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Uklí
Uklízíme … 16.4.2011
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 16. 4. 2011 od 10. 00 hod. do 11.00 hod. od budovy OÚ Čtyřkoly. Na
sběrné místo (pozemek OÚ Čtyřkoly) můžete nebezpečný odpad odkládat od pondělí 11.4. 2011 v době úředních hodin nejdéle do soboty dne 16.4. do 10.00 hod.
Do nebezpečného odpadu lze ukládat barvy, laky, oleje, ředidla, kyseliny, rozpouštědla apod., vždy v plastových nebo
plechových nádobách. Dále televizory, lednice, mrazáky, počítače - vše pouze nerozebrané, dále pneumatiky bez disků,
baterie, akumulátory, nepoužitelná léčiva.
Do nebezpečného odpadu n e p a t ř í - stavební materiál a suť, plasty a dřevo.

Svoz železného šrotu

Kontejner na biologický odpad

dne 16.4.2011 pořádají místní
hasiči
sběr
železného
šrotu.
Prosíme občany, aby šrot vyndali k
cestám
nejlépe
v
pátek
v odpoledních hodinách. Hasiči
sběrem železného šrotu pomáhají
nejen čistotě obce ale i svému
rozpočtu.

ve dnech 16.4.2011 bude před budovu obecního úřadu přistaven kontejner na
biologický odpad ze zahrad.
Kontejner na velkoobjemový odpad
Ve dnech 16.4.2010 bude u budovy OÚ Čtyřkoly přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad.
Do tohoto kontejneru lze ukládat - nábytek (stoly, židle, skříňky i jejich části),
linoleum, koberce, matrace, různé hadry, velké plastové nádoby, dřevěné desky
apod.

Děkujeme za spolupráci.
SDH Čtyřkoly

Do kontejneru na velkoobjemový odpad n e p a t ř í - stavební materiál a suť,
nebezpečný odpad, apod.

Jarní
Jarní úklid …
V rámci přistavení kontejnerů a svozu
odpadů proběhne i úklid obce. Víme, že
všichni máte jistě dost své práce a času
málo, přesto bychom Vás rádi požádali,
abyste pomohli uklidit i veřejná prostranství
– sběrem odpadků, zametením štěrku z
cest, prořezáním křoví, atd. Pytle na odpad
budou u obecního úřadu. Děkujeme, sami
to nezvládneme.
Zastupitelstvo obce

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
• Proběhlo místní šetření ve věci mostu Čtyřkoly – Lštění,
dopravní značení. MěÚ Benešov vydal rozhodnutí o snížení
nosnosti z 3 tun na 2 tuny a snížení průjezdnosti.
• Policie ČR zaslala obci Výroční zprávu z okrsku Čtyřkoly za
rok 2010. Celkem se v obci stalo 14 trestných činů, z toho 12
případů majetkového charakteru, 1 případ zanedbání povinné
výživy a 1 případ řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu.
Spolupráce obce a policie je hodnocena na velmi dobré úrovni.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz
nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Kontakty
na detašované pracoviště
ČSÚ Benešov
ČSÚ, Dislokované
pracoviště SLDB Benešov
Poštovní 2079, 256 01 Benešov, Budova bývalého
ONV – 2.patro, místnost č.309 a č.311
tel.: 317 704 979, mob.tel.: 734 352 243, 734 685 210
monika.ctiborova@scitani.cz
monika.michlanova@scitani.cz
jaroslava.hanclova@scitani.cz
Kontakty na sběrná místa
Sběrné místo (SM) je určeno prvním trojčíslím kódu
sčítacího obvodu.
číslo SM - 159
název SM – Sokolská 200, 257 00 Čerčany
telefon - 317776251

