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Vážení spoluobčané,
Blíží se opět konec roku, dovolte mi všechny vás touto cestou pozdravit a
popřát vám krásné vánoční svátky a v roce příštím všechno dobré a ať se vám
daří vše, na co sáhnete. Totéž z celého srdce přeji celému zastupitelstvu a
pracovníkům obecního úřadu.
V tomto roce se nám bohužel nepodařilo úplně všechno, co jsme si jako
zastupitelstvo této obce přáli, např. zajistit finanční prostředky na vybudování
veřejného osvětlení, komunikací, či vybudování návsi v Javorníku. Na druhou
stranu se několik věcí podařilo díky společnému úsilí zastupitelstva jako
například oprava střechy na OÚ, dokončení úprav okolí ČOV, oprava božích
muk a vybudování nové zvoničky za přispění a finanční pomoci Středočeského
kraje a získání financí na další etapu kanalizace rovněž díky přispění a finanční
pomoci Středočeského kraje.
Blíží se zima i když v průběhu listopadu to tak nevypadá. S příchodem zimy
nás čekají vysoké finanční výdaje s úklidem sněhu a potíže s tím spojené, jako
jsou bezohlední řidiči nechávající svá auta zaparkovaná v našich úzkých
uličkách, která brání úklidovým strojům v práci.
Prosím vás o více ohleduplnosti. Doufejme, že sněhu za celou zimu bude
méně, než co ho napadlo letos v říjnu. Závěrem mi dovolte popřát i dětem
hezké vánoční prázdniny a hodně dárků pod stromečkem.
Štěpán Benca, starosta obce

Už 3 roky s vá
vámi …
Už třetím rokem dostáváte do vašich schránek obecní zpravodaj Rozhledy, prostřednictvím kterého vás informujeme o
aktuálním dění v obci.
Ráda bych vám přiblížila, jak takovýto zpravodaj vlastně vzniká a kolik času zabere jeho příprava než se dostane do vašich
rukou.
Základem všeho podstatného, co se ve zpravodaji dočtete, jsou pravidelná zasedání zastupitelstva. Ze zasedání se pořizuje
zápis, který je také možno si přečíst na webových stránkách. Rubrika „Zprávy ze zastupitelstva“ je vlastně stručný přehled
bodů, které byly na zasedání projednány. Tento text sestavuje Robert Nešpor. Dle aktuálnosti a zajímavosti se některé body
rozvedou do samostatných článků i s fotografiemi (např. kontejnery, realizované dotace, atd.). Komentáře se chopí většinou
ten, kdo má dané téma na starosti. Rubriky jako „Blahopřejeme“ , „Pořádáme“ nebo „Akce v okolí“ dává dohromady kulturní
komise. Možná jste si všimli, že v poslední době už neotiskujeme „Kroniku“ a to z toho důvodu, že jsme se dostali do období
50. let 20. století, které není čtenářsky moc zajímavé. Rozhodli jsme se proto tuto rubriku ukončit.
Všechny ostatní rubriky jako „Informujeme“, „Upozorňujeme“, „Inzerujete“, případné příspěvky od občanů a celkovou
kompletaci a úpravu provádím já tedy Martina Matuštíková.
Konečnou verzi ještě dostanou ke schválení a kontrole zastupitelé a zpravodaj je hotov. Tím to ale zdaleka nekončí. Zajištění
tisku a roznos do schránek také zabere nějaký čas 6-8 dobrovolných pomocníků.
Chtěla bych upozornit na to, že všichni kdo se podílejí na tvorbě Rozhledů, to dělají ve svém volném čase, zdarma a jen s
pocitem vykonání dobrého skutku pro naši malou obec. Tímto bych také ráda za sebe poděkovala všem, kteří s Rozhledy
pomáhají.
Těšíme se na vaše odezvy a spolupráci.
Tisk zpravodaje je finančně náročný a abychom nezatěžovali obecní rozpočet, tiskneme Rozhledy svépomocí a
prostřednictvím dobrovolníků v nákladu cca 230 kusů. Žádáme ty z vás, kteří mají e-mailovou schránku, aby si objednali
zasílání zpravodaje v elektronické podobě na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz a urychlíte tak cestu zpravodaje k vám
domů. Děkujeme.
Martina Matuštíková

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost SDH Čtyřkoly o schválení nákupu nové cisterny CAS za cca 60 000 Kč s tím, že stará
cisterna bude prodána.

•

Byla dokončena oprava střechy obecního úřadu firmou Buček.

•

Pokračuje rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu – instalace nové kuchyňky, vymalování, položení nové podlahy
a montáž nábytku. Rekonstrukce by měla skončit během listopadu, kdy v zadní místnosti úřadu vznikne pracoviště
CzechPoint.

•

Firma Schubert dokončí úpravy ČOV,kde položí zámkovou dlažbu,kterou obec dostala darem.

