Duben 2009

Ročník 4 / Číslo 4

Přřerušení dodávky elektřřiny dne
22.4.2009 8:00 - 16:00 hod.
Čtyřkoly – pod tratí,vše směrem .k řece, ul. podle řeky k mostu přes řeku u hospody
Bliž
žší informace na lince 840 850 860.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Obec znovu požádala o dotaci na rekonstrukci zvoničky a božích muk v Javorníku, tentokrát z programu Obnovy venkova
středočeského kraje.

•

Byla zpracována žádost o příspěvek Středočeského kraje na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů pro
rok 2009. Příspěvek by byl využit na repasi vozu CAS 25 a vybavení k zásahu při povodních.

•

Pan Starý poskytl obci dar 500 Kč, který bude využit na zakoupení stromu. Firma Gallo Pro s.r.o. poskytla obci
sponzorský dar 5 000 Kč. Oběma za finanční dary děkujeme.

•

Obec zveřejnila záměr pronájmu obecních pozemků č.kat. 333/2 a 333/4 (zavezená rokle u silnice na Benešov) v
katastrálním území Čtyřkoly. O pronájem má zájem p. Zdeněk Šturc, jehož záměrem je vyžívat pozemek pro
zahradnickou činnost – drcení větví na štěpky. Tuto službu by mohli využívat i občané obce.

•

Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti do programu Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje (FROM) na
vybudování veřejného osvětlení v části obce Na Čtvrti. Spoluúčast obce činí 5% nákladů.

•

Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti na zřízení pracoviště Czech Point v obci z integrovaného operačního
programu pro období 2007–2013. Dotace činí 93 927,- Kč, spoluúčast obce je 15%.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Upozorňujeme …
Ukládání odpadu k řece
Povodí Vltavy opět zjistilo nezákonné ukládání odpadu v katastru naší obce na břehu Sázavy. Nejhorší je situace v místě
přechodu vodovodního řadu a v místech nad jezem. Ukládáním odpadu dochází k devastaci břehu, který ztrácí přirozené
zpevnění travním porostem a při povodni je uložený odpad splaven do toku, čímž se zhorší průběh povodně. Ukládání
odplavitelného materiálu v záplavovém území je přímo zakázáno v §67 zákona 154/2001 Sb.

Světla na přejezdu
Znovu 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.

Kontejnery na odpad
Žádáme tímto občany, kteří ještě nepostřehli, že kontejnery na směsný odpad již několik týdnů nejsou před restaurací
Montana a dále hromadí směsný odpad u zbylých kontejnerů, aby používali kontejnery černé barvy. Ty jsou přestěhovány na
původní místa, t.j. na parkoviště u železniční zastávky Čtyřkoly. Upozorň
ňujeme, že černé kontejnery jsou urč
čeny pouze
chatařů
řům!
řů

Ředitelství policie Středočeského kraje
Policie Středočeského kraje upozorňuje na podvodníky, kteří oslovují zejména starší občany s nabídkami výkupu předmětů,
případně s žádostí o finanční pomoc na ošetření blízké osoby po havárii. Pod těmito záminkami je často občané pozvou
domů, kde dojde v nestřeženém okamžiku k ukradení hotovosti nebo cenných předmětů. Policie upozorňuje, aby si občané
dávali pozor, nedůvěřovali cizím lidem a v žádném případě nikomu neznámému neposkytovali finanční půjčky. Aktuální
informace z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje naleznete na internetových stránkách na adrese:
www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje.aspx

