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Roč
Ročník 4 / Číslo 3

Fotosoutěž
Fotosoutěž …

Jan Tecl, Smutek na Sázavě

Upozorň
Upozorňujeme na …
přerušení dodávky elektřiny dne
23. a 24.3.2009 8:00 - 16:00 hod.
Javorník – Baštírna a její okolí
24.3. 2009 8:00 - 16:00 hod.
Javorník – U křížku a okolí směr řeka,
ul.Posázavská směr Baštírna
Bližší informace na lince 840 850 860.

Upozor
ňujeme ...
Upozorň
Poplatek za psa
Žádáme majitele psů, kteří ještě neuhradili
poplatek za psa, aby tak neprodleně učinili.
Známky na popelnice
Rovněž upozorňujeme občany, kteří stále nemají
novou známku na odvoz odpadů, že od března
jim nebude odpad vyvážen.

Informujeme …
Senioři, kteří mají zájem o dovoz obědů (cena
cca 65,-Kč za jeden oběd), se mohou přihlásit
na OÚ Čtyřkoly .

Cíl:
• Vyčistit příkopy a ostatní veřejná místa od odpadků

Organizace:
• Pytle na odpad k vyzvednutí od 9
hod. před obecním úřadem
• Svoz naplněných pytlů z předem
určených míst
• Další iniciativy vítány – vysekání
přerostlých křovin, prořezání
stromů, zametení cest před vlastním
domem,…..
• Pokud můžete doneste si rukavice,
hrábě, košťata, kolečka
• Na děti opět čeká sladká odměna
Na vaši účast se těší zastupitelstvo

Výsledky Fotosoutěž
e…
Fotosoutěže
S příchodem března přicházíme se slíbeným
vyhlášením Fotosoutěže na téma „Zimní
Čtyřkoly, Javorník a okolí“. Účast v soutěži
byla pro porotu příjemným překvapením. 12
dospělých autorů a 5 dětí zaslalo do soutěže
celkem 44 snímků, převážně krajiny.
Účastnili se jak fotografové s trvalým
bydlištěm ve Čtyřkolech, tak z řad chatařů.
Porota se nakonec vcelku jednomyslně
shodla na udělení následujících ocenění:
1.místo v kategorii Děti:
Vojtěch Tecl (13 let) za snímky A prej na kopci... (na obrázku), Na Pyšeláku a U Baštírny.
1.místo v kategorii Dospělí:
Jan Tecl (18 let) za snímky Smutek na Sázavě, Opozdilá a Hradiště.
Oba bratři Teclovi prokázali velkou míru fotografického vidění, kdy jejich snímky nepředstavují pouhé zachycení reality, ale
díky nevšednímu a neprvoplánovému námětu, smyslu pro dokonalou kompozici podpořenému mj. vhodným ořezem snímků
a citu pro barvy (částečným převedení snímků Smutek na Sázavě a Opozdilá na ČB škálu s ponecháním vybraných částí
snímků v barvě), přináší osobitou autorskou interpretaci zachyceného námětu. Vzhledem k jejich věku a použitému
fotoaparátu v „amatérské“ kategorii skutečně obdivuhodný výkon!
Dále se porota rozhodla udělit několik Čestných uznání:
Čestné uznání za historickou dokumentaci Čtyřkol: Jaroslav Tůma za sérii 3 černobílých fotografií Čtyřkol a okolí
zachycující jejich dnes už neexistující podobu.
Čestné uznání za nápad: Hana Králíková za snímek Hodina duchů na Hradišti, zachycující nevšedním způsobem
atmosféru větrné noci u „Kostelíka“.
Čestné uznání za vtip ve fotografii: Dagmar Hrabalová za snímek Vylodění na Baštírně, zobrazující „atak“ hejna kachen
na břeh Sázavy, motivovaný pravděpodobně krmičem ptactva s nějakou dobrotou v igelitovém sáčku.
Ocenění autoři získávají zajímavé ceny, které je možno vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. Všem účastníkům soutěže
děkujeme a oceněným gratulujeme!
1.místo v kategorii Děti: Kniha Kompozice v digitální fotografii autora Michala Bartoše
Ostatní účastníci dětské kategorie: Něco sladkého na zub
1.místo v kategorii Dospělí: USB Flash Disk 8GB
Čestná uznání: Fotorámeček formátu 30 x 40 cm
Všechny fotografie jsou vystaveny v budově obecního úřadu a budou rovněž zveřejněny na internetu www.ctyrkoly.cz.
Děkujeme všem malým i velkým fotografům.

