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Zprávy ze zastupitelstva …

Volíme
Vol
íme …

Ministerstvo dopravy rozhodlo o poskytnutí
neinvestiční dotace na odstraňování škod
způsobených naší obci povodněmi v roce 2013.
Poskytnutá dotace je ve výši 297 000 Kč, to je
85% uznatelných nákladů. Poskytnuté finanční
prostředky budou použity na opravu poškozených
komunikací.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají 25.10. –
26.10.2013, volební místnost okrsku č.1 je zasedací místnost v
budově OÚ Čtyřkoly, 1.patro pro voliče bydlící ve Čtyřkolech a v
Javorníku, která bude otevřena:

Zastupitelstvo obce Čtyřkoly rozhodlo, že bude
prodloužena smlouva na zimní údržbu místních
komunikací se stávající firmou Rys.
Zastupitelstvo obce Čtyřkoly na základě
doporučení výběrové komise schválilo jako
zhotovitele zakázky „Stavba místní obslužné
komunikace“ (MO2-9,0/6,0/30) v obci Čtyřkoly
firmu BES,s.r.o. z Benešova. Tato firma nabídla
nejnižší cenu.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách
www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Oprava místní komunikace
komunikace...
...
V průběhu měsíce října probíhá oprava místní
komunikace v části obce Javorník směrem na
Baštírnu. Ta je hlavně v letních měsících
maximálně vytížená a velice prašná. Představa
některých občanů, kteří v této lokalitě přebývají
byla možná taková, že povrch cesty bude z
baleného asfaltu. Bylo by to opravdu skvělé, ale
bohužel na takovou opravu chybí obci peníze.
Povrch bude stejný jako je na komunikaci nad
jezem směrem na Javorník (vyfrézovaný,
zaválcovaný asfalt, zastříkaný emulzí). Snažíme
se, s ohledem na finanční možnosti obce, po
částech opravit všechny místní komunikace. Dalo
by se říci, že se nám to snad i daří. Cesty, kterých
se dotýká nový vodovodní přivaděč BenešovSedlčany, přijdou pochopitelně po částech na řadu
až po dokončení výkopů.
Jak jste mnozí již zaregistrovali, tak na komunikaci
směr Pyšely, dále ke hřišti a k tunelu probíhá
stavba veřejného osvětlení, které již z části
funguje a v dohledné době bude svítit i část kolem
krajské silnici.
Libor Jaeger, místostarosta

Vypnutí proudu...
proudu...
Oznamujeme, že dne 30.10.2013 od 8:00 do
12:00 dojde k přerušení dodávky elektřiny v
Javorníku od č.p. 9 směr hotel Javorník, okolí
hotelu včetně směru vodárna, chaty pod tratí
včetně chat u dráhy směr Senohraby. Mapka k
dispozici na OÚ.

pátek
sobota

14.00 - 22.00 hodin
08.00 - 14.00 hodin

S sebou nutné mít platný průkaz totožnosti, případně i voličský průkaz.
Žádáme občany, kteří mají právo a zájem volit a nemohou se ze
zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, aby svůj zájem
nahlásili na OÚ Čtyřkoly (tel: 317 776 651). K těmto občanům
přijede volební komise do místa trvalého bydliště.

KONTEJNERY

25.
25.10.
10. –26.
26.10.
10.2013

Před budovou obecního úřadu budou přistaveny kontejnery
Kontejnery nejsou na stavební suť a nebezpečný odpad!
v pátek

12.00 do 16.00 h

v sobotu

9.00 do 15.00 h

BIOODPAD
Do tohoto kontejneru je možno odložit: trávu, listí, uschlé kytky,
větve o průměru pouze do 3 cm a délky 1 m !!!
Připomínáme možnost objednání multikáry na odvoz odpadu. Pokud
máte zájem, prosím, nahlaste nám to v kanceláři obecního úřadu. (za
poplatek 50,- Kč)
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Do tohoto kontejneru je možno odložit: lina, koberce, starý
nábytek (stoly, židle, skříňky i jejich části – pokud možno co
nejvíce rozebrané!) a matrace.

Nebezpečný odpad

16.
16.11
11..2013

v sobotu od 10:00 do 11:00 h. před budovou obecního úřadu bude
proveden sběr nebezpečného odpadu.
!!! Do nebezpečného odpadu nepatří stavební materiál, suť ,
plasty a dřevo !!!
Do nebezpečného odpadu patří kyseliny, rozpouštědla, zásady,
ředidla, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, oleje a tuky, barvy, laky,
lepidla, cytostatika a jiná nepoužitá léčiva, pneumatiky bez disku,
baterie, akumulátory, nerozebrané (kompletní) elektrické a elektronické
zařízení obsahující nebezpečné látky, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek a další...

Čtyřkolský papírák 2013

Výměna řidičských průkazů...

Poté, co voda opadla, a už nehrozilo nebezpečí, že se
závodníci se nechají unést zážitkem z plavecké části,
přepadnou přes jez a nechtěně vynechají polovinu
cyklistické části tím, že se nechají k obratišti u mostu v
Poříčí unášet proudem, uskutečnil se poslední den
měsíce srpna již 8. ročník triatlonového závodu Čtyřkolský
papírák, který byl tentokrát spojen též s přechodem
Sázavy suchou nohou.