Příjem televizní
televizního signá
signálu v naší
naší obci
Technologický pokrok nezastavíš. Nové, moderní, lepší a ještě lepší technologie jsou běžnou součástí našeho každodenního
života. Digitální televizní vysílání (často označované zkratkou DVB-T digital video broadcasting – terrestrial) je záležitost
v dnešní době samozřejmá. V minulosti nikdy nebyla kladena otázka zda DVB-T ano či ne, ale pouze KDY? Česká republika
je v srdci Evropy, sousedí s 4 dalšími státy a jelikož existují fyzikální jevy, které hranice nerespektují, není ani možné
koordinovat kmitočty, kanály v naší zemi odděleně od zbytku světa.
Digitální vysílání má nicméně objektivně celou řadu výhod, např: výborná kvalita obrazu a zvuku, možnost šíření většího
množství programů, příležitost ke koupi nového televizoru,...
Nicméně analogové vysílání tu bylo dlouho, pravidelné vysílání Československé televize bylo zahájeno již 25. února 1954. Za
tu dobu se síť vysílačů budovala, vylepšovala, zdokonalovala a dokrývala se všechna „bílá místa“ formou tzv. převaděčů,
dokrývačů, které zabezpečily, aby se signál dostal v podstatě všude. Ne jinak tomu bylo i v případě naší obce, zejména její
části Javorník a abychom nezapomněli též na naše sousedy za řekou, tak i v případě obce Lštění, zejména části Zlenice. Pro
kvalitní zajištění signálu sloužil převaděč Zlenice na kopci nad řekou Sázavou – vlevo od kostelíku.
Při přechodu z analogového vysílání na vysílání digitální dochází nejen k výměně technologie na straně přijímače, tedy
domácnostech, ale i na straně vysílací, tedy na jednotlivých vysílacích stanovištích, což představuje obrovské počáteční
investice, které jsou v dnešní době prováděny čistě na komerčním principu. Šiřitelem signálu je zpravidla společnost České
Radiokomunikace, a.s. a jejím zákazníkem jsou jednotlivé televize, které si, zjednodušeně řečeno, objednávají službu a platí
za ni zejména v závislosti na výkonu vysílače a tím daného pokrytí zájmové oblasti.
Po přechodu na digitální vysílání nastal problém s příjmem signálu též v naší obci a to zejména v blízkosti řeky.
Často se ptáte: Jak je možné, že nám předtím televize šla a teď to najednou nejde. To tady není žádný regulátor, který by
zajistil uvedení alespoň do původního stavu?
Odpověď: Ano je. Je jím Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Celoplošné vysílání je definováno jako pokrytí 70 %
obyvatelstva v případě komerčních vysílatelů a 95 % obyvatelstva v případě veřejnoprávní stanice. Toto je prostě holé
konstatování se kterým je zapotřebí se smířit. Znamená to tedy, že signál veřejnoprávní televize nemusí doputovat k cca
500tis. obyvatel a podmínka je splněna.
Často se ptáte: Jak to bude dál? Co pro zlepšení obec dělá? Jaké jsou výhledy do budoucna?
Odpověď: Do dnešního dne bylo provedeno:
•

spojili jsme síly s obcí Lštění-Zlenice, aby naše akce měly větší váhu

•

na naši žádost bylo změřeno pokrytí v dotčených oblastech obce objektivním způsobem – ČTÚ, abychom měli
relevantní podklad pro další jednání

•

podána žádost na společnost České Radiokomunikace, a.s.

•

podána žádost na Českou televizi o podpoření naší žádosti u Českých Radiokomunikací, a.s.

Jak to bude vypadat dál, je těžké dnes přesně říci. Vzhledem k velikosti našich obcí, resp. počtu obyvatel žijících v signálem
nepokrytých oblastech, není pravděpodobnost kladného vyřízení našich žádostí příliš vysoká, nicméně pokud existuje,
budeme se tím zabývat.
Často se ptáte: Existují i jiné možnosti? Máme si pořídit
Pozvání do MŠ v Čerčanech
satelit?
Odpověď: Existují, jsou v podstatě 3 další:
•

komerční zajištění DVB-T signálu ze strany jiného
provozovatele. V takovém případě asi ne České
Radiokomunikace, a.s., ale spíše lokální provozovatel.
Tuto cestu si necháváme v záloze a bude se jí zastupitelstvo
obce zabývat až v případě, pokud selže možnost zajistit signál
v obci bezplatně. Bude záležet na konkrétní nabídce
(nabídkách) a finančních možnostech obce.
•

•

příjem televizního signálu po kabelu, v naší obci např.
formou televize šířené po internetu O2 TV, pokud tedy
máte do domácnosti přiveden.
příjem televizního signálu přes satelit (DVB-S), ten je pro
všechny, nicméně se jedná o již nezanedbatelné
pořizovací náklady na anténu, přijímač, vstupní
pořizovací poplatek, případně měsíční paušál.

O dalším postupu ve věci DVB-T Vás budeme informovat.
Vladislav Horák, zastupitel obce

Ve čtvrtek 30.3.2011 od 13.00 do 17.00 hodin je
možné si v Mateřské škole Čerčany vyzvednout žádost o
přijetí do mateřské školy pro školní rok 2011/12. Přihlášku
obdržíte v mateřské škole, rodný list dítěte přineste s
sebou.
Těšíme se na Vás v naší HRAVÉ ŠKOLCE

Biblické
Biblické příběhy pro dě
děti
Vedení kurzu: Petr Vágner
Doba konání: každou středu od 14:00 do 15:00
Místo konání: knihovna čerčanského hospice
Náplň kurzu: Přirozenou a hravou formou jsou dětem
vyprávěny biblické příběhy. Během hodiny si děti současně
zazpívají při kytaře, malují a hrají.
Zájemci kontaktujte Věru Zikovou tel.: 317777381, mobil:
731619787, e-mail: zikova@centrum-cercany.cz

Připomí
ipomínáme …

Čtyřkolský MiniPles
19.3.2011 od 20:00 restaurace U Čerta
 K tanci hraje kapela Důraz Band
 Slosovatelné vstupné 70,- Kč (omezená kapacita)
 Předprodej vstupenek na OÚ, v prodejně potravin, v restauraci U Čerta

Informujeme …

POTRAVINY ČTYŘKOLY
Nová otevírací doba od 1.4.2011
Po

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00

Út

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00

St

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00

Čt

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00

Pá

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00

So

7:30 – 11:30

Ne

9:00 – 11:30

Hodina Země 2011 je důležitou výzvou pro každé město, obec či
firmu, aby převzaly zodpovědnost a sehrály tak svou roli při
zajištění trvale udržitelné budoucnosti. Hodinou Země to pouze
začíná, udělejte i něco navíc!