Připojte se k projektu Čistá
istá řeka Sá
Sázava 2009
2009!
Obecně prospěšná společnost Posázaví bude od pátku 17. do neděle 19. dubna 2009 pořádat již IV. ročník Čisté řeky
Sázavy. Vyčištěn bude úsek od Kácova do Pikovic, tj 80 km řeky. V loňském roce bylo „vytěženo“ ve stejném úseku
otřesných 21,3 tuny odpadků. Jak projekt probíhá? Jedná se o jarní úklid břehů řeky prováděný dobrovolníky, kteří jedou na
lodích a do připravených pytlů sbírají vše, co na břeh řeky nepatří a s čím si příroda neumí poradit sama. Jedná se
především o plastové obaly, pet lahve, folie, torza lodí, kol, kočárků, zahradního nábytku a mnohého dalšího. Ptáte se, jak se
podobné věci na březích ocitly? Něco odhodí do řeky neukáznění „milovníci přírody“ něco, turisté, chataři či rybáři, něco jim
prostě jen uplave a něco přinese velká voda při záplavách. Projekt je nekomerční aktivitou založenou na dobré vůli a snaze
všech zúčastněných. Pokud si myslíte, že by bylo ve vašich silách pomoci řece Sázavě od civilizačních nánosů, je několik
možností. Jednou z možností je věnovat Sázavě svůj volný čas a zapojit se do úklidu přímo z lodí nebo ze souše, druhou z
možností je přispět jakkoli velkým či malým finančním příspěvkem na sbírkové konto k projektu: 1249-326666339/0800.
Vaše peníze budou použity na zajištění noclehů a stravy pro dobrovolníky, zajištění instruktorů pro bezpečnost pracujících
na řece, dopravu věcí, materiálu (pytle, nářadí, hygienické zázemí) a mnoha dalších nezbytných věcí, které povedou k
zdárné realizaci projektu.
Bližší informace o projektu podá a přihlášky dobrovolníků vyřizuje Barbora Čmelíková, manažerka projektu
tel. 604 577 761 , email: cmelikova@posazavi.com,

Modernizované
Modernizované internetové
internetové strá
stránky
Možná jste si už všimli nové podoby internetových
stránek obce, které umožní lepší navigaci a také
jednodušší aktualizaci údajů. Stránky budou postupně
ještě vylepšeny a rozšířeny. Velký díky patří panu
Davidu Votrubovi ze Čtyřkol, který stránky vytvořil zcela
zdarma ve svém volném čase.
Robert Nešpor

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
o Správa železniční dopravní cesty reagovala na
žádost obce o umístění dodatečných laviček na
železniční zastávce sdělením, že na každém
nástupišti je umístěno 6 ks sedadel v nových
čekárenských přístřešcích.
o Dotace na rekonstrukci zvoničky a božích muk v
Javorníku z programu Leader nebyla schválena.
Obec bude žádat o tuto dotaci znovu z programu
Obnovy venkova Středočeského kraje.
o Byla provedena inventarizace obecního majetku.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách
www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

My tř
třídíme nejlé
nejlépe …
Již 4. ročník krajské soutěže "My třídíme nejlépe" v třídění komunálních odpadů pro obce zapojené do systému EKO-KOM
byl ukončen a vyhodnocen! Naše obec Čtyřkoly se umístila na krásném 30. místě z celkového počtu 658 obcí v kategorii do
499 obyvatel. Pro zajímavost loni jsme se umístili na 70. místě z celkového počtu 588. Ve stejné kategorii se umístilo Lštění
na 221. místě, Soběhrdy na 265. místěDěkujeme vám, že třídíte odpad a šetříte tak životní prostředí.
Pokud se zajímáte o problematiku třídění odpadů, praktické informace můžete také najít na internetových stránkách
www.stredoceske-odpady.cz a www.jaktridit.cz.

