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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s ním tradiční svátky, očekávané hlavně našimi
nejmenšími. Vánoce bývají nazývány svátky klidu a pohody. Snažme se
o to, aby pro nás takovými byly. Aby spokojenost nezáležela pouze na
množství a hodnotě dárků, které dostaneme, či lahůdek, které
zkonzumujeme. Jsou dárky, kvůli nimž nebudeme muset vůbec sahat do
peněženky, a přitom se mohou výrazně podílet na příjemném prožití
vánočních svátků. Snažme se darovat lásku, pochopení, vzájemnou
úctu a takt.
Přeji Vám jménem svým i všech zastupitelů příjemné prožití vánočních
svátků v klidu a spokojenosti, pohodový a veselý poslední den roku a
úspěšné vykročení do roku 2013.
Štěpán Benca, starosta obce

Předvánoční dárek …
18.11.2012 si obce Čtyřkoly a Lštění nadělily dlouho
očekávaný dárek. Po více než ročním uzavření se díky
získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj podařilo
opravit poškozenou mostovku. Celková rekonstrukce stála 1,3
mil. Kč, přičemž dotace byla ve výši 630 tis. Kč a zbytek
musely dofinancovat společně obě obce ze svého rozpočtu.
Proto byla opravena pouze nejnutnější část mostu, aby mohl
být znovu zprovozněn. Jak uvedl ve svém proslovu starosta
Štěpán Benca při slavnostním znovuotevření mostu, kdy
mostní konstrukci přirovnal k pacientovi. „Lékař mu sice
pomohl, ale zachoval mu jen životní funkce“, řekl. Most by
potřeboval generální rekonstrukci za 7 mil. Kč, ale bohužel
tolik v našem rozpočtu nemáme (viz. další stránka věnovaná
rozpočtu).
Z historie mostu...

V. Čech, A. Králík, Š. Benca, H. Jaegerová, V. Šach

Most Bailey Bridge byl postaven v roce 1947, věnovala nám ho americká armáda, když se po 2. sv. válce stahovala z Čech.
Most měl sloužit jen přechodnou dobu a to deset let. Byl postaven našimi vojáky a podpíraly ho dvě dřevěné podpěry.
V roce 1985 udeřily kruté mrazy, kdy po celý leden teploty padly hluboko pod bod mrazu. Poté se prudce oteplilo a zamrzlá
Sázava pouštěla po vodě 30 až 40 cm tlusté kry, které narážely do podpěr. 38 let staré dřevěné podpěry byly hodně poničeny
a most uzavřen, s tím že bude rozebrán a lidé musí používat most v Čerčanech. Zvedla se vlna odporu místních obyvatel
proti tomuto rozhodnutí. Byl sepsán dopis pro OV KSČ s mottem „Po 40 letech se opět vracíme k pramici a veslům...“
20.3.1985 bylo dohodnuto, že se most zachová a postaví se nové
pilíře (proč byl postaven jen jeden, to už nikdo neví).
25.7.1985 přijeli vojáci z Tábora a začali most demontovat na
jednotlivé díly.
24.9.1985 byla oprava mostu dokončena.
Stejně, jako před lety byl most uveden do provozu přestřihnutím
stuhy za účasti mnoha občanů obou obcí a obou starostů.
Nově otevřený most opět více spojil obě naše obce. Pro občany to
byla veliká sláva a i v chladném počasí se přišlo na slavnost
otevření podívat mnoho lidí, pro které bylo připraveno
občerstvení. Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzkříšení mostu
a taktéž organizátorům akce.
Více fotografií je na http://ctyrkoly.rajce.idnes.cz/

Oznamujeme ... odvoz odpadů pro rok 2013
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo novou obecně závaznou vyhlášku
o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatky za známky na popelnice se sice zvýšily, ale byly zrušeny
poplatky na osobu za tříděný odpad. Dle nové vyhlášky již není
možné zakoupit jednorázové známky.
I nadále hodlá obec několikráte do roka investovat nemalé
prostředky z obecního rozpočtu na odvoz kontejnerů s biologickým,
velkoobjemovým a nebezpečným odpadem. Tyto kontejnery budou
opět přistaveny během roku k obecnímu úřadu především na jaře a
na podzim, kdy je nejvíce zahradního odpadu.

