květen-červen 2017
ročník 12, číslo 3
dvouměsíčník

ČTYŘKOL a JAVORNÍKU
Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
rád bych Vás v prvních opravdu letních (zatím dle počasí) dnech pozdravil na obvyklém místě, v tomto úvodníku. Blíží se
konec oprav silnic, nájezdů a sjezdů, které nám trochu ztěžovaly pohyb po čtyřech kolech. Bohužel další omezení nás
bude čekat pravděpodobně v příštím roce, kdy je plánována celková rekonstrukce mostu přes hlavní benešovskou silnici.
O všem Vás budeme podrobně informovat.
Musím také zmínit, že se neustále zabýváme stavem nepořádku kolem a v kontejnerech, který způsobují neukáznění
občané a který začíná být neúnosný. Nejde do nekonečna navyšovat počet kontejnerů či počet svozů odpadků. Je to
hlavně o naší disciplíně. Nicméně situaci se snažíme řešit, první změnou je pravidelné přistavování kontejnerů na
bioodpad. Pokud se ale nebudou ctít pravidla (viz níže), bude velmi problematické, tuto službu poskytovat.
A třetí věc bych rád zdůraznil a tou je proběhlé vítání občánků. Za poslední rok se nám v obci narodilo devět dětiček.
Krásné okamžiky života střídají ty smutné a to se nám nyní v květnu zase potvrdilo, kdy jsme se rozloučili s několika našimi
občany, včetně dlouholetého starosty pana Karla Pospíšila.
Těšme se z těch krásných, abychom mohli čelit těm smutným.
Štěpán Benca, starosta

Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo příspěvek
ve výši 8 000 Kč pro hospic v Čerčanech na
pořádání hospicových akcí pro nemocné i
pro veřejnost a příspěvek 2 000 Kč
společnosti RUAH, o.p.s. na péči o těžce
nemocné a umírající pacienty v domácím
prostředí.
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský
výsledek za rok 2016 ve výši 7,079 mil. Kč.
Prostředky budou použity v následujících
letech.
Dne 31.3. se za účasti Policie ČR a Odboru
dopravy při MěÚ Benešov konalo místní
jednání ve věci zákazu vjezdu motorových
vozidel směrem na Baštírnu a omezení
rychlosti na 40km/hod v celé obci Čtyřkoly.
Oba požadavky obce byly zamítnuty.
Zastupitelstvo obce vybralo jako zhotovitele
akce Vodovod Čtyřkoly, řad 2-6 a 2-6-2
(lokalita nad bývalou restaurací Montana)
firmu VHS, s.r.o. Benešov, která splnila
všechny podmínky zadání.

Pravidelné přistavení
kontejnerů na bioodpad

Neuhrazené poplatky
za svoz odpadů

Každý poslední týden v měsíci bude
přistaven na 7 dní včetně víkendu
kontejner na bioodpad na stanoviště
kontejnerů:
- v Javorníku na návsi
- ve Čtyřkolech pod zastávkou
Tyto velkoobjemové kontejnery
budou sloužit pouze pro bioodpad
(tráva, listí a větve kratší než 1 metr).
Tento odpad nesmí být ukládán v
igelitových pytlích.

Žádáme občany, kteří ještě
neuhradili poplatek za svoz
odpadů na rok 2017, ať tak
neprodleně učiní na obecním
úřadě.

Internet a wifi pro
chataře v Údolí pstruhů.
Od 10.5 je uveden do provozu
internet pro chataře v Údolí pstruhů.
Je možné využít sezónní platbu,
pouze za 6 měsíců v roce.
Bližší informace poskytne pan
Jaroslav Vocel, tel.: 723104978.

Nedělní odpoledne
Rozběhla
se
sezóna
zahradních
a
dalších
venkovních prací, při kterých se
používají
hlučné
stroje.
Upozorňujeme, že o nedělích
od 12 hod je zakázáno hlučné
stroje používat. Vyhlášku,
která toto určuje i další
vyhlášky naleznete na webu:
http://www.ctyrkoly.cz/obecniurad-1/uredni-deska/.

Dotační program Dešťovka
Další informace naleznete na webu:
http://www.ctyrkoly.cz/obecni-urad-1/urednideska/.

Od 29.5. je možné žádat o dotace na využívání dešťové vody v rámci
programu MŽP „Dešťovka“. Více na https://www.sfzp.cz/sekce/877/destovka/.

Akce v obci:
3.6. Dětský den
1.7. Čtyřkolský Papírák a Přechod Sázavy
Obě akce pořádá osada Montana na jezu ve Lštění.
Prezentace na Čtyřkolský Papírák začne v 10:30 a
startovní výstřel se očekává v 11:30.

DĚTSKÝ DEN

Přechod Sázavy začne odpoledne, přibližně ve 14:00.