Jak třídit?
Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,
aby přibývaly skládky; jenom správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat - recyklovat; je to móda; slyšel/a jsem, že
se to má dělat… Všechny tyto odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit.
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme,
kolik odpadů vyprodukujeme
2. Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již
dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech
3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se
zneškodňují (např. skládkováním)

Kolik produkujeme odpadů?
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už
doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci
více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru,
25 kg plastů, 15 kg skla.
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do
barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů
vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …
Pyšely
21.3. 19.30 CIMRMAN, SVĚRÁK, SMOJLAK
ZÁSKOK, v sokolovně
Divadelní představení spolku Hrob z Ohrobce

Pozvání do Mateřské školy v Čerčanech
Ve čtvrtek 26. 3. 2009 od 13.00 do 17.00 hodin je možné si
podat žádost o přijetí vašeho dítěte do Mateřské školy
Čerčany pro školní rok 2009/10.
Přihlášku obdržíte v mateřské škole, rodný list dítěte přineste
s sebou.
Těšíme se na Vás v naší HRAVÉ ŠKOLCE

27.3. 20.00 5. PLES OCHOTNÍKŮ, sokolovna
29.3. VYNÁŠENÍ MORANY, Zaječice
Čerčany

Blahopř
Blahopřejeme …

Infocentrum Čerčany pořádá Velikonoční soutěž

… k narozenin
ám
narozeniná

“DĚTI A MAMINKY MALUJÍ VAJÍČKA”

V březnu oslaví svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané

Vhodná je technika škrabání, batikování, sláma či
jiné.Vajíčka by měla být buď jako zápich do květináče či
připravena k zavěšení. Vlastní výrobky můžete přinést do
27.3. Od 30.3. budou vystaveny na Velikonoční výstavě.
Bližší informace získáte na telefonním čísle 317 776154.
4.4.

14:00 hod. JARNÍ VÝZDOBY A NÁPADY

Souč
Souček Miloslav
Ková
Kovářová
ová Jiř
Jiřina
Všem našim oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí, spokojenosti a pohody do dalších let života.

výtvarný kurz v Hospicu, cena dle počtu osob a
spotřebovaného materiálu. Info p. Kalinová tel. 606908224

… k narození
narození

KINO ČERČANY

David Janouš
Janoušek

17.
17.2.2009

14.3. 19.00 Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám
Anglická komedie

Martin Sikora

6.3.2009

19.3. 10.00 Pasáček vepřů, Dětské představení

Přejeme hodně zdraví a pohodových dní.

20.3. 19.00 Cinka panna, Hudební film
21.3. 19.00 Kamárádova holka, Komedie USA
28.3. 19.00 Ocas ještěrky, Psychologické drama ČR

Nehtové studio P.P.
Pavlína Pokorná

Probě
roběhlo …

Sokolská 308, Na Benďáku, Čerčany, Tel. 739 611 977

7.3. Vítání občánků
Od dubna loňského roku se naše obec rozrostla o 15 nových
občánků, což také přispělo k tomu, že jsme na přelomu roku
překročili magickou hranici 500 trvale žijících obyvatel ve
Čtyřkolech a Javorníku. V sobotu 7.3. jsme pozvali rodiče s
jejich ratolestmi k slavnostnímu přivítání. Starosta obce
popřál všem nejmenším hodně zdraví a štěstí do života a
rodičům hodně zdaru a trpělivosti ve výchově svých dětí.
Děti a rodiče obdrželi dárečky nejen od obecního úřadu, ale i
dárek od společnosti General Bottlers, která vyrábí
kojeneckou vodu Toma Natura.
Patřičnou slavnostní
atmosféru vítání umocnily o trochu starší děti svým kulturním
vystoupením. Dvojhlasně zahrály na flétnu „Královská
Pavana“ a zazpívaly „Náchodský zámeček“ Johana (12) a
Erika (9) Gallovy, na housličky zahrála „Spi děťátko, spi“
Johanka Havlíčková (6), všechny jsou žákyně ZUŠ Čerčany,
básničky zarecitovaly Šárka Neumannová (5) a Kristýna
Havlíčková (10) a písničku zazpívala Karin Goldmannová
(6).
A nutno dodat, že si zasloužily velký
potlesk.

-modeláž gelových nehtů
-zpevnění přírodních nehtů
- francouzská manikůra
- termín možno sjednat po telefonu

Martina Matuštíková
Vydává Obecní úřad Čtyřkoly pod registračním číslem MK ČR E 17196, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