A) Osoby trvale pobývající:
celoroční
celoroční
celoroční
1x za 14 dní
12x do roka

(80 litrů)
(120 litrů)
(240 litrů)
(120 litrů)
(120 litrů)

2.150,- Kč
2.500,- Kč
4.200,- Kč
2.200,- Kč
1.150,- Kč

B) Rekreační objekty:
6x do roka
800,- Kč
kontejner
800,- Kč
popelnice s celoročním odvozem viz. A

Finanční výhled obce na rok 2013
Největší část příjmů naší obce tvoří daňový příjem z veřejných rozpočtů státu, zjednodušeně řečeno to, co nám pošle stát do
rozpočtu z vybraných daní z příjmu fyzických a právnických osob a DPH. Kolik obec dostane se odvíjí od toho, kolik v ní
trvale žije obyvatel, jakou má rozlohu, kolik právnických osob má v obci sídlo.
Pro Čtyřkoly to znamená příjem pro příští rok cca 4,3 mil. Kč. Vzhledem ke změně zákona o rozpočtovém určení daní
(přerozdělení příjmů ve prospěch menších obcí na úkor největších měst) by jsme měli získat navíc oproti tomuto roku asi 700
tis. Kč. V rozpočtu pro jistotu počítáme s menší částkou. Na jednoho obyvatele dostáváme dle nových pravidel z rozpočtu cca
7 500 Kč, zatímco například Benešov 9 000 Kč a Praha 28 000 Kč. Počet trvale bydlících obyvatel hraje důležitou roli ve výši
příjmů. Dle statistického úřady žilo k 1.1.2011 ve Čtyřkolech a Javorníku 574 obyvatel. Proto prosíme občany, kteří ve
Čtyřkolech bydlí nebo podnikají, aby si zde nahlásili trvalý pobyt nebo zaregistrovali sídlo firmy nebo živnosti.
Dalším daňovým příjmem obce je daň z nemovitostí. Tu může obec přímo ovlivnit vlastním koeficientem, kterým se základní
sazba násobí. Výnos z této daně jde přímo do rozpočtu obce. Tento koeficient jsme minulý rok změnily na 2 a předpokládaný
výnos pro příští rok je 900 tis. Kč.
Rozpočtové příjmy na rok 2013 (v tisících Kč)
Další příjmy tvoří poplatky za odpad (v rozpočtu
předpokládáme cca 1,05 mil. Kč), které se snažíme
Prodeje, pronájmy,
dividendy
Dotace
nastavit tak, aby zhruba pokryly náklady
Ostatní poplatky
(předpokládané náklady na rok 2013 jsou ve výši
100 60
1,09 mil. Kč). Ostatní vybírané poplatky (za psy Daň z
380
apod.)
představují jen cca 60 tis. Kč ročně. nemovitostí
Takzvané nedaňové a kapitálové příjmy z vlastní
900
činnosti, prodeje majetku a dividend odhadujeme
pro rok 2013 na 380 tis. Kč.
Obec samozřejmě také žádá o různé dotace, ať již
krajské nebo z Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto
příjmy je obtížné odhadnout. Záleží na vypsaných
dotačních
titulech,
úspěšnosti
žádostí
a
možnostech spolufinancování.

3 500
1 050

Rozpočtové výdaje na rok 2013 (v tisících Kč) Odpady
Územní plán Hasiči
Komunální služby

Ostatní

90 80
200 100

Údržba zeleně

Provoz ČOV

V předpokládaných výdajích obce tvoří největší
položku činnost místní správy – platy, provoz úřadu
(1,5 mil. Kč), oprava a údržba cest a silnic (1,2 mil.
Kč), platby za svoz odpadu (1,09 mil. Kč), platby za
osvětlení (870 tis. Kč), příspěvky pro školy a školky
(650 tis. Kč) a údržba zeleně (300 tis. Kč).

