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Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
jsem rád, že Vás mohu pozdravit a do nadcházejícího adventního času popřát hodně pohody. Věřím, že se s Vámi
potkám na některé z předvánočních, či vánočních akcí. Pokud ne, užívejte tento hezký čas, tak, jak je Vám milé a z
těchto chvil čerpejte vše pozitivní.
Štěpán Benca, starosta

Zprávy ze zastupitelstva

Počet osob zapsaných do seznamu voličů
Počet osob, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Volební účast v procentech

539
403
403
400
74,21%

Podrobné výsledky naleznete na www.volby.cz.

•

S firmou VHS Benešov byla podepsána smlouva o
dílo na stavbu vodovodního řadu 3-6 na pozemku
parc. č. 118/1 a č. 118/24 v k.ú. Čtyřkoly. Cena
stavby je 406.442,59 Kč. Vodovodní řad je nyní
realizován.

•

Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na
rok 2018. Plánované příjmy: 8.925.600,- Kč,
plánované výdaje: 14.599.000,- Kč. Návrh
rozpočtu na rok 2018 je schodkový a bude kryt z
přebytku minulých let.

•

V současné době se dokončuje zpracovávání
projektové dokumentace na stavbu vodovodního
řadu nad tratí vpravo od hlavní silnice. Na
umístění přečerpávací stanice je třeba odkoupit
soukromý pozemek parc. č. 507 o výměře 117
m2. Podmínky prodeje bude obec dojednávat s
majiteli pozemku.

•

Zastupitelstvo obce Čtyřkoly rozhodlo o výstavbě
dětského hřiště na pozemku u obecního úřadu ve
Čtyřkolech v přední části pozemku. Na výstavbu
dětského hřiště bude obec žádat o dotaci.
Pozemek okolo budovy obecního úřadu bude
nově oplocen plotem v úrovni přední budovy
obecního úřadu. Oplocení od silnice včetně vrat
bude zrušeno, zde bude pozemek částečně
oddělen od komunikace pouze živým plotem.

•

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo finanční
příspěvek ve výši 3.000,- Kč na činnost Českého
svazu včelařů, základní organizace Čerčany.

Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na
stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na OÚ.

Naše blahopřání patří…
Těší nás, že můžeme popřát našim sousedům, kteří
v posledních dvou měsících roku 2017 oslaví životní
jubileum:
Kadeřávek Karel

17.11..

Vítek Josef

5.12.

Schwetz Alfred

29.12.

Noví občánci:

Přejeme pevné
zdraví a hodně
štěstí.

Štěpánka a Štěpán
Soukupovi

Zajímavé akce v okolí:

Akce v obci:
3.12. od 16 hod Rozsvícení vánočního stromku
Přivítejme společně advent se svařáčkem v ruce
– tentokrát u Restaurace U Čerta.
14.12. od 16 hod Vánoční posezení pro seniory
v zasedací místnosti v prvním patře obecního
úřadu.
24.12. Štědrodenní výšlap
Již tradičně se bude konat Štědrodenní výšlap ke
kostelíku na Hradišti. Sraz je v 10,30 hodin u
mostu. V kostelíku si můžete připálit Betlémské
světlo, zazpíváme koledy. Od 15 hod zde
proběhne dětská vánoční mše.
24.12. Bridge After Party
Přijďte na Štědrý večer kolem 22 hod. zapálit
svíčku na náš čtyřkolský most a popřát si a připít
se sousedy na krásné Vánoce.

4.-30.11. – výstava obrazů
KD Čerčany
Gita Marcolová a Antonín Volek
26.11. 15 hod – Hurá na duchy
Kino Čerčany
Rodinný muzikál, účinkují Magdalena Reifová a Petr Vacek
1.12. 17 hod Čerti na Karlově

Můžete se těšit na čertovské komando, známé z Alpských
Krampusů, kde i dospělým opravdu „zatrne“ a i ti srdnatí a
otrlejší se schovávají …
2.12. Koncert vážné hudby
Kostel Povýšení sv. kříže v Pyšelích
9.12. 10 hod Staročeská zabijačka
Fotbalové hřiště SK Chocerady
12.12.19,30 Vánoční koncert Evy Pilarové
KD Karlov

13.12. 19,30 Vánoční překvapení Ondřeje Havelky a
jeho Melody Makers
KD Karlov

Novoroční mše
s kardinálem Dominikem Dukou 1.1. 2018
Od silvestrovské půlnoci bude v kostelíku na Hradišti
celebrovat mši kardinál Dominik Duka.

Tip Rozhledů:
Adventní koncert pro hospic
Benefiční koncert souboru Alla Breve pro čerčanský Hospic
Dobrého Pastýře.
Koncert se uskuteční v neděli 10. prosince 2017 od 16 hodin
v konírně na zámku Jemniště.
Vstupenky za 250 Kč zakoupíte v Hospici Dobrého Pastýře(tel:
317 777 381), v benešovských Hudebninách Pekař nebo přímo na
zámku Jemniště.
Výtěžek z koncertu bude využit na nákup koupelového vozíku
pro pacienty Hospice Dobrého Pastýře a zdvojnásoben díky
laskavé podpoře Nadace Divoké husy.

Našim dětem
Druhou listopadovou neděli byly pro
naše děti (i rodiče) připraveny dvě
akce.
Nesměl
chybět
tradiční
lampionový průvod s hledáním
pokladu. I když počasí nebylo ideální,
poklad se našel a děti byly
odměněny…
Ještě před průvodem se na obecním
úřadě sešly děti i s rodiči a svým
malováním podpořily plánovanou
výstavbu dětského hřiště. Místnost na
úřadě byla plná a bylo namalováno
19 krásných obrázků.
Moc děkujeme.

Naši hasiči hledají posily
Nedávná vichřice, kdy půlka naší obce
zůstala více než 24 hod bez elektřiny a na
několika místech popadaly stromy, ukázala
evidentní potřebnost a přínosnost našich
dobrovolných hasičů. Pokud ještě váháte
se vstupem do jejich sboru, neváhejte,
každý, kdo projeví zájem je vítán.

Chceš chránit svůj majetek
a majetek obce v které žiješ?
Přijď mezi nás.
Sbor Dobrovolných hasičů Čtyřkoly
hledá do svých řad nové členy.
V letošním roce jsme měli již sedmnáct zásahů v naší obci
i v obcích kolem nás.
Přihlásit se můžeš na tel. +420 721 624 190
Email: sdhctyrkoly.jednatel@seznam.cz
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