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Zprávy ze zastupitelstva …
•

•

•

•

•

Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce za rok 2011,
Závěrečný účet DSO Malé Posázaví a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Příslušné
dokumenty jsou ke stažení na internetových stránkách
obce.
Po zvážení výhod a nevýhod několika variant byla
zastupitelstvem obce Čtyřkoly vybrána a schválena
varianta rekonstrukce mostu pomocí kompozitních
poloroštů. Tato varianta je provozně tichá, bezúdržbová a
s dlouhou životností. Výběrové řízení na zhotovitele
proběhne v měsíci červnu.
Zastupitelstvo schválilo nad rámec povinností obce
hrazení neinvestičních nákladů všem dětem s trvalým
pobytem v obci, které navštěvují předškolní zařízení
zřizované ministerstvem, obcemi nebo svazky obcí,
registrovanými
církvemi
nebo
náboženskými
společnostmi a kraji.
Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou části podílu
spoluúčasti připadající na obec Čtyřkoly ve výši 450 000
Kč pro Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany. Úhrada
proběhne postupně v období plánované výstavby v letech
2013-15.
Zastupitelstvo rozhodlo o dokončení úpravy povrchu části
místní komunikace č.k. 753/5 v k.ú. Čtyřkoly od krajské
komunikace č.k. 783/2 směrem k místní komunikaci č.k.
98/41 (nedokončený povrch v nové výstavbě). Bude
zadáno zpracování projektové dokumentace a požádáno
o vydání stavebního povolení..
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách
www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Osada Montana
si Vás dovoluje pozvat na
7. ročník triatlonového závodu

„Čtyřkolský papírák“
Kdy?: v sobotu 16. června 2012 od 13:00
Kde?: na jezu ve Lštění.
Disciplíny: plavání (150m), jízda na kole
(12km) a běh (1,5km).
Prezentace: ve 13:00, Startovné: 140,Startovní výstřel ve 14:00
Občerstvení: v průběhu a po závodě
zajištěno na jezu.
Start na vlastní nebezpečí
Změna přednosti v jízdě Čerčany ....
Jak jsem vás již před časem v Rozhledech informovali,
proběhala na místní komunikaci v Čerčanech změna
označení hlavní silnice na křižovatce u Hospicu. Hlavní
silnice je nyní značena při výjezdu z Čerčan
směrem k Pyšelce. Ulice Sokolská směr
Lštění se změnila na ulici vedlejší.
Žádáme vás, abyste přesto dbali své vlastní
bezpečnosti a ujistili se, že ze směru od
Lštění nejede auto, jehož řidič si stále
neuvědomuje tuto změnu v přednosti jízdy.

Prob
roběhlo
ěhlo …
14.4. Jarní úklid
A opět po roce jsme uklízeli obec a své zahrady. Mnoho občanů využilo
možnost bezplatně se zbavit bioodpadu, nebezpečného odpadu a
nábytku. Pro vaši představu se tentokráte naplnily 2 kontejnery s
bioodpadem, které stály obecní pokladnu 6.000,- Kč, 2 kontejnery na
objemný odpad, stály 9.000,- a likvidace černé skládky přišla obec na
5.000,- Kč. Celkem tedy obecní rozpočet na jarní úklid obce vydal
20.000,- Kč; nepočítaje čas a práci dobrovolníků, kteří se při této akci
nemohou věnovat vlastní zahradě.
Postřehy místostarosty k jarnímu úklidu...
Ve dnech 13.-14.4.2012 se již tradičně konal sběr bio,nebezpečných a
velkoobjemových odpadů. Touto cestou bych chtěl poděkovat
P.Vladařovi, H.Jaegerové a H.Jaegerovi za příkladnou a obětavou pomoc
po celou dobu úklidu obce. Zvlášť bych chtěl poděkovat panu Václavu
Čechovi, který od náletů vyřezal a vyčistil oba břehy potoka v Javorníku.
Věnoval tomu určitě hodně času i námahy.
Velké poděkování patří člence kulturní komise Iloně Vladařové, která
upravila záhony a okolí pomníku padlých ve světových válkách a paní
Boženě Strachotové, která věnovala květiny z vlastní sadby.

