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ČTYŘKOL a JAVORNÍKU
Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
rád bych využil tohoto místa k letnímu pozdravu Vás, našich čtenářů. Věřím, že letní dny využíváte k odpočinku,
dovolenkovým a jiným aktivitám, kterým přeje toto hezké roční období. Procházím-li naší obcí, tak o hezkém místě, kde
žijeme, často svědčí velké počty turistů, kteří naší obcí projdou při svých posázavských toulkách. I pro hezkou přírodu
jsme si naše bydlení zvolili právě zde a věřím, že většina se z dovolených vrací ráda sem, na naše zahrady, terasy, k
řece, do chalup i domků…
V druhé části svého úvodníku bych se chtěl zmínit o chystaných změnách ve svozu odpadů, které se budou týkat
zejména obyvatel s trvalým bydlištěm. Záměrem obce je, aby každá domácnost měla kromě popelnice na směsný odpad
i vlastní popelnici na plasty a papír. K tomuto nás vede úspora při svozu tříděných odpadů i neutěšená situace kolem
kontejnerů v obci. Konečnou podobu změn řešíme ve spolupráci s firmou Pedersen, která v obci svoz odpadů zajišťuje. V
příštích týdnech budeme o všem informovat.
Nakonec bych Vám všem rád popřál hezkou druhou půlku prázdnin.
Štěpán Benca, starosta

Zprávy ze zastupitelstva
- Krajský úřad Středočeského kraje zveřejnil Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Při
přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
- Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou a projektovou dokumentací na rekonstrukci cyklistické lávky u Baštírny,
předloženou obcí Senohraby.
- Zastupitelstvo obce vybralo jako zhotovitele akce Obnova místní komunikace v Javorníku firmu J.L.T. stavební
společnost, s.r.o., Jesenice, která splnila všechny podmínky zadání a byla nejlevnější.
- Zastupitelstvo obce rozhodlo o zakoupení dvou laviček, které budou umístěny v části obce Javorník před zvoničkou
podél cesty.
Další informace naleznete na webu: http://www.ctyrkoly.cz/obecni-urad-1/uredni-deska/.

Dětské hřiště
Jak jste již možná někteří zaregistrovali, obec ve spolupráci s rodiči zamýšlí vybudovat dětské hřiště. Nejvhodnější
lokalitou se jeví prostor nad Planýrkou. Konkrétní podoba a velikost se bude odvíjet zejména od úspěchu v dotačním
řízení. Nicméně již nyní se rodiče dětí ve Čtyřkolech a Javorníku mají možnost zúčastnit výběru potenciálních herních
prvků. Záměrem je, aby hřiště sloužilo nejmenším, ale i velkým dětem a třeba i dospělým. V minulých dnech ti rodiče,
kteří vyjádřili podporu k výstavbě hřiště během dětského dne, byli osloveni organizátorkou ankety paní Hanou Hájkovou
a byla jim zaslána anketa, jejímž cílem je vybrat herní prvky, o které by byl největší zájem. Pokud se chcete ankety také
zúčastnit, obracejte se do 10.8. na paní Hájkovou, email: hriste.ctyrkoly@gmail.com.
Markéta Ježková

Dětský den
První červnovou sobotu se děti měly možnost pobavit na
svém dnu ve Čtyřkolech. Za pomoci našich dobrovolných
hasičů absolvovaly fůru disciplín, vyřádily se na skákacím
hradu, zamlsaly si cukrovou vatu. Trochu adrenalinu
přibylo při ukázkách výcviku policejních psů, zásahů proti
ohrožující osobě, statečné děti si sílu policejního psa
mohly zkusit na vlastní kůži. Počasí se vydařilo, takže
závěrečná pěna byla, stejně jako v minulých letech,
tečkou za pěkným odpolednem.

Děkujeme sponzorům,
kteří se podíleli na akci: PEPSICO, jezdecký
klub Čtyřkolák

Pojďme se
pobavit a
podpořit
novou akci
ve
Čtyřkolech

Zajímavé akce v okolí
- Žralokovy necky
5.8. 15 hod, Stánek U Ferdinanda, Vlkovec-u
řeky
20. ročník tradiční soutěže originálních plavidel
- Choceradská pouť
11.-13.8. hřiště u školy

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

2.7.

- O pohár PolemnEpolem
10.9. a 1.10. Čerčany
Čtvrtý a pátý závod seriálu pěti cyklistických
závodů pro děti do 15 let Čerčany BabyBikers

Konta Antonín

10.7.

Hallerová Blažena

17.7.

Hrdina Miroslav

4.8.

Novotná Marcela

8.8.

- Týnecký střep
5.-6.8. 10 hod, hrad Týnec nad Sázavou
Zábavné městské slavnosti

Horváthová Marie

20.8.

Strachotová Božena

22.8.

Dvořáková Helena

26.8.

Hrbáč Martin

27.8.

- Ovocné knedlíky
5.-6.8.
Celý víkend provoní nádvoří zámku Konopiště
oblíbená pochoutka arcivévody Františka
Ferdinanda d´Este.
- Paráda fest
12.8. 13.00 hod, přírodní amfiteátr Konopiště
- Benešovské posvícení
19.-21.8.
Tradiční třídenní posvícenské oslavy v centru
města s bohatým programem..

Rozloučili jsme se:
Růžena Medřická

Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech - důstojnost a laskavá péče až do

posledního okamžiku

Váš blízký nemusí strávit poslední chvíle života sám a v anonymním prostředí. Pokud na to máte síly a možnosti,
nebojte se o něj postarat doma. Je to jedinečný dar, který mu můžete dát. S péčí o blízkého vám pomůže tým odborně
vyškolených pracovníků našeho domácího hospice, který bude dojíždět k vám domů. Nastaví optimální léčbu, zaučí v
ošetřování, zapůjčí potřebné pomůcky, poradí. Bude vám oporou a k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.
Pokud to doma nejde, může Váš blízký strávit poslední
dny a týdny svého života v našem lůžkovém hospici v
Čerčanech. Zdejší tým složený z lékařů, zdravotních
sester, sociálních pracovníků, psychologa a duchovních
bude společně promýšlet, jak zvládnout bolest a jiné
nepříjemné příznaky nevyléčitelného onemocnění a
snažit se o to, aby zbývající čas nemocný strávil co
nejlépe a tak, jak si přeje. Jeho den bude mít takový
rytmus, jaký mu bude vyhovovat. Do hospice můžete
kdykoli přijít na návštěvu nebo tam se svým blízkým pár
dnů pobýt. Hospicoví pracovníci jsou připraveni
poskytnout podporu nejen nemocnému, ale v případě
potřeby i Vám. Můžete se na ně s důvěrou kdykoli
obrátit.
Hospic je dostupný všem, bez rozdílu věku, vyznání i sociálního statusu. Služby jsou sice zpoplatněny, ale výše platby
je nastavena tak, aby na službu každý dosáhl. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.hospiccercany.cz.
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