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Volíme …
v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hod.
v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hod.
Místem konání voleb je volební místnost v budově OÚ Čtyřkoly – 1. patro. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu.
Pro letošní obecní volby byla ve Čtyřkolech sestavena jen jedna kandidátka - Sdružení pro Čtyřkoly a Javorník, která je
složena převážně ze stávajících členů zastupitelstva. Pro další volební období již nekandiduje paní Alena Schubertová.
Novými kandidáty na zastupitele jsou Vladislav Horák, Markéta Šachová a Michal Tibitanzl.
Více informací naleznete na www.volby.cz

Vším
šímáme si …
Při pochůzkách obcí si všímáme nejen toho, co nás trápí,
jako jsou rozbité cesty, pohozené odpadky po obci nebo
kolem kontejnerů, ale i toho, jak občané dbají o
bezprostřední okolí svých pozemků a zahrad. Tak jako v
zimě děkujeme, že úklid sněhu nekončí s hranicí Vašeho
pozemku, tak v letním období si obzvláště ceníme toho, že
nám pomáháte s vysekáváním příkopů a mezí. Děkujeme.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …

Kontejnery…
Kontejnery…

•

V předvečer výročí vypuknutí SNP vypukl v naší
obci sběr nebezpečného, Bio a domovního
odpadu. Nebezpečný odpad, který probíhal jen v
dopoledních hodinách 28.8. byl až na jednu
odloženou lednici u Hotelu Relax bez problémů.
Domovního odpadu se naplnily dva kontejnery a
určitě se vyplatí je 2x za rok objednat.

•

•

•

•
•

Poskytnut příspěvek ve výši 12.000,-Kč Hospici Dobrého
pastýře v Čerčanech na náklady péče o občany z naší obce.
Zastupitelstvo souhlasí se vstupem na obecní pozemky v rámci
plánované stavby skupinového vodovodu Javorník –
Benešov-Sedlčany. Informace ke stavbě jsou ke stažení na
internetových stránkách obce.
Na mostě do Lštění byla provedena částečná oprava povrchu
položením pryžových pásů. Dále je plánováno snížení výšky
průjezdnosti a snížení nosnosti mostní konstrukce.
Byla dokončena rekonstrukce a vybavení místnosti pro
volnočasové aktivity dětí a mládeže a současná rekonstrukce
přilehlého hygienického zařízení (kuchyňka, WC) z prostředků
poskytnutých v rámci dotace MMR ČR z programu Obnovy
venkova.
Termín dokončení výstavby kanalizace nad tratí je do konce
listopadu 2010. Vozovka bude poté opravena.
13.9.2010 byla provedena oprava křižovatky obecní
komunikace u přečerpávací stanice ČOV. Kamenoprašný
povrch na této komunikaci
byl
nahrazen
asfaltovým
recyklátem, který byl zhutněn vibrační deskou a byly
vybudovány dvě odtokové stružky. Odtěženým kamenným
recyklátem byla v rámci možností obce opravena cesta do
chatové oblasti „Údolí pstruhů“.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k
nahlédnutí na obecním úřadě

Fotodokumentace z rekonstrukce kuchyňky a WC

Samostatná jednotka jsou kontejnery na bioodpad,
které se objednávají 3x ročně po dvou kusech a
vzhledem k tomu, že to pro pokladnu obce není
levná záležitost, chci poprosit ty, kteří tuto službu
využívají, aby ostříhané větve krátili na maximální
délku 50 cm, protože delší větve se hůř ukládají do
kontejneru a zmenšuje se prostor pro ostatní
bioodpad. Suché větve se mohou spálit a není
nutné je vozit do bioodpadu. V neposlední řadě
těm, kteří drží po dobu sběru službu, se s tímto
materiálem těžko manipuluje.
Obec Čtyřkoly do konce října znovu objedná
kontejnery na bioodpad a přesný termín bude včas
uveřejněn na vývěskách a v Rozhledech.
Touto cestou děkujeme panu Pavlu Horváthovi a
Janu Jaegerovi, kteří této akci věnovali skoro celý
víkend a příkladně pomohli, také všem, kteří
pochopili záměr této akce a nehodili pytle s
čerstvou trávou před vrata obecního úřadu zvlášť,
když bylo patrné, že kontejner je naprosto plný;
nehodili pneumatiky do potoka; lednice a mrazáky
do lesa atd.
Prostě děkujeme za pomoc a pochopení.
Libor Jaeger, místostarosta

