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Vážení občané a čtenáři zpravodaje,
rok 2010 se chýlí ke konci a je zde opět adventní čas. Dovolte, abych Vám
všem touto cestou poděkoval za spolupráci v právě končícím roce. Přeji
Vám klidné a spokojené Vánoce prožité v kruhu svých nejbližších, přeji
Vám do Nového roku pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů v
nadcházejícím roce 2011.
V listopadu oslavily naše Rozhledy již čtvrté narozeniny. Děkuji všem za
přízeň, kterou našemu zpravodaji věnujete a všem, kteří se trvale či občas
podílíte na jeho přípravě a pomáháte tak zpestřit jeho obsah.
Těšíme se na Vaše nové příspěvky a další spolupráci.
Štěpán Benca, starosta obce

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …

Lenka Sikorová, 7 let

•

Dne 23.11.2010 se uskutečnila závěrečná kontrolní prohlídka – kolaudace kanalizace Čtyřkoly Nad tratí. Při kolaudaci
nebyly shledány žádné závady. K vystavení kolaudačního rozhodnutí je nutné ještě vyjádření drah. Stavba byla
financována převážně z dotace, kterou poskytl Fond životního prostředí Středočeského kraje ve výši 4,6 mil. Kč (72%
celkových nákladů). Zbytek doplatila obec.

•

Krajský úřad Středočeského kraje poskytl neinvestiční dotaci na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 11 tis.
Kč.

•

Na posledním zasedání zastupitelstva došlo k doplnění výborů a komisí o další členy:
Finanční výbor:
Kontrolní výbor:
Komise životního prostředí:

předseda - Petr Beneš, členové - Vladislav Horák, Josef Neumann
předseda - Robert Nešpor, členové - Monika Horáková, Vilém Píša
předseda - Martina Volfová, členové - Ondřej Volf, Václav Senohrábek, Pavel
Bergmann
Komise sociálně-zdravotně-kulturní:
předseda - Martina Matuštíková, členové - Markéta Šachová, Hana Maršálková,
Klára Benešová, Ilona Vladařová

•

Zastupitelstvo rozhodlo, že ceny za svoz a likvidaci odpadů zůstanou stejné jako v roce 2010.

•

Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2011 - Příjmy obce: 5,02 mil. Kč, Výdaje obce – 5,58 mil. Kč. Vyšší výdaje
budou kryty z přebytku minulých let.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Kanalizace …
Koncem listopadu byla dokončena stavba kanalizace v části obce „nad tratí“. Dotace byla poskytnuta z Fondu životního
prostředí Středočeského kraje ve výši 4.595.876,-Kč , to je 72% z celkových nákladů . Zbytek doplatila obec ze svého
rozpočtu .
Se stavbou kanalizace byla značně zkomplikována
doprava v obci, především na hlavní příjezdové
komunikaci do Čtyřkol. Naštěstí se vše obešlo bez
vážnějších komplikací a nehod. Tímto vám chceme
poděkovat za projevenou ohleduplnost a trpělivost.

Dotazujeme se …

Vodovodní
Vodovodní přípojky …

Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s dotazníkem týkajícího se zvažované
budoucí investice: „Vodovod v obci Čtyřkoly a Javorník“
V současné době probíhá živá diskuze na zastupitelstvu
obce a rádi bychom znali váš názor.

Dne 15.11.2010 proběhlo jednání o novém vodovodním
přivaděči
Javorník-Benešov-Sedlčany.
Jde
sice
o
rekonstrukci stávajícího přivaděče, ale ten většinou zasahuje
na soukromé pozemky, proto se v naší obci bude stavět
nový, který zcela změní trasu vedení. Při tomto jednání na
hygienické stanici za přítomnosti VHS Benešov a obce
Čtyřkoly bylo zjištěno, že vodovodní řady v katastru obce
jsou majetkem občanských sdružení neproběhly kolaudací a
z velké části se jedná pouze o přípojky.

Výchozí předpoklady:
• Dlouhodobá investice s nutností čerpání dotací
• Etapizace výstavby, předpoklad 2013 – 2020 v návaznosti
na přidělení finančních prostředků
• Nutnost spolufinancování ze strany obce i připojených
domácností
• Předpokládaný připojovací poplatek 30.000 – 50.000,-Kč
Anketní otázka:
Máte zájem o připojení na obecní vodovod za výše
uvedených podmínek.
ANO

NE

Jméno, adresa:
________________________________________________

Komentář:
________________________________________________
Děkujeme za Váš názor a rádi přivítáme jakékoliv
připomínky a návrhy. Vyplněný anketní lístek můžete vhodit
do schránky na Obecním úřadě, poslat emailem na adresu
ctyrkoly.javornik@seznam.cz, případně předat kterémukoliv
členu zastupitelstva obce.

