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Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
• Zastupitelstvo schválilo Plán rozvoje obce Čtyřkoly na léta 2011-2015. Dokument je ke stažení na internetových stránkách
obce. Plán rozvoje obce je programovým dokumentem, který formuluje v základních rysech její rozvoj a fungování.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Středočeského kraje pro rok 2011 na
vybudování veřejného osvětlení v části obce.
• Další odsouhlasená žádost o dotaci ze Středočeského kraje z Fondu dobrovolných hasičů a složek IZS se týká nákupu
použitého výjezdového zásahového vozidla.
• Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby nové kanalizace „Nad tratí“.
• Byla podepsána smlouva s projekční firmou na zpracování projektové dokumentace staveb chodníků a komunikací v části
Čtyřkol a Javorníku.
• Formou nefinančního plnění do výše 20 000 Kč (např. úhrada kontejneru na odpad) byla schválena výpomoc rodině, jejíž
dům dne 20.12.2010 zachvátil požár.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

!!! Letošní obecní ples se konat nebude !!!
Bohužel v letošním roce vás nemůžeme jako každý rok pozvat na obecní ples. Ve Čtyřkolech již není dostatečně velká
místnost na uspořádání tradičního obecního plesu. Snad si to vynahradíme nějakou jarní nebo letní akcí.

Zápis dě
dětí do první
prvních tř
tříd ZŠ
ZŠ Čerč
erčany

Opět udeřila zima ...

se koná v budově školy v přízemí, (nová budova) dne

Žádáme všechny občany, aby především v zimním
období:

2.- 3. 2. 2011 (středa-čtvrtek ) od 14.00 do 17 .00 hodin.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými do 31.8.2005.
K zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.

Zápis do cí
církevní
rkevní ZŠ ARCHA

 dávali přednost v jízdě automobilům jedoucím
přes železniční přejezd do kopce.
 neparkovali auta na obecních komunikacích,
protože tak brání těžké technice v odhrnování
sněhu a vozovka se tak ještě více zužuje.

Petroupim 49, 256 01 Beneš
Benešov
www.skolaarcha
www.skolaarcha..org,
org, tel.:317 795 827

 nespalovali umělé hmoty a PET láhve, ale třídili
je do žlutých kontejnerů, kterých je v obci již
dostatečné množství.

Den otevř
otevřených dveř
dveří

 v tomto období se může stát, že z důvodu špatně
sjízdných
vozovek vám nebude v termínu
odvezen odpad, ukládejte další odpad do
plastových pytlů a při následujícím odvozu je
dejte ke své popelnici a firma ASP je bez
problémů odveze. Žádáme nevozte odpad do
velkých směsných kontejnerů!

19.1.2011 9.00–
9.00–12.00 hod.

Zápis do 1. tř
třídy ZŠ
ZŠ
26.1. 2011 14.00 – 17.00 hod.

Oznamujeme ...

Již
Již rok funguje CzechPoint …

Známky na odvoz odpadů pro rok 2011

Využili jste již služby Czech POINTu? Od počátku loňského roku
je v provozu tato služba i v kanceláři našeho obecního úřadu. Už
nemusíte jezdit pro výpisy z katastru nemovitostí do Benešova a
pro výpis z trestního rejstříku do Prahy.

A) Osoby trvale pobývající:
12x jednorázová
celoroční
(80 litrů)
celoroční
(120 litrů)
celoroční
(240 litrů)
1x za 14 dní
(120 litrů)

70,- Kč/ks
1.850,- Kč
2.200,- Kč
3.900,- Kč
1.700,- Kč

O jaké dokumenty můžete zažádat na počkání ?
• výpisy z katastru nemovitostí
• výpis z trestního rejstříku v

+ 80,-Kč na tříděný odpad za každou osobu

• výpis z obchodního rejstříku

B) Rekreační objekty:
6x jednorázová
kontejner
popelnice

• výpis z insolvenčního rejstříku
70,- Kč/ks
600,- Kč
viz. A

+ 180,-Kč na tříděný odpad za objekt
C) Právnické osoby:
kontejner

(1.100 litrů)

• seznam kvalifikovaných dodavatelů
• výpis z bodového hodnocení řidiče
Za vyhotovení dokumentů vám bude vystaven účet dle
požadované služby.

15.500,- Kč

Dále je možno na obecním úřadě i ověřovat podpisy.

Známky je nutno si zakoupit na obecním úřadě co
nejdříve, aby vám byly vyvezeny popelnice.

Pomá
Pomáháme …

Poplatky za psa pro rok 2011

Humanitární sbírka starých AUTOLÉKÁRNIČEK.

Poplatek za jednoho psa 70,- Kč (100,- Kč za dalšího)
je nutno zaplatit nejpozději do konce února 2011.