K 67. výročí osvobození naší republiky byl položen
věnec k pomníku padlých za 1. a 2. světové války.

Ovšem musím se pozastavit nad tím, že ikdyž byla možnost odkládat
odpady do k tomu určených kontejnerů, taktéž již tradičně plnili občané
souběžně trávou a větvemi černé kontejnery na směsný odpad, které jsou
určeny pouze pro chataře. I přes neustálé výzvy v Rozhledech na to stále
někteří občané nedbají. Obec proto hodlá ke stanovištím kontejnerů umístit
fotopasti, abychom na základě fotografií mohli jako obec s takovými
občany zahájit správní řízení.
Další tradicí se stalo, to že když je sběr nebezpečného odpadu stanoven
na 14.4. a na vývěskách a v Rozhledech ohlášen výběr mezi 10:00 -11:30
jistí spoluobčané nám přivezou torzo televizoru, zánovní tiskárnu a další
cennosti až po 14:00. Je patrně zbytečné se tím zabývat a nezbývá mi nic
než jim též poděkovat, že věci neodložili někde na černé skládce.
Poděkování,ale už bez kapky ironie patří všem, kteří se podíleli na úklidu obce.
V den sběru železného šrotu organizovaný místním hasičským sborem se obec podílela zapůjčením opravené Multikáry,
kterou obsluhoval Honza Jaeger.
Závěrem bych ještě rád informoval, že se podařilo opravit asfaltovým recyklátem pěkný kus cesty v dolní části Čtyřkol. Pro
vysvětlení případných dotazů, proč není cesta opravená celá – pro nedostatek recyklátu a hlavně peníze. Když ušetříme
finanční prostředky třeba za odvoz konejenrů, budeme v opravě určitě pokračovat.
Všem přeji spoustu krásných jarních a letních dnů. Místostarosta obce LiborJaeger.

Opět problémové kontejnery ...
Určitě by stálo za úvahu instalovat na návsi tabuli cti.ale také
tabuli blbů na # které by bylo rozhodně méně prázdných míst
než na tabuli cti.V pondělí 28.5.2012 # v ranních hodinách
vyvezli popeláři popelnice a kontejnery na směsný odpad a #
obratem nějaký adept na tabuli blbů zaplnil kontejnery na
stanovišti u jezu # uříznutým živým plotem dlouhým zhruba
1,2 m.Díky délce a objemu tak zaplnil více # než dvě třetiny
obou kontejnerů.(viz.foto).Můžeme tedy poděkovat tomuto #
oduševnělému zahráři-zahrádkářce,že vyvážíme kontejnery
plněné převážně # vzduchem,což stojí obec nemalé
fin.prostředky.
# Kontejnery na směsný odpad jsou výhradně jen pro
majitele rekreačních chat,ale # tento stav není rozhodně jen
jejich přičiněním,protože větvemi,trávou atd.je # vesele plní i
trvale žijící,kteří nejenže nemají nárok a navíc tráva,větve a
# další bioodpady do směsných kontejnerů nepatří.L.Jaeger.

Proběhlo ...
14.4. Čistá řeka Sázava
Neuklízela se jen obec, ale i naše část řeky v rámci již 7.ročníku
projektu Čistá řeka Sázava. Do jarního úklidu řeky Sázavy a
jejího okolí mezi Kácovem a Pikovicemi, dlouhého téměř 90
kilometrů, se letos zapojilo přes 1 000 dobrovolníků. Sesbírali
29,2 tuny odpadků, loni jich bylo 31,5 tuny. V sedmileté historii
projektu to bylo poprvé, co nepořádku ubylo. K akci se opět přidali
další organizátoři a i díky nim se podařilo uklidit dohromady 150
kilometrů toku Sázavy z Havlíčkova Brodu až do Pikovic...
21.4. Seniorské jaro
Letošního 6. ročníku Seniorského jara se zúčastnilo celkem 6
družstev z okolních sborů.
Za čtyřkolské družstvo ani letos nechyběl Karel Pospíšil z SDH
Čtyřkoly.
Družstva soutěžila ve třech disciplínách. 1. požární útok, 2.
pořadová příprava a nakonec 3. tajná, kde se soutěžící družstva
přetahovala lanem.
V konečném pořadí se naše družstvo seniorů umístnilo na
krásném 3. místě.