SOBOTA 3.6. 2017, 14 hod
Hřiště Vávrovky
TĚŠIT SE MŮŽETE NA
Skákací hrad
Cukrovou vatu
Jízdu na koníčcích
Ukázku výcviku psů
Fůru disciplín
Balónky a dárečky

Zajímavé akce v okolí
20.5.- 30.7. Lajka a zvířecí kosmonauti
originální výstava k 60.výročí letu Lajky do vesmíru
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
13.5. - 30.9. Marie Terezie - panovnice stojící u zrodu
úspěšné dynastie
výstava k připomenutí 300. výročí narození Marie
Terezie, Zámek Konopiště
1.6. 15 hod - Den dětí Benešov
Na oslavě dne dětí na Masarykově náměstí vystoupí
Pavel Callta, Naty Hrychová a Dan Netušil.
Masarykovo náměstí, Benešov
3.6. 13 hod - 110 let SDH Čerčany
3.6. 13 hod - Nejkrásnější moře je na Sázavě
Výstava obrazů na břehu Sázavy - K. Svoboda,
ak.malíř L. Musil a Marie Kolářová
Osada Budín, nad Budínským jezem.

Tip Rozhledů…
9.6. Noc kostelů
Kostel sv. Klimenta, Hradiště

Vítání občánků
V polovině května pan starosta Benca přivítal nové
občánky naší obce. Za poslední rok se jich narodilo 9,
7 dívek a 2 chlapci. Přejeme jim i rodičům hodně zdraví a
štěstí.
Děkujeme sponzorům – firmě Dětský ráj za balíčky pro
děti a panu Evženovi Průšovi za krásné botičky.

18-18,30
18,30-19
19-19,45
19,45-20,45
21-21,45
22-22,30

individuální prohlídka kostela
úvodní slovo, seznámení se s historií
kostela
vystoupení pěveckého sboru
Mammas&Mammas
Pamětník ráje – próza
František Kreuzmann, Pavel Hoza
harfový koncert Barbora Plachá
čas pro ztišení a modlitbu

Poslední dubnový
večer byl zase osudný
pro čtyřkolskou
čarodějnici…

Naše blahopřání patří…
Gratulujeme našim sousedům, kteří v květnu a červnu
slaví nebo oslavili den svého narození a jmenovitě
těm, pro které je tento rok životním jubileem.
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.

Rozloučili jsme se:
Rudolf Jan Metlička
Anna Stehlíková
Karel Pospíšil

Vzpomínka:
Hrbáčová Božena

11.5.

Kubaričová Libuše

12.5.

Dvořáková Dagmar

18.5.

Tichá Marie

24.5.

Hrabětová Eva

11.6.

Hnátek Jaroslav

20.6.

Dne 9.5. 2017 nás opustil po delší nemoci pan
Karel Pospíšil z Javorníka. Byl prvním starostou po
rozdělení obcí Čtyřkol a Lštění v roce 1990.
Jednou z jeho největších zásluh je, že máme v
naší obci železniční zastávku, kterou obec
financovala z vlastních zdrojů. Celý život žil v
rodném domě, se svojí ženou Růženou vychovali
tři syny. Vzpomínáme na něj jako dlouholetého
starostu a člena SDH v naší obci.

Míka Jiří

22.6.

Vzpomínala Zdenka Jaegerová

Holub Petr

25.6.

MŠ Fialka Chocerady

ZÁPIS na rok 2017 - 2018
V průběhu měsíce května a června 2017 probíhá ZÁPIS do MŠ Fialky-Chocerady na rok 2017-2018.
Jsme česko-anglická školka a naším vzdělávacím záměrem je individuální přístup k dětem s cílem rozvíjet jejich
potenciál, talent a nadání. Náš vzdělávací program zahrnuje výuku anglického jazyka každý den.
Ve školním roce 2017-2018 otvíráme třídu Logopedické prevence, která bude součástí našeho vzdělávacího programu.
Odborný logoped, který provede depistáž či kontrolní vyjádření v naší školce, vybere ty děti, které doporučí k zařazení do
logopedické prevence. S těmito dětmi pak bude pracovat logopedický asistent v rámci logopedické prevence. Dětem, u
kterých se projeví již výraznější řečové obtíže, bude doporučena návštěva logopedické ambulance. Nejedná se o děti,
které již navštěvují s rodiči svého klinického logopeda.
K prevenci patří zpřesňování slovní zásoby, porozumění, rytmizační hry, dechová cvičení, hry zaměřené na rozvoj
zrakové a sluchové pozornosti, rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby, grafomotoriky či pravolevé orientace.
V květnu otvíráme kurzy kreslení a malování s Eli - kurz je vždy ve středu a je celý veden v anglickém jazyce.
Děti jsou v malých skupinkách. Učíme je zvládat techniky umění za účelem zlepšení představivosti, používání tvarů,
světla barev. Techniky a materiály, které používáme jsou uhly, tužky, kreslení s křídou, práce s olejovými barvami,
koláže a malba na látku. Na našich stránkách www.fialka-chocerady.cz najdete informace o našich Příměstských
táborech.
Prosím, volejte ohledně osobní konzultace ředitelku MŠ Fialky p. Janu Lightburn na tel 775 614 778 nebo pište na email:
j.lightburn@seznam.cz
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