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Aktuálně …

Czech POINT

Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si
jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie.
Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk
může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit
jakékoliv podání ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a
obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.
Co je Czech POINT ?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat
přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V
současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k
vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako
asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby
„obíhala data ne občan“.

V průběhu prázdnin byla dokončena fasáda a zateplení
budovy ČOV ve Čtyřkolech.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu
pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z
veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit
dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do
elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu
správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro
zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální
využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány
požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se
státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad.
V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti
vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT
jsou primárně určeny pro použití na území České republiky.
Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě,
že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo
apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např.
výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT
přímo na Rejstříku trestů).
V současné době Czech POINT funguje v Črčanech a v naší
obci bude zřízen do konce roku. Budeme vás včas informovat.

Opravy cest …
• Uživatelé opravené místní komunikace do chatové osady nad Javorníkem si stěžují na její stav hlavně v poslední zatáčce u
bývalých závor. Obecní úřad se pokusí o reklamaci u firmy, která opravu prováděla. Ale je patrné, že škoda vznikla
nesprávným způsobem jízdy některých řidičů.
• Obecní úřad za pomoci pana Chvály a jeho techniky provizorně opravil místní komunikaci od hlavní silnice k Planýrce
kamenným a asfaltovým recyklátem a tento materiál poskytl i na opravu přívalovým deštěm poškozené cesty u chatové
osady nad Javorníkem.
Libor Jaeger, místostarosta obce

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Za budovou obecního úřadu bude postavena zastřešená pergola, která bude sloužit k uskladnění popelnic a garážování
multikáry. Odborné práce provede firma pana Schuberta a pracovník, který v naší obci provádí veřejně prospěšné práce.

•

Středočeský krajský úřad schválil dotaci z Fondu životního prostředí na akci „Kanalizace Čtyřkoly – Nad tratí“ ve výši
4.595.876,- Kč.

•

V týdnu od 14.9.2009 se začne s opravou zvoničky, na kterou obec získala dotaci z Ministerstva kultury ČR.

•

Byly dodány a umístěny další kontejnery na tříděný odpad - 1x papír a 1x sklo (u ČOV).

•

Byla upravena stanoviště na kontejnery a díky pomoci pana Horváta se daří udržovat kolem nich v Javorníku, u ČOV a u
můstku pořádek.

•

Středočeský krajský úřad oznámil zamítnutí požadované dotace pro SDH Čtyřkoly na rok 2009.

•

Okresní soud Benešov odročil soud s firmou Naidr ve věci kanalizace na 25.9.2009.

•

Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu části pozemku č. 523/1 v k.ú. Čtyřkoly (bývalá skládka) pro účely výstavby
fotovoltaické elektrárny.

•

Zastupitelstvo souhlasí jednomyslně s připravenou výzvou obce Čerčany na Ministerstvo dopravy s žádostí o zastavování
některých rychlíků v železniční stanici Čerčany.

•

Byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na činnost Sdružení pro ochranu kulturního dědictví Zlenice na akci
Archeocamp Zlenice (Hláska) 2009.

•

Obec podala přihlášku s projektem na úpravu pozemku u budovy OÚ v rámci projektu Česká pošta lidem - možnost
získání peněz pro obce do 4.999 obyvatel (max. 100.000,- Kč) prodejem reklamní plochy u zajímavých objektů.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Informujeme …
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 24. října 2009
od 10. 00 hod. do 11.00 hod. od budovy OÚ Čtyřkoly. Na sběrné místo
(pozemek OÚ Čtyřkoly ) můžete nebezpečný odpad odkládat od pondělí
19.října 2009 v době úředních hodin - nejdéle v sobotu dne 24.října do
10.00 hod.
Do nebezpečného odpadu lze ukládat barvy, laky, oleje, ředidla,
kyseliny, rozpouštědla apod., vždy v plastových nebo plechových
nádobách. Dále televizory, lednice, mrazáky, počítače - vše pouze
nerozebrané, dále pneumatiky bez disků, baterie, akumulátory,
nepoužitelná léčiva.
Do nebezpečného odpadu n e p a t ř í - stavební materiál a suť, plasty a
dřevo.
Kontejner na velkoobjemový odpad
Ve dnech 24. a 25. října 2009 bude u budovy OÚ Čtyřkoly přistaven
kontejner na velkoobjemový odpad. Do tohoto kontejneru lze ukládat nábytek (stoly, židle, skříňky i jejich části), linoleum, koberce, matrace,
různé hadry, velké plastové nádoby, dřevěné desky apod.
Do kontejneru na velkoobjemový odpad n e p a t ř í - stavební materiál
a suť, nebezpečný odpad, apod.
Moštárna Čerčany
oznamuje všem svým zákazníkům, že zahajuje moštování jablek.
Příjem kvalitních jablek k moštování začíná 12.9.2009 vždy od 9.00 do
12.00 hod.
Pytle jen jutové a nebo síťované, nikoliv plastové. Váha nejvíce 30,-Kg.
Ostatní informace jsou vyvěšeny přímo na moštárně nebo volejte mobil
723 936 107, Sukova ulice 174, Čerčany.