Informujeme …
Kontejner na biologický odpad ve dnech 18.-19.4. bude před
budovu obecního úřadu přistaven kontejner na biologický odpad.
Kontejner je určen pouze na biologický odpad (listí , tráva,větve o
průměru pouze do 3 cm...)
Železný šrot dne 18.4. 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. Děkujeme za spolupráci.
SDH Čtyřkoly
Nebezpečný odpad
dne 30.5. proběhne sběr nebezpečného odpadu na sběrných
místech
10.00 - 10.15 hodin – ČTYŘKOLY proti restauraci "MONTANA"
10.20 - 10.30 hodin - u budovy OÚ Čtyřkoly
10.40 - 10.50 hodin – JAVORNÍK na křižovatce u obecní
informační tabule
10.55 - 11.05 hodin - proti telefonní budce
11.10 - 11.20 hodin - proti Hotelu RELAX (dříve Subterra)
Do nebezpečného odpadu patří: kyseliny, rozpouštědla, zásady,
fotochemikálie, pesticidy, zářivky, oleje a tuky, barvy, lepidla,
pneumatiky, cytostatika a jiná nepoužitá léčiva, baterie,
akumulátory, nerozebraná-kompletní elektrická a elektronická
zařízení obsahující nebezpečné látky, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek a další...

SDH ČTYŘKOLY POŘÁDÁ
3. ročník speciální soutěže v požárním útoku
SENIORSKÉ JARO – ČTYŘ
ŘKOLY 2009
Datum konání: 25.4.2009 ve 13.00 hod. na
fotbalovém hřišti ve Čtyřkolech
Kdo soutěží: všichni senioři, kteří nezanevřeli na
hasiččinu a chtějí to ukázat nastupující generaci.
Hasiči i nehasiči všichni jste srdečně zváni.
Nezapomeňte na dobrou náladu.

Apelujeme …
Nevěřím, že moje poznámka bude mít kladný ohlas, ale chci touto cestou apelovat na naše porevoluční naděje, které se
sjíždějí na Planýrce, pijí laciné i dražší nápoje, balí a hulí pochybná cigára, tváří se vzdělaně (někteří i jsou), ale hlavně po
nich zůstává pravidelně skládka odpadků na ploše 1000 m2.
Žádáme účastníky těchto sedánků, aby po sobě zanechávali pořádek!!!
Libor Jeager, místostarosta

Čteme z kroniky … 21. dí
díl nový
23. 6. 1945 nutno konstatovati, že obec Čtyřřkoly není zatíž
žena v souč
časné době
ě z dosud stávajícího dluhu
žádnými platy t.j. zákonnými úroky a anuitami. Tuto zárukovou a umořřovací služ
žbu přřevzal pomocný fond
zemského národního výboru v Praze. Pokladní hotovost k 23.6. 1945 činí 45107.- Kč
čs. Na vkladních kníž
žkách
ulož
ženo jest 41985.10 Kč
čs. Dává to nadě
ěji k rozkvě
ětu obce. S radostí zaznamenávám.
Památka 10. 6. 1942 muč
čedníků
ů lidických.
Dobrovolnou sbírkou v obci, provedenou ku dni třřetího výroč
čí Ně
ěmci vyhlazené obce Lidice s povrchu zemského,
byla místními obč
čany na výstavbu Lidic darována částka 52807.80 Kč
čs.
K uctě
ění památky nacistickým vrahem Guntherem Clausem zastřřeleného obč
čana Ing. C. Jana Kovařříka z Javorníka
bylo dobrovolnou sbírkou místními obč
čany darováno 11320.-Kč
čs.
Dne 11. 8. 1945 na veřřejné schů
ůzi místního národního výboru za přřítomnosti přředsedy okresního národního
výboru Bartoně
ě, jeho námě
ěstka Zdvihala, členů
ů rady Paláska a Krále a četného obč
čanstva byl zvolen druhý
porevoluč
ční národní výbor ve Čtyřřkolech v poč
čtu 12ti členů
ů pomě
ěrně
ě zastoupený dle čtyřř politických stran.
Zvoleni byli: Za komunistickou stranu: Jindřřich Kovářř ze Čtyřřkol, Ště
ůžič
ěpán Stejskal z Javorníka, Josef Růž
ůž
čka z
Vysoké Lhoty. Za čsl. Stranu národně
ě sociální: Antonín Alexandr ze Čtyřřkol, Rudolf Vetešník z Javorníka, Jan
Bednářř z Javorníka. Za čsl. Stranu sociálně
ě demokratickou: Václav Štych z Vysoké Lhoty, František Škubal ml.
ze Čtyřřkol, Antonín Stibů
ůrek ze Čtyřřkol. Za čsl. stranu lidovou: František Zach ze Čtyřřkol, Ferdinand Haller z
Javorníka, Antonín Kryslič
čka st. z Vysoké Lhoty.
Výbor si zvolil za svého přředsedu Františka Zacha. Členové rady M.N.V.: František Zach, přředseda M.N.V.,
Rudolf Vetešník, místopřředseda, Václav Štych a Jindřřich Kovářř. Posléze jmenovaný jest pokladníkem.