Z jednání vyplynulo, že tyto přípojky musí nést statut
vodovodního řadu a musí být zlegalizovány, jinak nebudou
na novou větev přivaděče připojeny. Nezkolaudované
přípojky jsou v majetku připojených obyvatel a VHS má
pouze smlouvy na odběr vody. Podle podkladů VHS jsou
zkolaudovány pouze 2 přípojky Hotel Javorník a 10 přípojek
Hotel Relax. Přípojky 17x Excon, 17x jednatel ing.arch.
Čeček, 12x p. Ivančík, 6x p. Vávra-Vojta, 9x
ing.arch.Gabrielová a 11x pí. Růžičková nemají kolaudaci.
Dle vyjádření zástupců VHS s.r.o. by měli majitelé/jednatelé
sdružení přípojky a řady převést na obec, která je obratem
předá VHS. Pokud tyto přípojky zůstanou i nadále majetkem
sdružení a jednotlivých uživatelů, nastane zásadní problém
připojení na nový přivaděč.
Apeluji touto cestou na majitele přípojek, aby v co nejkratší
době tyto nedostatky vyřešili. Obec převezme tyto přípojky
pouze s doložením veškeré dokumentace a kolaudačního
rozhodnutí. Děkujeme za pochopení.
Libor Jaeger, místostarosta

Anička Žídková, 7 let

Probě
Proběhlo …
5.12.

Mikulášský rej

V neděli 5.12. se obecní úřad ve Čtyřkolech zaplnil malými
andílky a čertíky, kteří přišli, aby si počkali na „opravdového“
Mikuláše. A Mikuláš opravdu dorazil. A s ním také 2
„opravdoví“ andělé a jeden velký čert. A přestože si pár
dětiček čert označil, nakonec všichni dostali za obrázek a za
básničku od Mikuláše balíček sladkostí. Na závěr si ještě
všichni malí čertíci a andílci společně zatančili.
Zuzana Žídková

Podě
Poděková
kování sponzorů
sponzorům …
vřele děkujeme společnosti PEPSI AMERICAS, která
jako každý rok věnovala na Mikulášskou besídku
pitíčka Toma a taktéž společnosti NESTLÉ, která
prostřednictvím Mikuláše obdarovala děti cereáliemi. V
neposlední řadě našim hasičům, kteří na sebe vzali roli
pekelníků a andělů.

Struč
Stručné ohlé
ohlédnutí
dnutí za rokem 2010
Sbor dobrovolných hasičů Čtyřkoly
Došli jsme téměř na konec roku 2010, a jak už bývá zvykem,
je vhodné věnovat pár řádků některým událostem, jenž jsou
ohlédnutím za letošním rokem.
První velkou kulturní akcí v roce je již po několik let tradiční
hasičský ples, který se i letos konal v hotelu RELAX
v Javorníku. K tanci a poslechu nám hrála kapela „Klub
Čerčany“, byla připravena bohatá tombola. Účast byla vysoká.

Tak jako každý rok, tak i v tom letošním jsme uskutečnili sběr
kovového odpadu. Sběr kovového odpadu je jedna ze dvou možností,
jak si můžeme přivydělat a za utržené finance pořádat další kulturní
akce.
Jako to byl např. již v pořadí 4. ročník Seniorského jara, který se
konal 24.4. na fotbalovém hřišti. Seniorského klání se zúčastnilo
celkem 7 družstev z okolních sborů, včetně našich kamarádů
z Uhlířova.

...struč
...stručně k výjezdů
výjezdům…
Prvním
výjezdem
zásahové jednotky obce
Čtyřkoly bylo nahlášení
požáru kontejneru na
Planýrce. Díky rychlému
výjezdu
jednotky
byl
kontejner včas zahašen a
nevznikly tímto žádné
škody na majetku.
3.8. jsme společně s
ostatními sbory z blízkého
okolí likvidovali požár
kůlny v obci Zlenice.
Naposledy
jsme
zachraňovali
majetek
spoluobčanů Čtyřkol 15.8.
Neustále stoupající kouř
z podkroví domu nás
zaměstnal téměř na čtyři
hodiny. Za použití dýchací
techniky jsme opakovaně
zkoumali půdní prostory.

V konečném pořadí se naše družstvo seniorů umístnilo na krásném 3.
místě. ( 1.místo SDH Pyšely, 2. SDH Nespeky, 4. SDH Poříčí nad
Sázavou, 5. SDH Čerčany, 6. SDH Mrač, 7. SDH Uhlířov).
Po roční pauze jsme se opět podíleli ve spolupráci s obecní úřadem
na pořádání Dětského dne. Pro děti jsme připravili „hasičskou opičí
dráhu“, děti měli možnost obléknout se do zásahového obleku, nebo
se podívat do hasičského auta. Na závěr dne, jak je již tradicí při
těchto příležitostech ve Čtyřkolech, „sněžilo“.
22.5. jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu v obci Nespeky.