Žádáme ...
Parkování u Planýrky
Žádáme ty, kteří využívají opravené hřiště na
Planýrce, aby svými vozy nebránili ve vjezdu na
soukromý pozemek proti tomuto hřišti. Pod
oplocením Planýrky je místa na zaparkování
dostatek. Děkujeme za pochopení.
Libor Jaeger, místostarosta obce

Probě
roběhlo …
V úterý 4.8.2009 proběhla akce „Cyklistické
putování po Středočeském kraji s Petrem
Bendlem“. První plánovaná cesta po obcích
Posázaví a Benešovska vedla z Ondřejova do
Týnce nad Sázavou. Za naši obec se zúčastnili
starosta Štěpán Benca a místostarosta Libor
Jaeger. Setkání v restauraci Montana se zúčastnili
i zástupci sousední obce Lštění.
Níže uveřejňujeme děkovný dopis.
V Praze dne 24.8.2009
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
rád bych Vám ještě jednou poděkoval za milé přijetí
během našeho tradičního cyklistického putování
Posázavím dne 4. srpna 2009. Vážím si toho, že jste
si ve svém plném pracovním programu udělali čas
na schůzku se mnou. Považuji za velmi důležité a
přínosné setkávat se s Vámi, kteří vidíte problémy i
úspěchy každodenního života ve Vašich obcích.
Jsem rád, že jsem si od Vás přímo na místě mohl
vyslechnout co se Vám povedlo, co jste se svými
spolupracovníky pro svou obec nebo město dokázali
získat a prosadit nebo co Vás naopak trápí, co byste
potřebovali zlepšit, změnit. Vaše zkušenosti a
připomínky jsou pro mne velice přínosné a opět jsem
si potvrdil, že je nutné se o tom přesvědčovat na
místě osobně.
Chtěl bych Vás ujistit, že informace, které jsem při
našem setkání načerpal, dobře využiji a udělám vše,
co bude v mých silách, abych Vám ve Vašich
starostech pomohl ulehčit. Přeji Vám hodně sil a ať
se Vám dobře vede.
Se srdečným pozdravem
Petr Bendl

Věděli jste …

Žákovské jízdné zdarma na území Středočeského kraje

Středočeský kraj připravil s realizací k 1. září roku 2009 projekt bezplatné přepravy středočeských žáků, studentů a učňů
věkové kategorie od 6 do 19 let do školy a zpět. Rada kraje na svém zasedání dne 15. června 2009, usnesení č. 02424/2009/RK, schválila podmínky a parametry připravovaného projektu – Žákovské jízdné zdarma.
Bezplatná přeprava bude poskytována žákům, studentům a učňům ve věku od 6 do 19 let (tj. do dne předcházejícímu 19.
narozeninám) s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje navštěvující základní školu, střední školu nebo učiliště s
místem výuky na území Středočeského kraje a splňující další podmínky Středočeského kraje.
Více informací na stránkách:

www.kr-stredocesky.cz nebo

www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/skolni+autobusy+zdarma/informace-k-projektu-zakovske-jizdne-zdarma.htm

Blahopř
Blahopřejeme …

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

… k výroč
výročí svatby

Pyšely

14.8.2009 oslaví
manželé Ivona a Petr Vladař
Vladařovi
55 let společného soužití.
Gratulujeme.

Probě
roběhlo …
V pondělí 31. srpna 2009 celebroval kardinál Miloslav
Vlk slavnostní bohoslužbu u příležitosti výroční jednoho
roku od vysvěcení kaple v Hospici Dobrého Pastýře v
Čerčanech.
1. září 2009 uplynul rok od slavnostního otevření pro
prvních 11 pacientů. Celá kapacita 30 lůžek a 22 míst
pro doprovod slouží od počátku roku 2009. Hospic
Dobrého Pastýře pečuje o pacienty v terminální fázi
jejich onemocnění, doprovází umírající na konci jejich
dní. Za 12 měsíců provozu hospic přijal a doprovodil 265
pacientů zejména z Prahy a Středočeského kraje.

PYŠELSKÝ PAŠÁK, cyklistický závod pro děti i dospělé
Termín závodu bude včas plakátován v Pyšelích.
Čerčany
19.9.2009

ČERČANSKÉ OCHUTNÁVÁNÍ
zahrada u KD 13.00 - 18.00 hod

ololmoucké tvarůžky, čerčanský mošt, perníky, klobásky, guláš,
pivo, víno, medovina, pečivo, cukrovinky, kozí sýry, keramika,
proutěné zboží, šperky, přírodní kosmetika, sklářské výrobky.
Bohatý program pro děti i dospělé:
vyřezávání ovoce a zeleniny, tvorba svíček, ražba mincí,
přehlídka historických zbraní, divadlo, skákací hrad, soutěže,
stan s ručními pracemi pro děti
V 17 HODIN BOHATÁ TOMBOLA
Celé odpoledne bude hrát kapela "BESSONI„

Více informace na www.centrum-cercany.cz.
7.9. – 2.10. 2009
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Miroslava Semeráda a Josefa Masničáka, Infocentrum
KINO ČERČANY
12.9. 20.00 h. PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Hořká komedie, mládeži do 12 let nevhodné
19.9. 20.00 h. DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
Hudební ČR,mládeži přístupno
24.9. 10.00 h. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
dětské představení
26.9. 17.30 h. NOC V MUZEU 2
Fantastická komedie v českém znění, mládeži přístupno
26.9. 20.00 h. 35 PANÁKŮ RUMU
Smutná komedie Francie, mládeži do 12 let nevhodné

TĚLOCVIČ
LOCVIČNA SLAVOJ ČERČ
ERČANY

Inzerujete ...

AEROBIC pro ženy a dívky
pondělí

19.30 hod.

čtvrtek

19.30 hod.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
pondělí

18.30 hod.

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI pro předškolní děti od 3 let
pondělí

16:30 hod.
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