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Jak jsme volili …
Tak jako v minulých volbách, i tentokrát se Čtyřkoly silně liší od celostátního průměru. Jednak disciplinovaností voličů –
k volbám nás přišlo 79,5% (325 ze 409 oprávněných voličů), celostátní průměr činil jen 62,6%, jednak náklonností
k pravicovým stranám. Levice i tentokrát zcela propadla.
Výsledky voleb ve Čtyřkolech (číslo uvnitř sloupce udává počet získaných hlasů):
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Po jednom hlasu získali také
Republikáni, Koruna Česká a Pravý
blok.
Nejvíce preferenčních hlasů získal
ve Čtyřkolech Miroslav Kalousek
z TOP 09, a to 13.
Pro zajímavost ještě přehled jak
dopadly hlavní strany v okolních
obcích a v Benešově:
Další volby tentokrát do obecních
zastupitelstev nás čekají již tento
rok v říjnu.
Robert Nešpor
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Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Zastupitelstvo rozhodlo o vyřazení a prodeji
současného vozidla Multicar z důvodu náročnosti
nutných oprav a zakoupení stejného typu vozidla v
lepším technickém stavu.

•

S manažerkou DSO Malé Posázaví byly projednány
možnosti podání dotací na další rok – oprava
místních komunikací, kanalizace Javorník, oprava
mostu přes řeku Sázavu společně s obcí Lštění,
úprava okolí obecního úřadu (oplocení, parkovací
místa) včetně opravy a zateplení budovy, veřejné
osvětlení, náves Javorník. Veškeré projednané
záměry byly formulovány do Strategie rozvoje obce.

•

Kontrola Krajského úřadu Středočeského kraje
přezkoumala hospodaření obce Čtyřkoly za rok
2009. V hospodaření obce za rok 2009 nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

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

„Čtyřkolský papírák“
Kdy?: v sobotu 26. června 2010 od 1300
Kde?: na jezu ve Lštění.
Disciplíny: plavání (150m), jízda na kole
(12km) a běh (1,5km).
Prezentace: ve 13:00, Startovné: 100,Startovní výstřel ve 14:00
Občerstvení: v průběhu a po závodě
zajištěno na jezu.
Start na vlastní nebezpečí

Probě
Proběhlo …
12.6. Dětský den
Letos po dvouleté pauze se čtyřkolští hasiči, Montana a
zástupci obce sešli s dětmi na novém místě konání, a to na
hřišti ve Vávrovkách, které je pro takovouto zábavu
předurčeno. Pro děti bylo připraveno 10 stanovišť s úkoly,
za které dostávaly razítka, která pak mohly směnit za
nejrůznější odměny. Nejen pro kluky byla asi nejlákavější
BUDOVA
OBECNÍHO
ÚŘADU ČTYŘKOLY
disciplína
střelba
na terč z paintballové
pistole. Na závěr se
naši hasiči postarali o již tradiční pěnovou zábavu pro děti
a jelikož bylo opravdu velké horko, vhod přišla i studená
sprcha z hasičského auta.
Za děti a spoluorganizátory bych ráda poděkovala všem,
kteří pomáhali s přípravou; panu Heroudovi, který zajistil
občerstvení a paintballovou střelbu; juniorům z Montany a
dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali na stanovištích;
společnosti General Bottlers CR s.r.o., která věnovala
pitíčka; manželům Kučerovým za preclíky a sladkosti,
Heleně Novotné za drobné věcné dary.
Martina Matuštíková

Policie Čerčany upozorňuje …
Zloděj si odnesl lup za sto tisíc korun
Do stavební buňky v obci Čerčany vnikl neznámý zloděj.
Vypáčil vstupní dveře a odcizil uložené litinové lopatky
z kaplanovy turbíny a oběžné kolo s ocelovou hřídelí k turbíně.
Poškozené firmě svým jednáním způsobil škodu přes sto tisíc
korun.
Zloděj využil příležitosti a kradl
Zatímco šestapadesátiletý muž v pátek 4. června nakládal na
parkovišti před obchodním domem v Benešově zakoupené
zboží do svého vozu Ford Fusion, využil jeho nepozornosti
neznámý zloděj a z otevřeného zavazadlového prostoru odcizil
příruční tašku s doklady, finanční hotovostí, platební kartou,
mobilním telefonem a dioptrickými brýlemi. Poškozenému
způsobil škodu přes devět tisíc korun.

Chraňte se proti kapsářům!
Na nepozornost při nákupu v obchodním domě v Benešově
doplatily dvě ženy. Na háčku na nákupním vozíku měly
zavěšenou kabelku. Když byly zaujaty vybíráním zboží, využil
toho neznámý zloděj. Devětapadesátileté ženě 4. června
v odpoledních hodinách odcizil spolu s kabelkou osobní
doklady, finanční hotovost, mobilní telefon a dioptrické brýle,
vše v celkové hodnotě přes osm tisíc korun.
Druhý případ se stal 9. června, kdy devětapadesátileté ženě ze
zavěšené kabelky odcizil neznámý pachatel peněženku i
s doklady. Poškozené tak způsobil škodu přes dva tisíce sedm
set korun.
Přišlo léto a nastává čas dovolených. Kapsářům a zlodějům
začínají zlaté časy. Připomeňme si několik rad, jak se chránit
před okradením.
• Při nákupech a cestách v dopravních prostředcích věnujte
zvýšenou pozornost svým kabelkám a taškám.
• Mějte je vždy uzavřené.
• Peněženky nenechávejte navrchu kabelky nebo nákupní
tašky.
• Neodkládejte je do nákupního vozíku nebo košíku, stačí
chvíle nepozornosti a jsou pryč.