Blahopř
Blahopřejeme … k narozeniná
narozeninám
V březnu oslaví svá významná životní jubilea tito naši
spoluobčané

Berka Josef
Eliáš
Eliáš Vladimí
Vladimír
Souč
Souček Miloslav
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí, spokojenosti a pohody do dalších let.

… k narození
narození
Honcová
Honcová Emma

v sobotu 26. 3. od 20:30 do 21:30 proběhne již po páté
celosvětová akce na podporu ochrany klimatu Hodina Země
2011, kterou pořádá světová organizace – WWF. Jde o
symbolické 60 minutové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí
dominant, osvětlení budov města i firem či zhasnutí v
domácnostech. Zhasnutím se mohou Čtyřkoly připojit k cca
6.000 městům a mnoha milionům lidí po celém světě. Dát tak
najevo, že si uvědomujete svoji odpovědnost za budoucnost naší
Země. Více informací se dočtete: www.hodinazeme.cz

15.
15.2.2011
.2011

Všem členům rodiny blahopřejeme k této krásné
události. Přejeme hodně zdraví a štěstí.

Louč
Loučíme se …
dne 11.2.2011
ve věku 67 let náhle zemřel
pan Jaroslav Haná
Hanák

Upozor
ňujeme ... Poplatek za psa
Upozorň
Žádáme majitele psů, kteří ještě neuhradili poplatek za
psa na rok 2011, aby tak neprodleně učinili na OÚ.

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …
Pyšely
26.3

19:30
VI. ples pyšelských ochotníků
pyšelská sokolovna, slosovatelné vstupenky,
rezervace na tel. 602275883 nebo 602202029

25.3. – 27.3. 2011

Čtyřkoly

Každou středu v 9:30 se konají pravidelná středeční
setkávání maminek s dětmi – Dětský klub Čmeláčci.
Určeno pro předškolní děti a jejich maminky v přízemí
MěÚ. Vstupné je 30,- Kč. Pořádá Pro Pyšely o.s.
(mail:propysely@seznam.cz).
Čerčany
2.4.

14:00
Velikonoční dílna – zdobení perníčků
pro rodiče s dětmi, vstupné 50 Kč, rezervace
nutná na tel. 731619787

25.3.
26.3.
27.3.

Senohraby
19.3. 18:00
V.beseda o Zlenicích hradě
Možné vlivy křížových výprav na středoevropskou
hradní architekturu, hotel S.E.N.

9:00 – 12:00 hod.
příjem věcí
9:00 – 12:00 hod.
prodej
9:00 – 12:00 hod.
výdej věcí

15:00-18:00hod.
prodej
15:00-18:00hod.
prodej

20:00-22:00 hod.
prodej

Pro více informací a přiřazení čísla prodejce volejte na tel. 737 470 117
Srdečně zvou čtyřkolské maminky

KINO Čerčany

Aerobik
Kde:
Cena:
Instruktor:

http://sites.google.com/site/kinocercany/programy/brezen2011

TJ Sokol Senohraby, ul. U Hřiště
40,- Kč vstup
Monika Housková tel.: 775 327 079
e-mail: houskovamona@seznam.cz
v

PONDE
PONDELÍ 20:00 – 21:00

DIAKONIE BROUMOV …
Centrum sociálních služeb - Občanské
sdružení Diakonie Broumov je nezisková
humanitární organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování a pracovní příležitost.

Mix aerobik, posilování, strečink

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

v

Cvic
Cvicení
ení

18.04.2011 - 29.04.2011

v

na velkých mí
mících
Kde:
Cena:
Instruktor:
POZOR !!!!

TJ Sokol Senohraby, ul. U Hřiště
40,- Kč/vstup
Štěpánka Kršková, tel.: 602 615 574,
e-mail: s.krskova@sokolinek.cz
10.3.2011 nebude hodina
v

CTVRTEK 20:00 – 21:00
cvičení ve středním tempu – mírný aerobik, formování postavy, použití Gymball a Overball
cílem je příjemně procvičit celé tělo, zpevnit oslabené a protáhnout zkrácené svaly
preventivně předcházet bolestem zad

- letního a zimního oblečení (dámské, pánské,
dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
- látek (min. 1m2)
- péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
- domácích potřeb - nádobí bílé i černé - vše jen
funkční
- nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
Sbírka se uskuteční v obci Čtyřkoly v době
úředních hodin na Obecním úřadě ve Čtyřkolech.
Bližší informace na OÚ Čtyřkoly, telefon: 317 776
651
Prosíme, věci zabalte do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.

hlavně podpořit fyzickou kondici a zdraví příjemnou a velmi zábavnou formou
Cvičení probíhají v tělocvičně TJ Sokol Senohraby, proto je nutné být členem této jednoty.
Členské příspěvky - děti, studenti a matky na MD: 150,- Kč, dospělí: 300,- Kč za celý rok.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Vydává Obec Čtyřkoly IČ 00508519 pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 15.3.2011, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