Samospráva

239
1 500

300

Školy a školky
650

870

1 260

1 090

Osvětlení
Silnice a cesty
Odpad

Státní
rozpočet

Plánované výdaje pro rok 2013 jsou 6,4 mil. Kč a
příjmy 6 mil. Kč. Schodek bude kryt z uspořených
prostředků minulých let.
Z návrhu rozpočtu je patrné, že obec nemá vlastní
prostředky na velké investice typu kanalizace,
vodovod nebo zásadní zlepšení stavu komunikací.
Financování těchto investičních akcí je možné jen
s pomocí dotací.
Robert Nešpor

Dvě významná výročí závodu Erwin Junker ve Čtyřkolech
Čtyřkolech...
...
Vážení čtenáři.
Rád bych se s Vámi podělil o dvě významná výročí naší firmy, která je úzce spjata s obcí Čtyřkoly.
Letos jsme oslavili významné jubileum 50. let od založení firmy Erwin Junker a současně 20 let působení firmy v Čechách a
tedy i v našem závodě ve Čtyřkolech.
Firma Erwin Junker je firma s celosvětovou působností, která zaměstnává ca 1.200 zaměstnaců, z toho v Čechách pracuje
celkem ca 700 zaměstnanců ve čtyřech závodech. Firma se specializuje na výrobu velmi přesných brousicí strojů pro
broušení dílů v sériových výrobách, především pro automobilový průmysl. Těmito díly jsou např. klikové nebo vačkové hřídele
pro motory, hřídele pro převodovky, ale i hřídele rotorů pro eletromotory. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří např. koncern
VW, Daimler, BMW, Scania, Volvo, Fiat, Peugeot, Citroen, atd. a u jejich klíčoví dodavatelé, ale naše stroje máme např. i u
firmy Stihl (řetězové pily), Deutz a John Dear (zemědělské traktory) nebo i u výrobců komponentů pro větrné nebo vodní
elektrárny.
V našem závodě ve Čtyřkolech pracuje v současnosti 60 zaměstnaců. Za uplynulých 20 let prošel náš závod dlouhou pouť. Z
počátku (ca do roku 1997) dobíhala výroba a montáž hydraulických rozvaděčů pro stroje vyráběné v ostatních závodech a
současně k nám byla převedena výroba a montáž vřeten a filtrů LTA z Německa. Velkou modernizaci a reorganizaci zažil náš
závod v roce 2000, kdy byly rekostruovány jednotlivé haly, byla postavena nová vrátnice a sociální budova a závod získal
současnou podobu moderního závodu.
V letošním roce se oblékly budovy závodu do nové fasády ve firemních barvách. Z kapacitních a prostorových důvodů se
přestěhovala výroba filtrů LTA do sesterského závodu ve Středoklukách. I díky tomu mohlo dojít k reorganizaci mechanické
dílny, ve které byly instalovány tři nové moderní stroje Grindor Allround z produkce naší firmy, změny v logistice materiálu a
pro dostatečné zásobení tlakovým vzduchem jsme vybudovali novou kompresorovnu. To vše posílilo naši specializaci a
kompetence, kterými jsou velmi přesné broušení dílů nakulato a výroba a montáž vřeten pro všechny závody skupiny
JUNKER.
Tím se dostávám k druhému letošnímu výročí. V září jsme odeslali 10.000 vřeteno vyrobené v našem závodě. Za tento
úspěch chci touto cestou poděkovat všem bývalým i současným zaměstnancům, kteří se během uplynulých 20ti let na výrobě
a montáži vřeten podíleli. Naše vřetena jsou jedním z klíčových komponentů brousicích strojů, neboť pohání brousicí kotouč a
otáčí obráběným obrobkem.
Vřeteno můžeme přirovnat k srdci
strojů JUNKER, neboť, podobně, jako
když se zastaví srdce člověka,
přestane fungovat tělo, tak když se
zastaví vřeteno, přestává fungovat
stroj. I proto platí v našem závodě
dvojnásob naše mise – JUNKER
Partner for Precision!
A protože je tento Zpravodaj
posledním číslem vydávaným před
koncem roku, chci Vám popřát
šťastné prožití vánočních svátků a
hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a
úspěchů v roce 2013.
David Šenk, ředitel závodu Čtyřkoly

www.junker-group.com

Blahopřejeme …
Jubilantům, kteří v předvánočním čase oslavili nebo teprve
oslaví své životní jubileum přejeme klidné svátky a k tomu
ještě pevné zdraví a hodně štěstí.
Gažiková Miroslava

11.11.

Stehlíková Anna

12.11.

Brunclíková Marie

2.12.

Kotraba Jan

2.12.

Vítek Josef

5.12.

Hrušková Karla

16.12.

Schwetz Alfred

29.12.

