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Nový znak obce ...
Konečně se od letošního roku může i naše obec pochlubit svým vlastním znakem. Nový
znak, navržený studiem JrK, obsahuje charakteristické symboly pro jména obou částí
naší obce. V horní polovině jsou umístěna čtyři mlýnská kola v bílé barvě, která
symbolizují mlýn - podle dochovaných informací nejstarší stavbu postavenou v dnešním
katastru Čtyřkol, která stávala na historické obchodní stezce podél Sázavy. V dolní části
je asymetricky umístěn zelený javorový list, který symbolizuje druhou část naší obce Javorník. V pozadí znaku je kombinace modré a žluté barvy vzájemně oddělených
vlnovkou, která symbolizuje řeku Sázavu. Znak odpovídá závazným heraldickým
pravidlům, je navržen v barevném i černobílém provedení a bude používán v úřední
korespondenci obecního úřadu i jako oficiální znak k veřejné reprezentaci naší obce.

Oznamujeme ...
Známky na odvoz odpadů
A) Osoby trvale pobývající:
12x jednorázová
celoroční
(80 litrů)
celoroční
(120 litrů)
celoroční
(240 litrů)
1x za 14 dní
(120 litrů)

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

+ 80,-Kč na tříděný odpad za každou osobu
B) Rekreační objekty:
6x jednorázová
kontejner
popelnice

70,- Kč/ks
600,- Kč
viz. A

Stočné podle skutečného počtu osob se bude platit čtvrtletně a to
složenkou, kterou zašle VHS poštou do konce března. U ceny
stočného dojde k navýšení, které vychází ze skutečných
kalkulovaných nákladů VHS. Kalkulace je součástí smlouvy obce s
VHS.
Poplatky za psa

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

Na konci roku byla uzavřena smlouva o provozu místní čistírny
odpadních vod s Vodohospodářskou společností Benešov, s.r.o.
(dále jen VHS), v průběhu ledna až února 2009 budou sepsány
smlouvy s každým majitelem nemovitosti, která je napojena na
obecní kanalizaci.

Poplatek za psa je nutno zaplatit nejpozději do konce února 2009.
(1.100 litrů)

15.500,- Kč

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

Zastupitelstvo obc
e Čtyř
obce
tyřkoly
Vás srdeč
č
n
ě
zve
na
tradič
srde
tradiční

!!! Pozor změna !!!
Letos se bude obecní ples konat v sále hotelu
RELAX v Javorníku.
Vstupenky na ples si můžete zakoupit v
předprodeji na obecním úřadě od 12.1.2008.
Vstupenky je možno rezervovat telefonicky.

Tombola
Pokud byste chtěli přispět něčím do tomboly,
učiňte tak nejpozději do 20.1. na obecním úřadě
nebo se obracejte na Martinu Matuštíkovou (tel.
737470117).

30.1.2009
v 19:30 hod.
Sál hotelu RELAX
(bývalá
(bývalá Subterra)
Subterra)

•
•
•
•

K tanci hraje kapela DŮRAZ BAND
Předtančení
Tombola
Vstupné 50,- Kč (předprodej na obecním úřadě)

Zápis dě
dětí do první
prvních tř
tříd ZŠ
ZŠ
Čerč
erčany
se koná v budově školy v přízemí, třída 1.B a
3.B (nová budova) dne 5. - 6. února 2008
(úterý- středa ) od 14.00 do 17 .00 hodin.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými
do 31.8.2002.
K zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský
průkaz rodičů.

Připomí
ipomínáme...
rodičům všech dětí, kteří chodí do školy v okrese
Benešov, že letošní pololetní prázdniny jsou
30. 1. 2009.
A jarní prázdniny jsou 16. 2. - 20. 2. 2009.
Dětem přejeme báječné prožití prázdnin bez
úrazů.

Žádáme řidiče ...
…aby především v zimním období dodržovali nepsané pravidlo
přednosti v jízdě automobilů jedoucích přes železniční přejezd do
kopce.
…aby neparkovali svá vozidla na obecních komunikacích, protože
tak brání těžké technice v odhrnování sněhu a vozovka se tak ještě
více zúžuje.

Žádáme obč
občany …
Topná sezóna je v plném proudu. Z mnoha komínu ve Čtyřkolech a
Javorníku se začal valit temný kouř a nadechnout se dá jen stěží.
Před takovým jevem bohužel není úniku. Snažte se, prosím, aby z
vašeho komínu unikalo do ovzduší co nejméně škodlivých látek. V
žádném případě nespalujte umělé hmoty a PET láhve, protože ty patří
jedině do žlutých kontejnerů, kterých je v obci již dostatečné
množství.
Buďme k sobě vnímaví a hlavně ohleduplní, neškoďme sami sobě.
Děkujeme.