...za kulturou…
kulturou…
Sychravý zářijový den jsem si zpestřili
v
prostorách
hasičské
zbrojnice
promítáním videa a fotografií nastřádaných
z oslav 100. výročí založení našeho sboru
a z dalších jiných akcí. V průběhu
sobotního odpoledne bylo shlédnuto
několik improvizovaných divadelních mini
představení. Mezi ty nejzajímavější určitě
patřil úvodní díl nově vznikajícího seriálu
Nemocnice na kraji Čtyřkol. Při němž tým
špičkových chirurgů z SDH Čtyřkoly
odvedl stoprocentní
profesionální práci
přímo před zraky
diváků. (Druh
operace je tajný!!!)
Dále bylo
odrecitováno několik
básní nejen
z hasičskou
tematikou.
Za dobře
ogrilovanou kýtu byl
zodpovědný
Jaroslav Kaštánek
starší. „Mňam „.

Inzerujete …

Blahopř
Blahopřejeme …

Poř
Pořádáme …
15.12. Vánoční setkání seniorů
V 17:00 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.
24.12. Štědrodenní výšlap na Hradiště
Již tradičně se bude konat Štědrodenní výšlap ke
kostelíku na Hradišti. Sraz je v 9:30 hod. před restaurací
Montana. U kostelíku s dětmi ozdobíme stromeček
donesenými zásobami zeleniny a ovoce.

Pozvánka na 1.HASIČSKÝ SVAŘÁK
Přijďte si s námi připít a poklábosit v tomto
předvánočním období.

Jubilantům, kteří v předvánočním čase oslavili své životní
jubileum přejeme klidné svátky a k tomu ještě pevné zdraví a
štěstí
Brunclí
Brunclíková
ková Marie

2.12.

Vítek Josef

5.12.

Hruš
Hrušková
ková Karla

16.12.

Panč
Pančochová
ochová Miluš
Miluše

19.12.

Blahopřejeme k 99ti letům paní Karle Hruškové, nejstarší
obyvatelce naší obce. Přejeme hodně pohody v kruhu Vašich
blízkých. Příkladně se o paní Karlu stará dcera i ostatní
příbuzní a nejen nyní, kdy má zdravotní problémy, ale vzornou
péči ji věnovala i dříve, kdy byla paní Karla soběstačná.
Milá paní Karličko, přejeme Vám zdravíčko,
abyste zde šťastně žila a do sta let s námi byla,
zastupitelstvo Vám vinšuje a celá obec se připojuje.

Místo konání 18.12. hasičská zbrojnice

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Od 14:00 do 18:00 hod

Pyšely

Srdečně zveme

18.12.

Rybova mše
sbor Gaudium Praha pořádá T.J.Sokol Pyšely, vstupné 150,- Kč,
předprodej v prodejně textilu

19.12.

14.00
4. ADVENTNÍ NEDĚLE
pořádá Sokol Pyšely, Pyšelské náměstí

Krásné prožití svátků Vánočních a hodně zdraví do
nového roku
přeje SDH Čtyřkoly
www.sdhctyrkoly.cz
Nespeky

19.12. od 17.00hod ŽIVÝ BETLÉM ve dvoře OÚ
Mnichovice

Louč
Loučíme se …

15.11.2010
ve věku 81 let zemřela
paní Hejdá
Hejdánková
nková Milada
27.11.2010
ve věku 91 let zemřela

paní Horbá
Horbáňová
ová Marie
velice vitální paní, která byla druhou nejstarší
obyvatelkou obce a mohla být příkladem nám mnohým,
jak nádherně měla upravené okolí svého domu (v
říjnových Rozhledech byl vyfocen i její upravený
pozemek). Věnujte jí tichou vzpomínku.
Rovněž jsme se rozloučili s panem
Jaroslavem Štěpánkem,
který předčasně zemřel ve věku 68 let.
Posledních několik let pracoval pro obecní úřad Čtyřkoly.
Byl to velice spolehlivý pracovník a obec na něj
nezapomene.

21.12.2010-od 14.00 hod. SETKÁNÍ U BETLÉMA
Na nádvoří MěÚ Mnichovice pro Vás budou připraveny stánky
s občerstvením, nebudou chybět domácí jitrničky a jelítka,
pečené kaštany, křížaly a jiné speciality.
Budete si zde moci zakoupit perníčky, vánoční věnce a ozdoby.
Společně si můžete zazpívat koledy a připomenout si vánoční
zvyky.
Čerčany
19.12.

13,30-20,00 Betlémské světlo v Hospici

KINO ČERČANY
17.12. 19.00 BIBLIOTHEQUE PASCAL

drama

18.12. 16.30 POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
rodinný/dobrodružný v českém znění
18.12. 19.00 OBČANSKÝ PRŮKAZ

komedie ČR

19.12. – 14.1.2011 – KINO NEHRAJE !!!
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