Ze zákona jsou si do konce roku povinni vyměnit řidičský
průkaz ti z vás, kterým byl řidičský průkaz vydán v době od
1.1.2001 do 30.4.2004. Jedná se o řidičské průkazy velikosti
starých občanek.

To, že je závod dokonale zorganizován, a atmosféra je
skvělá, jsme si již zvykli a patří za to organizátorům velký
dík.
Pár drobností navíc, jak jsem je vnímal já:
- voda nebyla úplně nejteplejší, asi tak na 5 centimetrů,
- špalír ve Lštění vytvořený z účastníků tenisového turnaje
tamtéž nakopl určitě všechny k lepšímu výkonu.
Bylo to prostě skvělé. Díky !!!

Laďa Horák

Proměny nádraží...
Většinou jsme otiskovali fotografie a postřehy „staré za nové“...
1.fotografie nové zastávky na nádraží je ze dne 31.8.2008 a 2. fotografie
dnes, jak se na ní podepsal nikoliv zub času, ale vandalů. Je smutné, že
nám v obci nové věci nevydrží moc dlouho.

Humanitární sbírka
DIAKONIE BROUMOV - Centrum sociálních služeb
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková humanitární
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti - materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování a pracovní příležitost.
Ve dnech 29.10. do 10.11. 2013 se uskuteční humanitární sbírka na OÚ
Čtyřkoly. Sběr šatstva je možný v době úředních hodin po, st, pá 8:0014:00 nebo po telefonické domluvě (317 776 651).
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.

Blahopřejeme ... k narozen
narozenin
inám
ám
V září a říjnu oslaví své významné životní jubileum
Černá Miloslava
Benca Štěpán
Rulfová Helena
Tupá Věra
Pospíšil Karel
Vichrová Helena
Přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a
pohody do dalších let života.

Mezi jubilanty je i Štěpán Benca, který naší obci věnoval již 7
let svého volného času jakožto starosta obce. Běžný občan
ani netuší, jak náročné je vykonávat funkci neuvolněného
starosty a jak nevděčná je to funkce. My zastupitelé, kteří do
toho trochu víc vidíme, jsme za něj opravdu moc vděčni.
„Takže Štěpáne, ještě jednou takto oficiálně gratulujeme,
přejeme pevné zdraví a rovněž pevné nervy.
A vydrž to s námi ten poslední rok volebního období!“
Tvoji upovídaní zastupitelé

Držíme palce prvňáčkům …
Letošní úroda prvňáčků byla opravdu hojná. Do školních
lavic usedly děti z nejsilnější vlny nových občánků, které
jsme před šesti lety vítali mezi občánky naší obce.
Rychle to uteklo a stali se z nich školáci, kteří 2.září
začali chodit do školy. Chtěli bychom jim popřát hodné
učitele, spoustu kamarádů ve škole a radost z učení.

Blahopřejeme …
… k narození
Jana Neumannová 5.9.2013
Připojujeme se s gratulací k této krásné události, všem přejeme
lásku, pohodu a spokojenost.

Marek Bambas
Monika Klečková

Pořádáme ...

Zbyněk Lhotka

2.11.

Teodor Molčák

Lampionový průvod

Vydejte se s dětmi na záhadnou cestu plnou „strašidelných“
svítících dýní. Sraz je v 17,30 u mostu, odkud půjdeme společně
ke kostelíku na Hradišti. Na všechny děti čeká na konci cesty
sladké překvapení. Vezměte si buřty a něco teplého na posilnění
s sebou.

Kateřina Neumannová
Jan Sikora
Julie Skládalová
Jakub Šabata
Lucie Trefilová

Zajímají nás akce v okolí …

Barbora Zelená

Čerčany
16.10. od 18.00 – Olga Sommerová v Hospici Dobrého Pastýře

Inzerujete...

19.10. od 19.00 – Josef Fousek v KD Čerčany
Pyšely
15.10. od 17:00 DÝŇODLABÁNÍ
na pyšelském náměstí, soutěž o největší vypěstovanou dýni
každé dítě obdrží sladkou odměnu a na závěr se dýně rozsvítí
28.10. od 18:30 LAMPIONOVÝ PRŮVOD
v rámci rozeznění zvonů na pyšelském kostele
sraz u kapličky na Nové Vsi
28.10. od 21:00

Při příležitosti vzniku našeho státu

se rozezní dva zvony na věži pyšelského kostela
již jedenáctým rokem se tímto Pyšely připojují k akci ZVON
MÍRU V ROVERETU
2.11. od 19:30

"ROZPUŠTĚNÝ A VYPUŠTĚNÝ"

divadelní představení sdružení HROB z Ohrobce, vstupné: 120,Kč.
Týnec nad Sázavou
19.10. od 10.30 hod. – Zamykání Sázavy.
Před budovou outdoorového centra Bisport. Slavnostní ukončení
vodácké sezóny, poslední splutí úseku Týnec nad Sázavou –
Pikovice. Pořadatel: Bisport s.r.o.

V našem obchodě vám nejen
uvážeme květiny, ale najdete
tady i dárkové předměty,
bonboniéry a keramiku.

Elektrikářské práce

Instalatérské práce

TV & IT technika

Venkovní práce

Kontakt: Jana Votrubová

Zednické práce

Další služby - běžná údržba

Email: jana.votrubova@deepspace.cz
Telefon: +420 605 309 587, Web: www.aranzovani.cz

Tel: 731 173 629

Čtyřkoly 098

www.muj-udrzbar.cz
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