Další významné výročí ve
Čtyřkolech...101 let
Nepamatuji si , že se v naší obci někdo dožil sta a více let,
a to se považuji za pamětníka.
101 let oslaví v kruhu své rodiny a za gratulace zástupců
obce paní Karla Hrušková ze Čtyřkol.
Vážená paní Hrušková, přejeme Vám pohodu, radost ze
svých blízkých a hlavně zdravíčko, které Vám zatím
slouží. Nechť dlouho vydrží a pobudete s nám ještě
drahná léta .
Zděna Jaegerová a Zastupitelstvo obce Čtyřkoly

Proběhlo ...
Lampioňák
V sobotu 3.11. se konal tradiční lampionový průvod na
Hradiště podél svítících dýní. Účast dětí byla hojná, přišlo
jich téměř 40. Poklad byl na konci opět nalezen i když
tentokrát to dalo více práce vzhledem k jeho nečekanému
přesunu na poslední chvíli. Počasí nám přálo (tzn.
nepršelo), tak jsme mohli rozdělat i oheň a opéct buřty. Děti
ověšené svítícími tyčkami tak snad měly hezký, lehce
strašidelný zážitek.
Robert Nešpor

Mikuláš a vánoční strom
I letos mezi naše děti zavítal Mikuláš s Čertem a Andělem.
Tentokráte do restaurace U Čerta. Děti si mohly nabarvit
svícen, napsat dopis Ježíškovi a zazpívat si koledy. Mikuláš
si jednotlivé děti vyzpovídal, jestli byly celý rok hodné.
Drobné prohřešky byly odpuštěny a všechny děti si odnesly
od Anděla balíček dobrot. Nakonec jsme společnými silami
ozdobili vánoční stromek na návsi, zapálili prskavky a
popřáli si krásný adventní čas a těšení se na vánoce. Za
pomoc s organizací děkujeme SDH Čtyřkoly a restauraci U
Čerta.
Martina Matuštíková
fotografie na http://ctyrkoly.rajce.idnes.cz/Mikulas_2012

Vítáme …
v uplynulých měsících přišli na svět noví čtyřkoláčci:

Pořádáme …

24.9.2012 Tereza Šaňková

13.12. Vánoční setkání seniorů

24.9.2012 Andrea Šaňková

V 16:00 hod. zveme všechny dříve narozené spoluobčany na
předvánoční setkání na obecní úřad ve Čtyřkolech. Přijďte se
spolu s námi naladit na vánoční svátky a popovídat si se
sousedy při malém občerstvení. Můžete donést ochutnat
vzorky vašeho cukroví.

25.7.2012 Adéla Milotová
Všem novým dětem, rodičům a sourozencům přejeme
hodně štěstí, pevné zdraví, pohodu a spokojenost. Těšíme
se, že se s Vámi všemi sejdeme na jaře na vítání občánků.

Inzerujete ...
ZÁJEZDY ZA KULTUROU
Hudební divadlo Karlín
2.2. Opereta Mam´zelle Nitouche – 790,- Kč

24.12. Štědrodenní výšlap na Hradiště
Již tradičně se bude konat Štědrodenní výšlap ke kostelíku na
Hradišti. Sraz je v 10:00 hod. u mostu. V kostelíku si můžete
připálit Betlémské světlo, zazpíváme koledy a děti mohou
ozdobit stromeček pro zvířátka donesenými ozdobami ze
zeleniny a ovoce.
30.12. Pidi-Silvestr

Cena zahrnuje:

"U Čerta" proběhne již léty ošlehaný a oblíbený nácvik na
opravdového Silvestra s pidi hudebním tělískem"BLEK-FLEK"
a pochopitelně s Máňou Trnkovou a Romanem Ištvánikem.

- doprava autobusem (odjezdy Divišov, Benešov, Čtyřkoly)

Zajímají nás akce v okolí …

- vstupenka na představení

Čerčany

(Mam´zelle Nitouche – max. do 10. řady, Aida – 2.balkon)

16.12.

17.3. Muzikál AIDA – 450,- Kč

Bližší informace:

13,30-18,30 Betlémské světlo v Hospici
vánoční trhy a divadélko, na závěr programu
zahrají jazzoví Steamboat Stompers

Michaela Bencová, cestovní agentura
Mobil: 608 823 411 Email: info@mibentravel.com
www.mibentravel.com

Pyšely
14.12.

Vypouštění balonků s přáníčky k Ježíškovi
s rádiem Impuls, na pyšelském náměstí
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