Pravidla soutěž
e…
soutěže
Téma soutěže je „Zimní Čtyřkoly, Javorník a okolí“. Okolím se rozumí přilehlé louky, lesy, stráně, potoky, Sázava, a
panorama spřízněných obcí jako Lštění, Hradiště s kostelíkem, apod. Obsah fotografie musí vyjadřovat dané téma, a to
jakoukoliv formou (krajina, zátiší, makro detail, reportážní snímek lidí, srnec v lese, apod.).
Přihlásit se může kdokoliv, tj. osoba jakéhokoliv pohlaví a věku, která není profesionálním fotografem. Nemusí mít trvalé
bydliště v obci.
Do soutěže je možné zaslat max. 3 fotografie, a to buď mailem ve formátu jpeg nebo tiff na adresu OÚ:
ctyrkoly.javornik@seznam.cz, nebo je v papírové podobě v max. formátu A4 přinést na Obecní úřad, k rukám M.Matuštíkové.
Mail, příp. obálku s fotografiemi nazvěte „Fotosoutěž 01/2009“.
Papírové fotografie popište na zadní straně názvem fotografie, svým jménem a příjmením, bydlištěm a orientačním věkem
(pro zařazení do kategorie). Můžete uvést i podrobnosti o vzniku snímku, použitém fotoaparátu, objektivu a způsobu
zhotovení fotografie. Při zaslání fotografií mailem uveďte tyto informace do mailu.
Porotu soutěže bude
tvořit zastupitelstvo obce
a přizvaný fotografický
nadšenec
Marek
Matuštík,
který
je
garantem
soutěže.
Porota
se
soutěže
nebude účastnit.
Porota vyhlásí první 3
vítězné
fotografie
v každé kategorii (pokud
budou obeslány) – děti
do 6 let, mládež do 15
let a dorost/dospělí. Na
vítěze každé kategorie
čeká cena!
Uzávěrka soutěže je
28.února 2009. Vítězné
fotografie budou otištěny
v březnovém vydání
zpravodaje (spolu se
zveřejněním na webu).

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Jako kompenzace stavby koridoru byla stavební firmou vyasfaltována cesta od hlavní silnice železničním tunelem k řece.

•

S platností od 1.1.2009 byla podepsána smlouva o provozování ČOV a kanalizace firmou VHS Benešov, s.r.o.

•

Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2009. Plánované příjmy tvoří 4,21 mil. Kč a výdaje 6,66 mil. Kč. Rozdíl
bude kryt přebytkem minulých let.

•

Byla schválena zásahová jednotka místních hasičů.

•

Obec podala žádost o dotaci z fondů Leader na rekonstrukci božích muk a zvoničku v Javorníku ve výši 230 000 Kč.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Upozorň
Upozorňujeme …

Inzerujete …

Nově
vyasfaltovanou
cestu
kolem
bývalého
fotbalového hřiště přes tunel k řece mohou používat
pouze vozidla do 6 tun, jinak hrozí poškození povrchu
vozovky. V tom případě bude muset viník poškození na
vlastní náklady povrch opravit.

Dne 4.1.2009 se ztratil pesštěně Irský setr. Barva
mahagon.

Prosíme, abyste na tuto skutečnost upozornili případné
stavební firmy pracující v této lokalitě.
Upozorňujeme, abyste z bezpečnostních důvodů na
železničním přejezdu po zvednutí závor vyčkali na bílé
světlo, neboť do té doby mohou být závory opět spuštěny
dolů.

Slyší na jméno BASTY.
Prosíme toho, kdo by ho
našel, aby nám podal
zprávu na telefon
775 123 759 nebo
608 030 709
Děkujeme vám.

Překrač
ekračujeme 500 …
Na přelomu roku se naše obec přehoupla přes hranici 500 trvale bydlících obyvatel. Pro obec znamená
vyšší počet obyvatel vyšší příjmy ze státního rozpočtu a obce nad 500 obyvatel mohou samostatně
žádat o dotace z Regionálních operačních programů (ROP) Evropské Unie. Doufáme, že v tomto roce
se nám podaří na nějaké dotace z nabízených programů dosáhnout.