Výmě
Výměna řidič
idičských prů
průkazů
kazů …
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31.
prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené
doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají
platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy
řidičských průkazů
Co musím mít s sebou?
„Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na místě•
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)•
průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm•
dosavadní platný řidičský průkaz, který podléhá
povinné výměně•
Kdy mi bude vydán nový řidičský průkaz?
Řidičský průkaz Vám bude vystaven do 20 dní od
podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání
žádosti (úhrada správního poplatku 500 Kč).
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena
od správního poplatku. Pokud dochází při výměně ke
změně údajů uvedených na řidičském průkazu (např.
změna příjmení, bydliště atd.) činí správní poplatek 50
Kč. Pokud je řidičský průkaz vydán na žádost klienta
ve lhůtě do 5 pracovních dnů od podání žádosti činí
správní poplatek 500 Kč.

• Kabelku zavěšenou přes rameno noste vždy uzavřenou těsně
u těla a chraňte ji rukama na boku nebo břiše.
• Peníze, doklady i klíče noste v uzavřené tašce nebo kabelce
vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně
potřebujete.
• Nenoste peněženku či doklady v zadní kapse kalhot.
• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům
a okradení může proběhnout bez povšimnutí.
prap. Diana Škvorová

Sezóna v Pyšelském muzeu
je již zahájena.
Muzeum můžete navštívit“
každý pátek
10 – 12 hod. a 13 – 15 hod.
každou sobotu 10 – 12 hod. a 13 – 16 hod.
Na Vaši návštěvu se těší
Z. Srnská, vedoucí muzea

Blahopř
Blahopřejeme …

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

V červnu slaví narozeniny:
Čerčany
Mateřská škola Čerčany – Hravá školka Vás zve do Infocentra
v kulturním domě na VÝTVARNOU VÝSTAVU prací našich dětí.

Ivančíková Pavla
Sanitrák Lubomír

Výstava bude otevřena v pondělí 7.6. 2010 v 10,00 hodin a potrvá
do čtvrtka 17.6. 2010

Dvořák Zdeněk
Hnátek Jaroslav

Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ Čerčany se konají 14.-23.
června 2010, 12-17 hodin.
Připojujeme se s gratulací a přejeme všem
jubilantům pevné zdraví, štěstí a spokojenost do
dalších let života.

Kino Čerčany
18. 6. 20:00 I LOVE YOU PHILLIP MORRIS,
Komedie /Drama USA / Francie
19. 6. 20:00 SVÍTÁNÍ,
Akční / Horor / Sci-Fi / Thriller Austrálie/ USA

… k narození
narození

26. 6. 17:00 JAK VYCVIČIT DRAKA, Animovaný USA
20:00 MAMUT, Drama Švédsko / Dánsko / Německo

Vítáme nového občánka Javorníka.
Žákovou Andreu

2. 7.

20:00 ROBIN HOOD,
Akční / Drama USA / Velká Británie

3. 7.

20:00 PŘESTUPNÝ ROK,
Komedie / Romantický USA /Irsko

9. 7.

20:00 BÍLÁ STUHA,
Drama Rakousko / Německo /Francie / Itálie

1.6.2010

Rodičům blahopřejeme!

… k smaragdové
smaragdové svatbě
svatbě
25.6.2010 oslaví

10. 7. 17:30 PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU, Akční /
Dobrodružný / Fantasy / Romantický USA
20:00 ŠKOLA ŽIVOTA, Drama Velká Británie

manželé Růžena
ilovi
ůžena a Karel Pospíš
Pospíšilovi
55 let společného soužití.

Stanovisko obce Čerč
erčany …
pro přijímání žáků do školských zařízení.
Obec Čerčany se rozhodnutím Rady obce č.
10/2010 ze dne 5.5.2010 rozhodla definitivně
ukončit neodůvodnitelnou podporu okolních obcí
a odmítá nadále řešit problémy okolních obcí na
úkor obyvatel obce Čerčany.
Do MŠ Čerčany budou nadále přijímány
výhradně děti s trvalým bydlištěm v obci
Čerčany, podle klíče aktuálně stanoveného
ředitelkou MŠ + Rady obce Čerčany. Výjimky
pro žadatele z okolních obcí podléhají schválení
Rady obce Čerčany na návrh ředitelky MŠ.
Podpůrným
argumentem
(hlediskem
ke
kladnému rozhodnutí) je trvalý pobyt přijímaného
dítěte i jeho rodičů v sousední obci po více než 1
rok.
Karel Bárta, starosta obce Čerčany

16. 7. 20:00 IRON MAN 2, Akční / Dobrodružný / Sci-Fi USA
17. 7. 20:00 SOUBOJ TITÁNŮ,
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi, USA
Pyšely
26.6. 14:00
Horvath band.

OSLAVY PAŠEL od 14 – 22 hodin Hraje skupina

Ve 14.00 hodin otevření výstavy Pyšelské náměstí včera a dnes
V 15.00 hodin slavnostní zahájení oslav s proslovem starosty
města Pyšely, odhalení sokola na památníku
16.00 hodin start cyklistického závodu
17.00 hodin vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích
Zahájení oslav uvádí moderátor Rádia Blaník pan Jiří Šindelář.
V průběhu oslav probíhá den otevřených dveří v Domově pro
seniory a to • od 14 – 16 hodin, pro děti je připraven program v
areálu hasičské zbrojnice a další doprovodné akce.
Senohraby
20. 6.
SENOHRABSKÉ POHÁDKOVÁNÍ
mezi 10–14 hodinou Vávrův palouk, www.senohraby-deni.cz

Vydává Obec Čtyřkoly IČ 00508519 pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 16.6.2010, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