Něco z historie …
Takto oslavovali naši předci vysvěcení
kapličky v Javorníku v roce 1935. Bohužel
autor fotografie kapličku nezachytil, ale
velká část omladiny ze Čtyřkol a Javorníka
je důkazem, že zde žilo dost občanů. Na
fotce se najdou třeba pan Haller, paní
Mervartová, tři děti Chlumských, paní
Pančochová a další.
Zdena Jaegerová

Děkujeme …
Obecní úřad Čtyřkoly děkuje firmě
"Zelený servis" pana Zdeňka Šturce za
prořezání větví a ošetření lípy u železniční
zastávky Čtyřkoly.

Proběhlo …
4.4. Jarní úklid
Dě
ětský klub Zajíč
ček – alternativa mateřřské školky
• od pondělí 4. kvě
ětna 2009
• každý všední den dopolední program (7,45 – 12,30)
• možnost docházky pouze ve vybrané dny v týdnu
• prázdninový provoz
• v prostorách rodinného domu Na Chytárně v Zaječ
čicích 83
• pro předškolní dě
ěti od 3 let (od 2,5 let na základě individuální dohody)
• od 1. září 2009 celodenní provoz v samostatném rodinném domě

Na to že obec čítá již přes 500 trvale
žijících obyvatel, se jako každý rok na jaře
sešla hrstka dobrovolníků při jarním úklidu
obce. Polovinu účastníků tvořily děti, které
po vsi sbíraly lahve od alkoholických i
nealkoholických nápojů, mnoho krabiček
od cigaret a různých obalů od potravin.
Pro vaši představu celkem nasbíraný
odpad zaplnil korbu obecní multikáry.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a
odvedli kus práce. Poděkování patří i těm,
kteří uklízeli veřejné plochy před svou
nemovitostí.
Martina Matuštíková

Co můž
ůžete
oč
čekávat a my můž
ůžeme
garantovat?
ůž
ůž
• zkušenou, profesionální, hodnou a vstřícnou pedagožku, připravenou přizpůsobovat program a zacházení individuálním
potřebám dětí,
• profesionálně sestavený program a aktivity, kde se formou hry děti naučí spoustu nových poznatků a dovedností,
• nová přátelství a hodně zábavy v dětském kolektivu,
• rodinné prostředí,
• a navíc zařřazování výuky anglič
čtiny prů
ůběž
ěžně
ždý den!
ěž ě do programu kaž
Dětský klub Vaše dítě může navštěvovat kaž
ždodenně
ě nebo pouze ve vybrané dny v týdnu. Plná cena kaž
ždodenní
dopolední docházky je 3850,- Kč
č mě
ěsíč
čně
ě, což činí méně než 45,- na hodinu!!!
Kdo jsme?
Jsme sdružení několika zaječických maminek. Zajíčka budujeme pro potřeby našich rodin i dalších rodin z okolí, kde
není dostatek místa v mateřských školkách.
Zajímá Vás víc?
Projevte, prosím, svůj předběžný zájem nejpozdě
ěji do 17. dubna 2009 mailem na rczajicek@rczajicek.cz.
A ve čtvrtek 24. dubna 2009 nás můžete přřijít navštívit přímo do prostor Dětského klubu a seznámit se osobně
s námi a s paní učitelkou.
Bližší a další informace se dozvíte na www.rczajicek.cz nebo na telefonu 775 190 324.

