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Volíme …
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR se konají 12.10. – 13.10.2012, 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:

pátek
sobota

14.00 - 22.00 hodin
08.00 - 14.00 hodin

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.

Zprávy ze zastupitelstva …
•

Byla dokončena oprava povrchu místní komunikace v Javorníku č.kat. 123/28 a oprava povrchu části místní komunikace
č.k.747/2 ve Čtyřkolech, horní cesta do Údolí pstruhů

•

Dne 25.09.2012 proběhlo další jednání o možnosti výstavby nájezdu na silnici I/3 v k. ú. Čtyřkoly. Jednání je ve fázi
zpracovávání projektové dokumentace ..
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

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 11.11. 2012 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 (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.

KONTEJNERY

19.
19.10.
10. – 20.
20.10.
10.2012

Před budovou obecního úřadu budou přistaveny kontejnery
v pátek

19.10.2012 od 14.00 do 16.00 hodin

v sobotu

20.10.2012 od 9.00 do 15.00 hodin

!!! Kontejnery nejsou na stavební suť a nebezpečný odpad !!!
Připomínáme možnost objednání multikáry na odvoz odpadu. Pokud máte zájem, prosím, nahlaste nám to v
kanceláři obecního úřadu. (za poplatek 50,- Kč)
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

BIOODPAD

Do tohoto kontejneru je možno odložit: lina, koberce, starý
nábytek (stoly, židle, skříňky i jejich části – pokud možno
co nejvíce rozebrané!), matrace.

Do tohoto kontejneru je možno odložit: trávu, listí, uschlé
kytky, větve o průměru pouze do 3 cm a délky 1 m !!!

Pod čarou
čarou...
...
... aneb co se v zápisech ze zastupitelstva nedočtete ....
V měsíci září se uskutečnilo dokončení opravy místní komunikace v
Javorníku od křižovatky u pana A.Volka k cestě vedoucí na Baštírnu k
telefonní budce. Z cesty byl vyfrézován recyklát v hloubce 8 cm a
nahrazen asfaltovým recyklátem, který pochází z dálnice D1 a po
uválcování byl povrch zastříkán asfaltovou emulzí, posypán drobnou drtí
a znovu uválcován. Na křižovatku u pana Volka byla použita asfaltová
živice, protože se zde otáčejí popeláři a recyklát by takový nápor
nevydržel. Vyfrézovaný recyklát byl odvezen za chatovou osadu u
Černého mostu a byla jím opravena cesta směrem ke křižovatce do údolí
pstruhů. Tato oprava se setkala s nevolí některých chatařů s
konstatováním, že „bordel, kterého se potřebuje obec zbavit odveze právě
sem“. Tento recyklát se skládá částečně z kamenného prachu a štěrku a
recyklátu navezeného po dokončení výstavby kanalizace firmou pana K.
Ryse. Stejným způsobem byla opravena cesta na Baštírnu na jaře tohoto
roku, když se frézovala první část této komunikace a dopadla velmi
dobře. Takže mluvit o bordelu není zrovna na místě, protože kamenný
prach a štěrk nechalo navézt zastupitelstvo v listopadu 2006, což lze
doložit a pochybuji o tom, že firma pana Ryse navezla místo recyklátu
bordel.
... z jiného soudku ...
Bohužel mi naše zákony nedovolují zveřejnit toho, kdo pohodil
oplechovaný a již se nehodící kufr ke kontejnerům u vlakové zastávky
patrně v domnění, že se popeláři posadí na své zadky a jeho bordel
uklidí. Neuklidili a ani se jim nedivím, protože tento sortiment patří do
sběrného dvora v místě jeho trvalého bydliště nebo do sběrných surovin
kterých je v okolí dost. Nebylo by na škodu si prostudovat zákon o
odpadech, kde je vše celkem srozumitelně popsáno a myslím, že to
můžou pochopit i méně zdatní. Zákon o dodržování nočního klidu má ten,
koho se to týká nastudován vcelku na slušné úrovni.
Bio a velkoobjemové kontejnery 10. a 11. srpna.
Lidi neblázněte tyto akce neslouží k totálnímu vyčištění Vašich zahrad,
garáží, půd a sklepů. Naplnilo se 5 bio a 3 velkoobjemové kontejnery a
obec za ně zaplatila bez mála 30.000,- Kč. Ti, kteří se na této akci podíleli
si opravdu řádně mákli. Proto opravdu veliký dík patří Ondrovi Urbanovi a
Martinovi Jaegerovi, kteří měli prázdniny a mohli dva dny trávit jinak. A již
tradičně poděkování Š.Bencovi, H.Jaegerovi, H.Jaegerové a pochopitelně
všem kteří své odpady přivezli nebo připravili tak, že se dali bez problémů
do kontejnerů uložit. Pochvala patří též personálu znovu otevřeného
penziónu "JAVORNÍK„ za bezva oběd. A v poslední řadě upozornění, že
na podzim budou kontejnery určitě ještě objednány a vše se dozvíte včas
ve vývěskách a tisku.
Libor Jaeger, místo předseda zastupitelstva