Informujeme ...
MOŠTÁRNA ČERČANY ZAČÍNÁ MOŠTOVAT
PŘÍJEM JABLEK OD 11.9. - 9.00-12.00HOD.
PO-PÁ 8.00-12.00 HOD.
Jablka čistá, váha v pytlích – 30kg.
Cena moštu
surový bez jablek

1l – 12kč,-

surový s jablky

1l – 10kč,-

sterilovaný bez jablek

0,7l – 14kč,-

sterilovaný s jablky

0,7l – 12kč,-

Záloha na výkup lahví

1kč,-

Kontakt – Marvan Jar. – 723 936 107

TESCO ČERČANY
23.9. v 8:00 bude v Čerčanech zprovozněna
prodejna Tesco supermarket. Otevírací doba je
každý den od 7:00 – 21:00

Vítáme prvň
prvňáčky …
Ve Čtyřkolech se letos urodilo hodně prvňáčků, kteří
1.9. poprvé usedly do školních lavic. Dětem přejeme,
aby pro ně učivo bylo více zábavou než povinností.
Letošními prvňáčky jsou:
Anna Tkáčová

Petr Kliment

Anna Žídková

Michael Flekač

Barbora Šabatová

Zdeněk Lhotka

Lenka Sikorová

Jakub Jezbera

Šárka Neumannová
Vážení rodiče předškoláků,
nabízíme pro Vaše dítě možnost absolvovat odborně vedenou přípravu do školy. Děti by před zahájením povinné školní
docházky měly zvládat zrakové a sluchové rozlišování potřebné pro nácvik čtení, mít uvolněné svaly a klouby ruky potřebné k
nácviku psaní, mít vytvořené základní matematické představy a ovládat některé matematické pojmy. Měly by se orientovat na
ploše a v prostoru. Měly by mít bezchybnou výslovnost. Měly by mít správné držení těla.
Toto všechno se děti učí přirozeně v rodině a v mateřské škole, ale u některých dětí je třeba podchytit nedozrálost
mozkových funkcí a pracovat s nimi specifickým způsobem. Oslabené nebo nedovyvinuté percepčně-kognitivní funkce se
dají cíleně rozvíjet. Lze tím předejít zátěžovým a stresovým situacím přicházejícím později ve škole.
V průběhu kurzu se děti učí hravou formou rozvíjet všechny oblasti vnímání a pozornosti. Rodiče mají možnost konzultací a
případně následného individuálního vedení rozvoje osobnosti dítěte. Pro dosažení efektivního výsledku je spolupráce rodiny
nutná.
Zahájili jsme zápis předškolních dětí do specializovaného kurzu
„Prevence vad a rozvoj předpokladů, dovedností a znalostí potřebných pro úspěšné zvládnutí nástupu dítěte do 1.
ročníku základní školy“.
10-týdenní kurz vedený speciálními padagogy ve spolupráci s ostatními odborníky kliniky je zaměřen na posílení zrakové a
sluchové paměti, koncentrace pozornosti a rozvoj percepčně-kognitivních funkcí a grafomotorických dovedností.
Pro děti s odkladem školní docházky je to možnost využití této časové rezervy k přípravě bezproblémového zvládnutí
požadavků výuky 1. ročníku základní školy.
Ve školním roce 2010/2011 zahajujeme kurz ve čtvrtek 30.9.2010 v 17:00 na pracovišti NeuroCentrum Clinic v Jesenici u
Prahy (http://neurocentrumclinic.cz).
Lekce probíhají pravidelně 1-krát týdně. Ve skupině je maximálně 10 dětí. Bližší informace a přihlášení do kurzu zajišťuje
recepce NeuroCentrum Clinic telefonicky (+420 604 265 487) nebo e-mailem (recepce@neurocentrum.cz).

Humanitá
Humanitární
rní sbí
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 18.10. do 22.10 2010 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.

