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Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

byla zahájena rekonstrukce místností na obecním úřadě z dotace Ministerstvo pro
místní rozvoj – „Rekonstrukce a vybavení místnosti pro volnočasové aktivity dětí a
mládeže“. Financování projektu - dotace ve výši 126.000,- Kč;

•

stále pokračuje stavba „Kanalizace Čtyřkoly – Nad Tratí“ z poskytnutého
finančního příspěvku Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Žádáme řidiče
a chodce o trpělivost a pochopení zhoršení sjízdnosti a schůdnosti komunikace v
okolí stavby;

•

ZO odsouhlasilo celé znění a vydalo veřejnou vyhlášku „Změna č.5 sídelního
útvaru obec Čtyřkoly“ (text vyhlášky na úřední desce a na stránkách obce);

•

ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č.3/2010;

•

neschválena žádost o dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje na
vybudování části veřejného osvětlení v rámci Středočeského Fondu rozvoje měst
a obcí;

•

na základě stížností občanů budou dopisem vyzváni občané, kteří užívají
obecních a veřejných pozemků k dlouhodobému parkování svých vozidel nebo
skladování objemných předmětů;
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní úřadě

Prodá
Prodáváme …
Volby do Zastupitelstva obce Čtyřkoly konané ve dnech 15. a 16. října 2010
Informace o počtu a sídle volebních okrsků, o počtu členů nově voleného
zastupitelstva obce a o potřebném počtu podpisů na peticích OÚ Čtyřkoly

Na obecním úřadě lze zakoupit
turistickou kartu s motivem
„Hláska“ za cenu 25,- Kč.

Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo,
kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná adresa ), jinak tento hlas nelze pro podporu
volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Princip projektu turistických
karet je velmi jednoduchý. Na
hrady,
zámky,
rozhledny,
muzea a další zajímavá místa
po celé České republice jsou
distribuovány
tyto
barevné
fotokarty, tzv. Karty českého
turisty. Ty jsou pro dané místo
originálně navrženy, jsou s ním
tématicky spojeny a pouze na
místě
samém
prodávány.
Jedná
se
o
ucelenou
číslovanou
edici
se
sběratelským systémem, navíc
lze podle sběratelských karet
vyplňovat turistické křížovky
a jako bonus jsou na některých
kartách
zobrazeny
indicie
vedoucí
k
nalezení
hodnotného pokladu.
Více
informací
lze
získat
na
internetových
stránkách
"CESTY KE HVĚZDÁM".

Ve Čtyřkolech dne 15.7.2010

www.cestykehvezdam.cz

V souladu s ustanovením § 15 písm. a) a písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji
volební strany pro volby do zastupitelstva obce Čtyřkoly, konané dne 15. a 16. října
2010, o počtu a sídle volebních okrsků, o počtu členů nově voleného zastupitelstva a o
potřebném počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu strany .
Počet okrsků :

1

Sídlo volebního okrsku : Čtyřkoly č.p. 70 , Čerčany
Budova OÚ Čtyřkoly, 1. patro

Počet členů nově voleného zastupitelstva obce : 7 členů
Potřebný počet podpisů na peticích :
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát - je třeba ke kandidátní listině připojit petici
podepsanou voliči podporující kandidaturu této strany s minimálně 25 podpisy.
Tvoří-li volební stranu sdružení nezávislých kandidátů - je třeba ke kandidátní listině
připojit petici podepsanou voliči podporující kandidaturu této strany s minimálně 38
podpisy.
Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn. že musí být splněna podmínka trvalého
pobytu voliče v obci.

Štěpán Benca, starosta obce Čtyřkoly

NEBEZPEČNÝ ODPAD

28.8.2010

do 10:00 hod.

Odvoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu od budovy OÚ Čtyřkoly. Na sběrné místo (pozemek OÚ Čtyřkoly)
můžete nebezpečný odpad odkládat od pondělí 23.8.2010 v době úředních hodin – nejdéle v sobotu dne 28.8.2010 do 10.00
hodin.
akumulátory, motorové oleje, barvy, jedy, lepidla, tonerové kazety, léky, teploměry
!!! nerozebrané !!! televize, lednice, mrazáky, počítače, tiskárny, pneumatiky, zářivky
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

28.8. – 29.8.2010
Kontejner na velkoobjemový odpad
bude přistaven u budovy OÚ Čtyřkoly.
Do tohoto kontejneru je možno odložit:
nábytek (stoly, židle, skříňky i jejich
části – pokud možno co nejvíce
rozebrané!), koberce, matrace
28.8. – 29.8.2010

BIOODPAD

Kontejner na bioodpad bude taktéž přistaven u budovy OÚ Čtyřkoly.
Do tohoto kontejneru je možno odložit: trávu, listí, uschlé kytky, větve o průměru pouze do 3 cm

