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Zprávy ze zastupitelstva ...
Zastupitelstvo obce na základě §67 zákona o obcích stanovilo počet členů zastupitelstva na volební období 2014–2018 na 7
osob.
Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši 956.963 Kč. Prostředky budou použity v rozpočtu
roku 2014. Zároveň byla schválena účetní závěrka za rok 2013.
Ministerstvo životního prostředí ČR přidělilo naší obci finance v rámci Programu péče o krajinu na ošetření památné lípy na
pozemku p.č. 758/1 ve výši 29.204 Kč.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly vydal Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čtyřkoly
za rok 2013. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo odsouhlasilo cenovou nabídkou na provedení položení panelové komunikace v osadě Javorník ve výši 55.824
Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo zpevnění svahu na pozemku č. kat. 287 v Javorníku. Zpevnění bude provedeno opěrnou zdí ze
ztraceného bednění a zasypáním zeminou.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

OBECNÍ ÚŘAD UPOZORŇUJE OBČANY NA ZÁKAZ PÁLENÍ LISTÍ, TRÁVY, PLASTŮ A PODOBNÝCH ODPADŮ.
POVOLENO JE POUZE PÁLENÍ SUCHÉHO DŘEVA.
Samozřejmě teplé počasí nás láká i k příjemnému večernímu posezení u táboráku. Žádáme všechny občany a chataře o
dodržování výše zmíněného, aby neznečišťovali ovzduší kouřem při spalování přebytků ze svých zahrádek - tj. trávy, listí.
Berte ohled na životní prostředí a dobré sousedské vztahy!
Bioodpad je možné umístit do pravidelně přistavovaných kontejnerů u obecního úřadu.

KONTEJNERY

27.6. – 28.6.2014

Před budovou obecního úřadu budou přistaveny kontejnery na BIOODPAD a na VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
v pátek od 10:00 hod. do 15:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 15:00 hod.
Opět bychom rádi upozornili, že do kontejneru na Bioodpad je možno odložit pouze:
trávu, listí, uschlé kytky, větve o průměru pouze do 3 cm a délky 1 m!
Do velkoobjemového kontejneru je možno odložit:
nábytek (stoly, židle, skříňky i jejich části – pokud možno co nejvíce rozebrané!), koberce, matrace

Pokud vám není jedno, jak vypadá naše obec a máte chuť pomoci s vysekáním příkop či ořezem keřů na veřejných
prostranstvích, budeme vám za pomoc vděčni a zajistíme odvoz bioodpadu.

Proběhlo ...
Dne 21.6. se v naší obci konala oslava 105. výročí
založení SDH Čtyřkoly. U této příležitosti byly položeny
věnce u pomníku padlých a poté se průvod v
doprovodu kapely a mažoretek přemístil na prostranství
k mostu, kde jednotka hasičů předvedla zásah u
autonehody.

Osada Montana
pořádala již 8. ročník triatlonového závodu
na Čtyřkolském papíráku se tradičně soutěží v plavání,
jízdě na kole a běhu. Účastníci jsou rozděleni do 4
kategorií. Na pomyslnou bednu si letos stoupli v hlavní
kategorii:
1. Tomka Bartoloměj
2. Taške Radek
3. Lukeš Tomáš
ve vedlejší kategorii - ženy:

„Čtyřkolský papírák“
v sobotu 29. června 2013 od 14:00

1. Taške Iva
2. Mikešová Věra
3. Hrabalová Dagmar

junior: 1. Moulis Marek, 2. Bártík Radek, 3. Birkas Jan
senior: 1. Lukeš Tomáš, 2. Capouch Tomáš, 3. Brož Jan

Ve stejný den se konal i přechod řeky Sázavy suchou nohou...

Blahopřejeme …

Zajímají nás akce v okolí …

V květnu a červnu oslavili svá významná životní jubilea tito
naši spoluobčané

Čerčany
Keks a Disco party open air Čerčany - vodácké
tábořiště u řeky

Dvořáková Dagmar
Hrbáčová Božena
Kubaričová Libuše
Tichá Marie
Výborná Dagmar
Hnátek Jaroslav
Hrabětová Eva
Míka Jiří
Chmelíková Marcela
Štěpán Petr

4.7.2014

Disco party s DJ Vláďou F.
21.oo - 02.oo hod., tábořiště u řeky vodácká
mega
Vstupné 30,-Kč.

5.7.2014

kapela Matyas
kapela Keks

19.oo - 20.3o hod.
21.oo - 1.oo hod.

Lštění

Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním
pevného zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti do
dalších let života.
Psal se rok 1934 kdy se v měsíci máji narodily Božena
Hrbáčová a Libuše Kubaričová. Společně do pyšelské školy
chodily a Čtyřkolům věrné zůstaly. Prožijte ve zdraví ještě
dlouhá léta v naší vesničce.
Přejí členky čtyřkolského babince.

28.6.2014
14:00 hod.

Dětský den – na tenisových kurtech –

6.7.2014
Harfový koncert - harfistky Barbory
Plaché
Kostel sv. Klimenta na
Hradišti , 15:00 hod.
Senohraby
26.7.-27.7. Oživlý středověk v podhradí
hrad Zlenice - Hláska u Senohrab
Můžete si sami vyzkoušet stará řemesla a
ochutnat dobovou kuchyň. Více informací
na www.zlenice.cz.

Blahopřejeme …… k narození
David Urban

nar. 28.05.2014.

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

Rozloučili jsme se …
28.3.2014
pan Luboš Volf
27.4.2014

29.5.2014

pan Marie Topinková

pan Waltraud Huehne

2.5.2014

11.6.2014

pan Bohumil Chmelík

pan Jaroslav Tůma
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