Blahopř
Blahopřejeme …
… k narozenin
ám
narozeniná
V září oslaví své významné životní
jubileum pan
Vyč
Vyčítal Stanislav
Přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a
pohody do dalších let života.

… k narození
narození
Anič
Anička Hrabalová
Hrabalová

12.
12.8.201
.2010

je novým občánkem Čtyřkol.
Z holčičky mají radost nejen rodiče, ale i bratříček
Přejeme celé rodině hodně štěstí, pohody a spokojenosti.

Blahopř
Blahopřejeme …

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

… k výroč
výročí svatby

Čerčany
17.9.2010 v 19:30

1.10.2010 oslaví
manželé Božena a Martin Hrbá
Hrbáčovi
55 let společného soužití.
Gratulujeme.

Benefiční koncert Jiřího Schmitzera

v prostoru hospice. Vstupenky jsou v předprodeji v čerčanském
infocentru nebo na recepci hospice. Nákupem vstupenky
podpoříte provoz hospice a stavbu komunitního domu s
kostelem Nejsvětější Trojice. Všechny Vás zveme a těšíme se
na společný příjemně strávený večer.
Více informace na www.centrum-cercany.cz.

Louč
Loučíme se …

KINO ČERČANY
5.9.2010

17. září

20:00 KAJÍNEK

ve věku 65 let tragicky zemřel

18. září

17:30 TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ

pan

Ivan

20:00 MUŽ VE STÍNU

Černý

22:00 KAJÍNEK
24. září

20:00 SOLOMON KANE

25. září

20:00 SEXY 40

2. říjen

19:00 AGORA

Přijďte se pobavit se svými dětmi

8. říjen

19:00 BUNNY A BÝK (KINOKLUB)

ve středu 29. 9. 2010 v 16:30 hodin

9. říjen

16:30 MIKULÁŠOVY PATÁLIE

Už jste viděli nově rozšířené

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

v Pyšelích?

a nové hřiště společně

19:00 SALT

slavnostně otevřeme.

Mezihoří

Nebude chybět ani malé občerstvení.
Těší se na Vás Občanské sdružení Pro Pyšely, o. s.
Projekt byl podpořen z Fondu T-Mobile prostřednictvím
Nadace VIA.

18.9. Babí léto v Mezihoří
více info na www.mezihori.cz
Mnichovice a Mirošovice
18.9. 7. ročník turistického pochodu“Po stopách
kocoura Mikeše“. Start od 8.00 do 11.00 hod.
v IC Mnichovice

22.10.
23.10.
24.10.

9:00 – 12:00 hod.
příjem věcí
9:00 – 12:00 hod.
prodej
9:00 – 12:00 hod.
výdej věcí

15:00-18:00hod.
prodej
15:00-18:00hod.
prodej

20:00-22:00 hod.
prodej

Máte doma dětské zimní oblečení, boty nebo sportovní potřeby, které jsou zachovalé a už Vám z nich děti vyrostly? Nebo
zrovna sháníte vhodné oblečení či jiné potřeby pro děti. Přijďte do našeho bazárku v uvedené dny do zasedací místnosti na
obecním úřadě Čtyřkoly.
Přijímáme dětské oblečení (!!! POZOR kojenecké v omezeném množství do 50kusů!!! – zájem je o větší velikosti),
zachovalé a funkční drobné hračky, objemné věci (kočárky, autosedačky, atd.) je možno inzerovat na nástěnce v průběhu
bazárku. Z prodaných věcí si odečteme 10% na náklady spojené s organizací. Prosíme, abyste měli věci řádně označeny
cenovkou s číslem prodávajícího a pořadovým číslem prodávané věci + napsaný seznam věcí, kde bude uvedeno pořadové
číslo prodávané věci a cena. Pokud chcete pověsit na ramínka, přineste si vlastní označená. Nevyzvednuté věci předáme
na charitu Diakonii Broumov.
O přiřazení čísla prodejce volejte na tel. 737 470 117
Srdečně zvou čtyřkolské maminky
Vydává Obec Čtyřkoly IČ 00508519 pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 14.9.2010, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