30.4. – Pálení čarodějnic
Jako každým rokem na Filipojakubskou noc měla celá vesnice možnost se sejít a popovídat si se sousedy a lidmi, které zase
až tak často nepotkává. O toto příjemné setkávání se u velkého „táboráku“ se již tradičně postarali naši hasiči. Shořelo pouze
to, co shořet mělo a uhašena byla nakonec po delším čekání i žízeň všech přítomných. K překvapení všech se letošní akce
zúčastnilo extrémní množství lidí, což bylo vidět i na dlouhé frontě u občerstvení. Děkujeme organizátorům, kteří věnovali
čas nejen přípravám ale i úklidu po čarodějnicích.

Zajímají nás akce v okolí …
ČERČANY
20.6. 2012

18:00 Koncert žáků ZUŠ
KD Čerčany

22. 6. 2012
60. let založení ZUŠ
16:30 vernisáž výstavy obrázků žáků
Infocentrum Čerčany
16:50 Slavnostní průvod z IC do ZUŠ
17:30 Zahradní slavnost v ZUŠ
16. 6. 2012 16:00 – 20:00 Baštírna - "BLEK FLEK„
s Máňou Trnkovou a Romanem Ištvaníkem.
ZLENICE
16. 6. od 14 hodin Občanské sdružení TŘI a
Občanské sdružení Dráče Vás zvou na Dětský den
plný her ve Zlenicích.
Kde: zahrada u penzionu Sázavka ve Zlenicích,
Lipová 4

Blahopřejeme …
V květnu a červnu oslaví/li svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané
Dvořáková Dagmar
Berková Anna
Hrabětová Eva
Hnátek Jaroslav
Dvořák Zdeněk
Holub Petr
Všem našim oslavencům přejeme ještě mnoho let
radosti a žádné starosti, pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a optimizmu do dalších let života.

Inzerujete ....
Daruji nebo za symbolické ceny prodám zachovalý
nábytek z 90.let (černý, tm. hnědý), ob.stěnu (možno i
jako jednotlivé skříňky), sedačku 3+2+křeslo+sedátko,
konf. stolek, stůl a židle, kuch.linku (bílá+hnědé dřevo),
postel, sporák, var. desku plyn 4pl., pračku, mikrovlnku,
var.konvici,atd..
kontakt:732461151

Blahopřejeme ...
Dne 23.6. oslaví 50 let společného života

Zlatou svatbu

Blahopřejeme …… k narození

Věra a Karel Vaněčkovi
Gratulujeme a přejeme ještě mnoho společně prožitých let...
2.7. oslaví kulaté jubileum paní Věra Vaněčková. Celý svůj život
zasvětila práci ve zdravotnictví a hlavně pak výchově mladých a
nadějných kádrů. I v naší obci je namátkou pět zdravotních
sester, které učila. Kromě těchto zásluh se vzorně stará o svoji
stoletou matku, která je nejstarší občankou naší obce. Paní Věře
Vaněčkové patří velké uznání a přání pevného zdraví a ještě
mnoho šťastných let prožitých po boku svého manžela, se
kterým slaví zlatou svatbu.
Zdena Jaegerová.

Catherine Györgyová

nar. 11. 05. 2012

Připojujeme se s gratulací k této krásné události, všem
přejeme lásku, pohodu a spokojenost.

Připravujeme …
Vítání občánků
Dne 24.
24.6.2010 v 16:
16:00 hod
hod..
Rodiče nových čtyřkoláčků obdrží pozvánku. Za uplynulý
rok se ve Čtyřkolech narodilo 7 dětí. Těšíme se na Vás.
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