Jak jistě víte, od 1. 1. 2011 platí povinnost výměny obsahu
lékárniček. Proto jsme se rozhodli podpořit humanitární
organizace a tyto již nevyhovující autolékárničky jim nabídnout.
Nevyhovující lékárničky máte možnost odevzdat v recepci
Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech (denně 7-19 h), a to
nejpozději do 20. 1. 2010. Vybraný obsah lékárniček poputuje
potřebným lidem v rozvojových zemích apod..

Platby v kanceláři OÚ Čtyřkoly v době úředních hodin,
po telefonické domluvě možno i bezhotovostně na
účet.

Diakonie Broumov děkuje…
za obětavou pomoc našim občanům, kteří významnou
měrou podpořili činnost Diakonie a pomohli tak zajistit
dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých
životních situacích a pro chod této organizace.
Diakonii Broumov je již 15 let poskytovatelem
sociálních služeb a nyní jí byla udělena certifikace ISO
9001 a ISO 14001 pro oblasti v poskytování sociálních
služeb. Diakonie Broumov vám velice děkuje.

Občanské sdružení TŘI, Hospic Dobrého Pastýře, Sokolská 584,
257 22 Čerčany, tel.: 317 777 381, www.centrum-cercany.cz
Milí přátelé,
v rámci trvalé Sbírky "Dar s velkým D" můžete během ledna 2011
podpořit Středisko Diakonie ve Vlašimi - Azylový dům, jehož
zřizovatelem je evangelický sbor Vlašim.
Pošlete SMS ve tvaru DMS DIAKONIECCE na číslo 87 777. DMS
stojí 30 Kč a Diakonie dostane 27 Kč.

Namasté Nepál děkuje…

Můžete-li, upozorněte prosím na tuto formu podpory podle Vašich
možností.

v září proběhla sbírka „Brýle pro Nepál“ organizovaná
občanským sdružením Namasté Nepál. Z Čerčan a
okolí se celkem nasbíralo cca 350 brýlí. Velmi
příjemně nás překvapilo množství brýlí nasbíraných po
celé republice a první várka již posloužila v Nepálu.
Srdečně děkujeme, za o.s. Namasté Nepál Martina
Matuštíková

V Azylovém domě je nyní ubytováno 13 maminek a 20 dětí.

www.namastenepal.cz

Více informací o středisku Diakonie
http://vlasim.diakoniecce.cz/index.php

ve

Vlašimi

na

za poskytnuté dary děkuje Tomáš Trusina

Loví
Lovíme …
….předvánoční výlov kaprů….
Letos poprvé jsme nemuseli pro kapra daleko. Přímo ve
Čtyřkolech bylo možné zakoupit vánočního kapra v
obchůdku u Šachů. Nejvíce se tato ojedinělá atrakce
samozřejmě líbila dětem, které si mohly kapra také z
kádě vylovit.
Kdo nevydržel čekat na štědrovečerního kapra, si mohl
ještě ten den dát smažený nebo vyuzený kousek
kapříka.

Probě
Proběhlo …
15.12. Vánoční posezení seniorů
Stejně jako loni v předvánočním uspěchaném čase jsme
jako zastupitelé obce měli možnost posedět a popovídat si s našimi seniory na tradičním vánočním setkání. Pan starosta
přivítal a pochválil všechny příchozí, kteří měli velkou odvahu se za námi na vánoční posezení vydat i přes velkou nepřízeň
počasí. Na začátku nás všechny seznámila paní Klečková s programem a možnostmi využití denního stacionáře pro seniory
při ospici v Čerčanech. Poté nastoupily děti Lenička, Anička Ž., Šárka, Káťa, Anička T., Honzík a zazpívaly vánoční koledy.
Podě
Poděková
kování sponzorů
sponzorům …
na přípravě se jako každým rokem nejvíce podílela paní Bencová a Jaegerová. Děkujeme společnosti PEPSI AMERICAS,
která k posezení seniorů přispěla nealkoholickými nápoji a brambůrkami Lays. Poděkování taktéž patří paní Hance Sikorové,
která si s dětmi připravila vánoční zpívání pro naše seniory.
24.12. Vánoční výšlap na Hradiště
24. prosinec - Štědrodenní ráno, toť čas jako stvořený
pro setkání s dobrými lidmi na té správné cestě, jež má
cíl v místě, které asi každému obyvateli naší obce
přirostlo, či dříve nebo později přiroste k srdci.
Tak jako každý rok i letos jsme se společně vydali na
cestu ke kostelíku Sv. Klimenta. Letos, díky starostovi
obce Lštění panu Králíkovi a jeho manželce, jsme měli
tu možnost nejen nahlédnout, ale i vstoupit a nakonec
se i usídlit uvnitř kostelíku, což díky sněhové
(optimistický pohled) resp. dešťové (realistický pohled)
přeháňce přišlo docela vhod.
Vánoční koledy zpívané v prostoru „našeho“
kostelíku za doprovodu skvělé kytary a houslí zní
opravdu vánočně. A navíc jsme si letos domů měli
možnost donést vánoční betlémské světlo.
Vladislav Horák , zastupitel obce

