolí. Rádi je v Rozhledech
využijeme.
Příspěvky
posílejte
na
email:
ctyrkoly.javornik@seznam.cz
nebo vhoďte do schránky
obecního úřadu.

Elektronicky vydává obec Čtyřkoly, IČ: 00508519,,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 18.11.2018, odpovědná osoba Pavla Kučerová.
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