Čteme z kroniky … 19. dí
díl
Dovolujeme si nyní přeskočit pasáže z konce 19.století a znovu začít vyprávění pana Jindřicha Kováře.
Zápis opsaný ze započaté pamětní knihy obecní, kterážto pamětní kniha v červených deskách byla od
roku 1940 do roku 1949 pohřešována.
Tato pamětní kniha má popsaných 15 stran. Dovídám se z ní, že nikoliv já, Jindřich Kovář, ale Rudolf
Kinský, nar. 25.ledna 1872 v Oboře, okres Dubá, vrchní revident bývalé Buštěhradské dráhy v Praze,
posledně bytem ve Vysoké Lhotě čp. 24 byl usnesením obecního zastupitelstva ve Čtyřkolech ze dne
29.ledna 1933 ustanoven prvním kronikářem obce. Poněvadž nikomu ve zdejší obci v roce 1945 nebyla
tato okolnost známa a obecní pamětní kniha tato v roce 1945 založena, opravuji ve své předmluvě
slova “jako prvnímu kronikáři”. Pamětní kniha obecní založená kronikářem Rudolfem Kinským obsahuje
předmluvu, data o osobě kronikářově a popis obce Čtyřkoly s osadami. Pokud je o zápisy o dění v obci
obsahuje: z roku 1932 dva zápisy, z roku 1934 tři zápisy a z roku 1935 jeden zápis.
Kronika byla revidována Okresním referentem veřejné osvětové služby v Benešově Kračmerem dne
16.5. 1940. Od 18.sra v ní není kronikářova zápisu, míním od 18.srpna 1935. Kronika jest uzavřena
zápisem bez podpisu. “Aniž by mohl ono krásné dílo dokončiti, přišla zákeřná nemoc,které podlehl
3.července 1940 a skonal jako první kronikář”. Považuji za správné, abych převedl do této pamětní
knihy zápis kronikáře Rudolfa Kinského ze započaté a nedokončené pamětní knihy v červených deskách,
jak se jemu jevily Čtyřkoly v den zápisu 1.února 1933. Píše: “Až do roku 1920 tvořily Čtyřkoly,
Javorník Vysoká Lhota, Lštění a Čerčany jednu politickou obec s obecním zastupitelstvem ve Lštění. V
roce 1920 stala se obec Čtyřkoly s připojenými osadami Javorník a Vysoká Lhota jednou politickou
obcí s názvem Čtyřkoly. Prvním starostou byl František Hruška z Javorníka po dobu jednoho roku.
Jeho nástupce byl František Dřízhal, rolník ze Čtyřkol čp. 6, který je dodnes starostou obce.

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Poř
Pořádáme …

Čerčany

30.1.

31.1. 15.00 hod. Noemova Archa, hospic Dobrého pastýře

V 19:30 hod. sál hotelu RELAX, hraje kapela Důraz Band

přednáší Milan Latka

Prezentace výrobků Tupperware

V 15:00 hod. zasedací místnost obecního úřadu, představení
nejrůznějších kuchyňských nádob a pomocníků při vaření
vyrobených z kvalitních plastů.

KINO ČERČANY
Kino Čerčany
17.1

1.2.

Obecní ples

16.00 MADAGASKAR 2
animovaná komedie USA

17.1. 19.00 QUANTUM OF SOLACE
další dobrodružství Jamese Bonda

Louč
Loučíme se …
1.1.2009

22.1. 10.00 PANÍ BÍDA, dětské představení

ve věku 70 let zemřel

23.1. 19.00 JUNO, komedie USA
pan

24.1. 19.00 SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
nostalgická komedie ČR
31.1. 16.00 KOZÍ PŘÍBĚH – Pověsti staré Prahy
komedie ČR

Františ
František

Šobr

Blahopř
Blahopřejeme …
v lednu slaví své významné jubileum

Probě
roběhlo …
19.12. Vánoční posezení seniorů
Jako každý rok proběhlo i letos v prosinci setkání seniorů
naší obce. V tomto předvánočním čase řada našich
spoluobčanů využila příležitosti posedět při malém
občerstvení se sousedy a spoluobčany. Letošní setkání bylo
zpestřeno vystoupením dětského souboru z Pyšel, které
mělo velký úspěch. Věříme, že se všem zúčastněným na
setkání líbilo a přejeme jim všem do roku 2009 hodně zdraví
a pohody.
ZO Čtyřkoly
„Rádi bychom poděkovali panu starostovi, jeho ženě a
zástupcům obce za krásné odpoledne věnované občanům
dříve narozeným, které bylo zpestřené pěveckým
vystoupením dětí z Pyšelského křesťanského sboru.
Vánoční posezení je tradice, která byla započata již za
starostování pana Pospíšila, a je velká škoda, že této akci
nevěnuje pozornost více občanů. Ještě jednou díky za nás
dříve narozené.“
manželé Stehlíkovi, Strachotová a Jaegerová

Fialová
Fialová Eva
Stehlí
Stehlík Vladimí
Vladimír
Oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a
spokojenosti do dalších let.
24.12. Vánoční výšlap na Hradiště
Štědrý den dopoledne patřil letos již pošesté vánočnímu
výšlapu na Hradiště. Hustý déšť a rozblácená cesta sice
příliš nepřipomínaly čas vánoční, přesto se sešlo opět více
jak šedesát dospělých a dětí, které počasí neodradilo od již
tradičního výšlapu. S dobrou náladou, teplým čajem v
termoskách a za ujídání vánočního cukroví jsme došli nad
Hradiště a za asistence dětí ozdobili borovice jablky a starým
pečivem pro lesní zvěř. Poděkování patří Petrovi Barankovi,
který připravil pro ostatní zpěvníky vánočních koled a přinesl
s sebou kytaru... a vlastně všem, kdo si na Štědrý den našli
čas ke společnému setkání se sousedy.
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