•

Zdárně pokračuje výstavba garážové pergoly na pozemku OÚ. Práci vykonává p.Neuberk v rámci veřejně-prospěšných
prací.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Rekonstrukce stř
střechy …

Informujeme …
Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
Ve dnech 23.11. - 4.12. 2009 se uskuteční humanitární sbírka na
OÚ Čtyřkoly. Sběr šatstva je možný v době úředních hodin po, st,
pá 8:00-14:00 nebo po telefonické domluvě.

V říjnu se budova obecního úřadu dočkala nové
střechy. Částečná rekonstrukce probíhá i v interiéru
kanceláří, kde se připravuje místnost pro Czechpoint.
V lednovém vydání zpravodaje se dozvíte více.

Přijímáme:
- letní a zimní oblečení
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony a látky
- péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
- starý papír, který nám pomůže pokrýt částečně provozní náklady
- dětské hračky a knihy
Věci prosíme zabalit do pevných igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.

Probě
Proběhlo …
7.11. v 16:30 hod.

VEČERNÍ POCHOD S LAMPIÓNY

Letošní lampiónový průvod svým datem vyšel akorát na výročí VŘSR, proto bych ráda uvedla na pravou míru, to že se
nejednalo o žádný ideologický pochod. Prostě jsme se vydali s lampiónovými světýlky na tajuplný pochod na Hradiště. Po
cestě jsme potkali strašidelné ale i vysmáté dýně, které krásně zářily v temném lese. Všechny děti došli statečně k cíli, ale
hledání pokladu v nočním tmě jim dalo pořádně zabrat. Po sladkých odměnách se rychle zaprášilo a přišlo na řadu opékání
buřtů a posílání vánočních přáníček do nebe.
Věřte nebo nevěřte, ale dýně se samy do lesa nedostaly a poklad neukryl. Všem, kteří k tomu napomohli, budiž odměnou
dětská radost z dobrodružného večera a náš dík.
Za zúčastněné rodiče Martina Matuštíková

Blahopř
Blahopřejeme … … k narozeniná
narozeninám
v předvánočním čase oslaví své životní jubileum
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9.11.
1.12.
2.12.
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10.12.
16.12.
19.12.
31.12.

Jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a
spokojenosti do dalších let.
Při příležitosti blížícího se vánočního setkání dříve
narozených občanů, vás chceme ujistit, že si vážíme
občanů, kteří se dožívají v naší obci vzácných jubilejí jak
osobních tak i výročí společného soužití manželů. Že
oslavenců v obci není málo, dokazuje malá statistika.
Občanů kteří se dožili 80 let a více je 16 a sňatků
trvajících déle jak 50 let je celkem 7.
Při návštěvách v rodinách členové komise nečekají žádné
recepce. V mnoha případech se jubilanti na návštěvy těší,
mají zájem o dění v obci a hlavně si chtějí popovídat,
mnohdy jsou málo pohybliví a na vánoční posezení
nemohou přijít.
V měsíci listopadu ve velké svěžesti dožila 90 let paní
Marie Horbáňová. Je to naše Zita Kabátová, má
fantastickou paměť, příkladně se stará o svou zahrádku
aje radostí s ní pohovořit o knihách, které čte, má zájem o
vše c se děje v obci. Přejeme do dalších let mnoho zdraví
a svěžesti.
V prosinci se dožívá úctyhodných 98 let paní Karla
Hrušková. Je naší nejstarší občankou a kdyby ji netrápil
zrak určitě bychom ji denně našli u šicího stroje. Paní
Hrušková je stále čilá a těší se vynikající péči, kterou jí
rodina poskytuje.
Přejeme odhodlané vykročení ke stovce.
zastupitelstvo obce

… k narození
narození
Teo Outhier

10.11.2009

Přejeme šťastným rodičům hodně radosti z chlapečka a všem
pevné zdraví a hodně štěstí.

Probě
Proběhlo …
Kontejner velkoobjemový a biologický odpad
ve dnech 24.-25.10.2009 proběhl svoz bioodpadu
velkoobjemového odpadu. Celkem byly naplněny
velkoobjemové kontejnery a 2 kontejnery s bioodpadem.

a
2

Pro vaši informaci uvádíme kolik stojí odvoz kontejnerů obecní
pokladnu. Bioodpad dle přeplněnosti kontejneru stojí 30004000 Kč. Velkoobjemový kontejner naplněný převážně
nábytkem stál jeden 5000 Kč a druhý 4000 Kč. A do toho není
započítána práce a čas zastupitelů, kteří museli nábytek
rozštípat, aby se to všechno do kontejneru vešlo.
Ovšem pozor, druhý den po této kontejnerové akci se opět v
kontejnerech na směsný odpad objevily ostříhané tuje!!!

Upozorň
Upozorňujeme …
Nález uhynulého orla skalního

Podporujeme …
PSÍ ÚTULEK MARŠOVICE
Stále mnoho lidí nemá tušení,
že se někde v okolí nachází
takovéto
psí
zařízení.
Útulek pořádá různé akce a
navíc umožňuje veřejnosti i
venčení pejsků. Více o
aktivitách útulku na stránkách

Benešovští policisté prošetřují případ nálezu uhynulého orla
skalního, který patří mezi chráněné živočichy. 29. září v
dopoledních hodinách ho nalezl u bývalé hájenky u osady
Tomice u Olbramovic pracovník Ochrany fauny ČR Votice.
Pitva prokázala, že orel byl usmrcen větším množstvím
chemické látky CARBOFURAN, která se do jeho těla
dostala pravděpodobně pozřením otrávené návnady.
Přestože pokládání návnad v přírodě je v naší zemi
zakázané, stále se tento způsob používá v boji se škodnou.