CO DODAT ???!!!

Očkování psů proti vzteklině…
Dne 7.10.2012 od 12:00 do 12:20 hodin
Čtyřkoly před budovou OÚ
Cena za očkování je 100,- Kč.
Očkování je podle zákona povinné pro psy
starší 6 měsíců. Nezapomenout očkovací
průkaz!

Pozor vlak...
Jelikož se již nejednou stalo, že uvízla auta na kolejích mezi spuštěnými závorami, jsme
nuceni zopakovat, že ...
Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,
a) je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu
přejezdového zabezpečovacího zařízení,
b) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového
zabezpečovacího zařízení,
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
To znamená, pokud se závory zvednou a stále blikají červená
světla, nesmí řidič vjíždět na přejezd!!!
Pokud byste toto nedodrželi, můžete uvíznout uprostřed přejezdu.
Stane-li se tak, lze závory jednoduše rukou nadzvednout.

3.11.

Čtyřkoly v zasedací místnosti OÚ
Čtvrtky

8:15 hod.
9:15 hod.

Večerní Pilates….
Pilates….

Pořádáme ...
8.-10.10.

Dopolední Pilates….
Pilates….

Neděle

19.00 hod.

Dětský bazárek, na OÚ
pondělí prodej 15:00-18:00, 20:00-22:00hod.
úterý prodej
9:00-12:00, 15:00-18:00hod.

cvičení Pilates je podle metodiky Academy Pilates
Institute.Cvičení je pro ženy i muže. S sebou karimatku.

Lampionový průvod, sraz v 17h u mostu

Cena hodiny je 100,- nebo 900,- za 10 lekcí

Držíme palce prvňáčkům …
Tak jako každý rok bychom novým prvňáčkům, kteří letos
3.září začali chodit do školy, chtěli popřát hodné učitele,
spoustu kamarádů ze školy a radost z učení.

Info: Zuzana Žídková, tel.: 602128967

Blahopřejeme …
… k narození

Letošními prvňáčky jsou:
Jakub Jaeger 3.9.2012
Linda Benešová

Jakub Ebenstreit

Andrea Bergmannová Vít Matuštík
Lucie Šťastná

Jakub Pípal

Klára Tibitanzlová

Adam Sekerka

Karolína Žídková

Zajímají nás akce v okolí …
Čerčany
12.10.

Den otevřených dveří v Hospici

Každou celou hodinu (od 14:00 do 19:00 včetně) bude probíhat
organizovaná prohlídka hospice a od 17:00 se můžete těšit na
koncert pro housle a klavír.
Hudební festival Podblanický podzim proběhne letos v
Čerčanech 23.11.2012 od 19.00 v KD. Vystoupí komorní
orchestr PRAGA CAMERATA. Předprodej vstupenek od
5.11.2012 v Infocentru
Pyšely
14.10.

Drakiáda – na Loretě od 14:00 h.

23.10.

Dýňodlabání – na náměstí

Připojujeme se s gratulací k této krásné události, všem
přejeme lásku, pohodu a spokojenost.

… k narozenin
narozeninám
ám
V září a říjnu oslaví své
významné životní jubileum
Chmelík Bohumil
Hnátek Jiří
Pospíšil Karel
Tupá Věra
Přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a
pohody do dalších let života.

Loučíme se …

28.10.
Lampionový průvod - v rámci rozeznění zvonů na
pyšelském kostele, čímž se již desátým rokem Pyšely připojují
k akci ZVON MÍRU V ROVERETU

11.9.2012
ve věku 65 let zemřel
pan
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