Zimní
Zimní
prá
prázdniny...
zdniny...
sotva
skončily
jedny
vánoční prázdniny, tak
připomínáme
rodičům
všech dětí, které chodí do
školy v okrese Benešov,
že
letošní
pololetní
prázdniny jsou v pátek
4.2. 2011.
Jarní prázdniny pak v
týdnu od 7.3. – 13.3.
2011. Dětem přejeme
radostné prázdnin snad
bude dostatek sněhu a
žádné úrazy.

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

KINO ČERČANY
Sobota, 15. leden

Čerčany
16:00 HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI (1. část)
JAZZOVÉ KONCERTY – akce pro všechny příznivce jazzu
nebo jen pro ty, kteří chtějí pohodově strávit zimní páteční
večery.

19:00 ĎÁBEL
Pátek, 21. leden

Chcete přijít a nemáte hlídání? Využijte Noční čtení v Dračí
sluji (klubovna občanského sdružení Dráče v Čerčanech) za
symbolický poplatek 50,- Kč za celou noc. Zájemci, hlaste se
nejpozději tři dny před koncertem na čísle 776 051 767.

Sobota, 22. leden

14.1. 19:00

Miriam Bayle Band

Čtvrtek, 27. leden

28.1. 19:00

Tribute to Bill Evans Project

10:00 ČARODĚJNÉ POHÁDKY (dětské představení)

11.2. 19:00

Infinite Quintet

Pátek, 28. leden

19:00 KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV

19:00 RED

Předprodej vstupenek: 100,- Kč (recepce Hospice Dobrého
Pastýře v Čerčanech, Restaurace U modrého beránka Čerčany, infocentrum Čerčany)

Sobota, 29. leden

V den konání koncertu: 150,- Kč

19:00 BENGA V ZÁLOZE

Místo konání: Restaurace U modrého beránka, v budově
Hospice Dobrého Pastýře, Sokolská 584, Čerčany

Pátek, 4. únor

Srdečně vás zve Občanské sdružení TŘI

Sobota, 5. únor

14.1.-31.1.

19:00 KRÁSNÁ JUNIE

13.1.

MALOVANÉ ŠÁTKY – ZUŠ Čerčany Vás zve
na výstavu, která se bude konat v Infocentru

DISKUSNÍ SETKÁNÍ na téma Výukový
program Alternativní školy TŘI v Čerčanech v
17.30 h knihovna Hospice Dobrého Pastýře
v Čerčanech

Zváni jsou zejména učitelé a rodiče, jejichž děti budou za
2-4 roky školou povinné.
Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné nahlásit
předpokládanou účast na e-mail: os-tri@centrum-cercany.cz

19:00 ZÁMĚNA

19:00 PARANORMAL ACTIVITY 2

Pátek, 11. únor
19:00 ÚTERÝ PO VÁNOCÍCH (KLUB)
Sobota, 12. únor
16:30 TRON: LEGACY
19:00 TACHO

Louč
Loučíme se …
22.12.2010

Blahopř
Blahopřejeme …

ve věku 86 let zemřela

… k narozeniná
narozeninám

paní MUDr. Jiř
Jiřina Ková
Kovářová
ová

v lednu oslaví své významné jubileum:
Fialová
Fialová Eva

12.1.

Jaegerová
Jaegerová Zdenka

29.1.

Stehlí
Stehlík Vladimí
Vladimír

30.1.

Blahopř
Blahopřejeme …

Přejeme Vám, aby i další roky byly plné pohody, zdraví a
lásky. Blahopřejeme.

… k narození
narození

Paní Jaegerovou jistě všichni znáte z jejího dlouhodobého
působení v zastupitelstvu obce a v kulturní komisi. Stále
aktivně přispívá do našeho zpravodaje a příležitostně chodí
blahopřát našim jubilantům. Karta se obrátila a nyní
zastupitelstvo přeje paní Zdence hodně zdraví a pohody do
dalších let.

Matě
Matěj Brož
Brožík

13.12.2010

Všem členům rodiny blahopřejeme k této krásné
události, přejeme hodně radosti, lásky, zdraví a
štěstí.

Vydává Obec Čtyřkoly IČ 00508519 pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 9.1.2011, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