VÁNOCE PRO PEJSKY

Policisté v případu zahájili úkony trestního řízení pro
podezření ze spáchání trestného činu neoprávněné
nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě
rostoucími rostlinami.

19.12. 2009 proběhne již druhé Vánoční setkání s
maršovickými pejsky na podporu psího útulku. Pejskům
můžete přinést pod stromeček nějaký dárek, udělat jim
radost mazlením a procházkou či některému nadělit pod
stromeček dárek ze všech nekrásnější - nový domov.

Zároveň občany žádají o pomoc při pátrání po
bezohledném člověku, který má smrt orla skalního na
svědomí. Pokud by k případu měli jakékoliv informace,
mohou zavolat na telefonní číslo 974 871 340 nebo na
linku 158. Děkujeme.
nprap. Zuzana Stránská

http://www.utulek-marsovice.estranky.cz/

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Poř
Pořádáme …

Lštění
6.12.

Mikulášská besídka

Máte doma andílka nebo čertíka?
Udělejte mu masku a přijďte v 16:00 hod. do zasedací
místnosti OÚ na netradiční čertovsko-andělský karneval.
Možná přijde i Mikuláš !!!
18.12. 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.

Připravujeme …
23.1.2010

XVI. obecní ples

Od 19:30 hodin v sále Hotelu Relax v Javorníku, k tanci
bude hrát kapela DŮRAZ BAND.
Tombola – pokud byste chtěli přispět něčím do tomboly,
učiňte tak nejpozději do 18.1. na obecním úřadě.

Inzerujete ...
OTEVÍRACÍ DOBA NOVÝCH POTRAVIN

29.11.
14:30 hod. ADVENTNÍ KONCERT
kostele sv. Klimenta na Hradišti. Na koncertu vystoupí Pěvecký
sbor Gymnázie v Benešově.
Pyšely
29.11.
16.00
1. ADVENTNÍ NEDĚLE
pořádá Sokol Pyšely, pyšelské náměstí
2.12.
13.30
MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ
pro Vaši příjemnou pohodu hraje Duo Ambrozzopořádá Klub
seniorů Pyšely v hasičské zbrojnici
4.12.
19.30
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
pořádá Sokol Pyšely v Sokolovně
???prosinec??? KONCERT PRO DĚCÁK BRASS FIVE
pořádá Dětský domov Pyšely v Sokolovně
5.12.

14.00

ČETNICKÉ HUMORESKY

vyprávění o Československých četnících s prezentací nové
knihy Četnický pes Alto, s autorem knihy Michalem Dlouhým
duchovním otcem úspěšného seriálu, autorem devíti knih o
četnících o historii Ústavu pro chov a výcvik služebních psů v
Pyšelích, v hasičské zbrojnici v Pyšelích
6.12.
16.00
2. ADVENTNÍ NEDĚLE
pořádá Sokol Pyšely, pyšelské náměstí
13.12.
16.00
3. ADVENTNÍ NEDĚLE
pořádá Sokol Pyšely, Pyšelské náměstí
Čerčany
26. 11.
19:00
SPIRITUÁL KVINTET
koncert v rámci 25. ročníku hudebního festivalu Podblanický
podzim, předprodej vstupenek: Knihovna a infocentrum
Čerčany, tel./fax: 317 776 154 info@cercany.cz
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KINO ČERČANY

PONDĚLÍ- PÁTEK
8 – 12 15 – 18

PONDĚLÍ- PÁTEK
8 – 11 14 – 17

26. 11.10:00 S KRTKEM DO POHÁDKY 1, Dětské
představení

SOBOTA
8 – 12

SOBOTA
8 – 12

NEDĚLE
9 – 11 14 – 16

NEDĚLE
9 – 11

28. 11.16:00 VZHŮRU DO OBLAK, Animovaný / Akční /
Dobrodružný / Komedie. USA
19:00 ROZERVANÁ OBJETÍ, Drama / Thriller.
Španělsko
3. 12. 10:00 HVĚZDA BETLÉMSKÁ 3, Dětské
představení
4. 12. 19:00 PROTEKTOR, Drama / Romantický. Česko
5. 12. 16:00 G-FORCE, Akční / Dobrodružný / Rodinný /
Fantasy. USA
19:00 LIŠTIČKY, Drama. ČR, Slovensko, Irsko
11. 12.19:00 HANEBNÝ PANCHARTI, Drama / Válečný.
USA / Německo
12. 12.19:00 JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE, Historický.
Polsko / Slovensko / Česko
14.12.2009 – 14.1.2010 DOVOLENÁ - NEPROMÍTÁ SE
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