Probě
Proběhlo …

ČTYŘ
TYŘKOLSKÝ PAPÍ
PAPÍRÁK 26.6.2010

Tento ročník byl poznamenán neúčastí některých zkušených borců. Honza Frankl dohrával za Votice tenis, Špačkovi se
nechtělo po 5. píchnout a Senátora píchalo na prsou. Odpadl tak nejnapínavější souboj o poslední místo, kdy se v boji pupek
na pupek řítili s Doktorem dolů od kostelíka. Počasí nám přálo, voda ani ne. Pesimisté tvrdili, že má stupňů 17, optimisté
naopak jeden stupínek přidali. A jak říká klasik, to už se dalo vydržet. Krátce po 2. hodině odpolední se první borci vydali
směrem k vodě, aby smočili kotníčky. Našli se mezi nimi i odvážlivci, kteří vstoupili až po kolena a jemným osmělováním v
oblasti krajiny srdeční postupovali vpřed vstříc dalším útrapám. V tomto okamžiku záludný Senátor závod odstartoval a bylo
po osmělování. Nastal boj na život a na smrt. Těch šílených 100m plavání před sebou a vedle sebe, za sebou a pod sebou
dalších více jak 20 dychtivých plavců, toužících se prosadit. Když jsem byl zhruba v půlce trati, všiml jsem si, že někteří borci
již nasedají na kolo. Stále titíž.
1. Radek Taške, 2. Pavel Šára, 3. Jiří Pilát, 4. Martin Jaeger, 5. Tomáš Capouch ml.
Takhle nám starším, tlustším a
neohrabanějším sráží sebevědomí
pravidelně již 5. rokem. Pak přišlo kolo.
Docela dobrý. Byli sice jedinci, kteří na
každém 3. kilometru vrhli, ale myslím,
že to nebylo způsobeno pekelným
tempem,
nýbrž
prodělanou
životosprávou noc před startem. Po
kole přišel na řadu pahorek. Každý rok
mám pocit, že to se mnou sekne už na
kolejích. Kdybychom alespoň cestou
nepotkávali domorodce, kteří nám
radili, že máme běžet. Každým rokem
si říkám, že už se na to vykašlu a
nepřihlásím se, ale když mě to s Vámi
klucí baví. Závěrem bych chtěl
poděkovat
všem
za
příkladnou
spolupráci s organizací závodu. Tak
zase za rok!
Michal Kubík, Montana

Blahopř
Blahopřejeme …

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

… k narozeniná
narozeninám

Čerčany
29.8.

Posvícení v Hospici - zve vás OS TŘI
u příležitosti 2. výročí posvěcení kaple Dobrého
Pastýře

Během prázdnin oslavili svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané:

14:00
Mše svatá
15:00
CIMBÁLOVKA z Moravy
16:00
divadlo pro děti
Vstupné a příspěvek za občerstvení dobrovolné

Veselková Brigita
Pomazalová Hana
Vondráčková Jarmila

17.9. 19.30

Musilová Soňa

benefiční koncert zpěváka Jiřího Schmitzera
Hospic Dobrého Pastýře

Rakušanová Jana
Kino Čerčany

Kubišta Zdeněk
Připojujeme se ke gratulantům s přáním pevného
zdraví, hodně štěstí a pohody do dalších let života.

6. 8.

11:00 SERGE GAINSBOURG

7. 8.

8:30

TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK

11:00 DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
13. 8. 11:00 ZELENÁ ZÓNA

Informujeme …

14. 8. 08:30 LÍBÁŠ JAKO BŮH

Objednané letecké snímky obce jsou již k
vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu Čtyřkoly.

11:00 ŠPATNEJ POLDA
20. 8. 11:00 OKO NAD PRAHOU (KINOKLUB)
21. 8. 08:30 CHLUPATÁ ODPLATA

Probě
Proběhlo …

11:00 PODIVNÍ

Již tradičně proběhl začátkem prázdnin smíšený letní
tábor s tématikou INDIÁNSKÉ LÉTO.
Autobus byl vypraven od restaurace Montana a cíl jeho
cesty byl v Chorvatsku v městečku Seline, kde se
nachází národní park Malá a Velká Paklenica a právě
tady se před 48 lety natočil první díl o Vinnetouovi. Díky
častým střetům mezi rudými a bílými bylo v táboře 42
indiánek a jenom 5 indiánů.
Bylo tam jako vždy naprosto skvěle hlavně díky
starostlivosti Bílé Matky Renaty Paručkové, která nás
naučila řeči bledých tváří a jejich zvykům. Děkuji
majitelům kempu a hlavně bezva přátelům Daně a
Zdeňkovi Chaloupkovým a v neposlední řadě díky všem
účastníků zájezdu.
Libor Jaeger

27. 8. 11:00 VRAHOUNI
28. 8. 08:30 MAMMA MIA!
11:00 ZÁLOŽNÍ PLÁN
4. 9.

11:00 TO BYL ZÍTRA FLÁM

10. 9. 11:00 JÁ TAKY (KINOKLUB)
11. 9. 11:00 BEZ SOUCITU
Senohraby
18.9.
Po stopách kocoura Mikeše
7. ročníku turistického pochodu „Po stopách kocoura Mikeše“,
který se uskuteční v sobotu 18. 9. v Mnichovicích.
Konopiště – Pohádkové prázdniny
8.8.

10:30, 14:00

O kouzelné vodě

14.8. 10:30, 14:00

Zlatovláska

15.8. 10:30, 14:00

Princ Bajaja

18.8. 21:00

Večerní prohlídky zámku

21.8. 10:30, 14:00

Staré pověsti české

22.8. 10:30, 14:00

Kašpárkovo království

28.8. 10:30, 14:00

Vznešené umění lovu

29.8. 10:30, 14:00

O kouzelné vodě
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