Blahopřejeme …

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Během měsíce dubna oslaví své významné jubileum

KINO ČERČ
ČANY
9.4.

10.00

BABIČ
ČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU

Škachová
kachová Helena

11.4.

19.00

DENÍK NYMFOMANKY, erotický film

Holubová
Holubová Hana

18.4.

16.00

LOVECKÁ SEZÓNA 2, animovaný film

18.4.

19.00

UNDERWORLD:VZPOURA LYCANŮ
Ů
akční horor USA

Sopr Jaroslav
Ková
Kovář Františ
František

23.4.

10.00

A ZASE TA ŽOFKA, dětské představení

24.4.

19.00

BABIČ
ČKA, dokument ČR, Slovensko

25.4.

16.00

POHÁDKY NA DOBROU NOC, pohádka

25.4.

19.00

LÍBÁŠ JAKO BŮ
ŮH

25.4.

21.30

LÍBÁŠ JAKO BŮ
ŮH, komedie

Škvor Václav
Vladař Petr

Čichovská
ichovská Olga
Kaislerová
Kaislerová Věra
Přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a
životní pohody.

Infocentrum Čerčany

Nehtové studio P.P.

30.3.-10.4. VELIKONOČ
ČNÍ VÝSTAVA, Infocentrum Čerčany

Pavlína Pokorná
Sokolská 308, Na Benďáku, Čerč
čany, Tel. 736 611 977
-modeláž gelových nehtů
-zpevnění přírodních nehtů
- francouzská manikůra
- termín možno sjednat po telefonu

Infocentrum Čerčany připravuje
na letní měsíce výstavu s názvem HISTORICKÉ DOMÁCÍ
POTŘ
ŘEBY.
Především se jedná o kuchyňské nádobí, staré pánve,
žehličky, rádia, foťáky, kočárky, hračky apod.
Pokud byste byli ochotni tyto věci zapůjčit, kontaktujte
prosím pracovnice Infocentra na tel. č. 317 776 154.

Pořádáme ...
DĚ
ĚTSKÝ BAZÁREK
16.4.

9:00 – 12:00 hod.
příjem věcí

15:00-18:00hod.
prodej a příjem

17.4.

9:00 – 12:00 hod.
prodej

15:00-18:00hod.
prodej

18.4.

9:00 – 12:00 hod.
prodej

15:00-18:00hod.
prodej

19.4.

9:00 – 12:00 hod.,
prodej a výdej

15:00-18:00hod.
výdej věcí

Nezapomeňte …
30.4. – Pálení čarodějnic
20:00-22:00 hod.
prodej

ve 20:00 zapálení ohně na Planýrce,
občerstvení, živá hudba

Máte doma dětské oblečení, kojenecké nebo sportovní potřeby, které jsou pěkné a už Vám z nich děti vyrostly? Nebo
zrovna sháníte vhodné oblečení či jiné potřeby pro děti. Přijďte si vybrat do bazárku v uvedené dny na obecním úřadě v
zasedací místnosti Čtyřkoly
Přijímáme dětské oblečení do věku 6 let, zachovalé a funkční drobné hračky, objemné věci (kočárky, kola, autosedačky, atd.)
je možno inzerovat na nástěnce v průběhu bazárku. Z prodaných věcí si odečteme 5%.
Prosíme, abyste měli věci řádně označeny cenovkou a napsaný seznam věcí, které prodáváte a za kolik. Pokud budete chtít
oblečky pověsit, tak si doneste i ramínko.
Nevyzvednuté věci budou předány na charitu.
Více informací na tel. 737 470 117 (Martina Matuštíková).
Srdečně zvou čtyřkolské maminky, které uvítají další pomocnice do svých řad.
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

