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Zprávy ze zastupitelstva …

Volíme
Vol
íme …
Volby do obecního zastupitelstva se konají

10.10. – 11.10.2014
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

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.

• Obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace z
Operačního programu Životního prostředí na
zateplení budovy obecního úřadu ve výší 1,4 mil.
Kč. Celkové náklady jsou odhadnuty na cca 2 mil.
Kč.
• Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude pokračovat v
opravě místní komunikace na pozemcích č. 98/53,
část p.č. 98/68 a část p.č. 98/51. Tato komunikace
je ve velmi špatném stavu.
• Na zasedání zastupitelstva obce bude pozván
zástupce klubu paintballu k vyřešení připomínek a
nedostatků při užívání pronajatého obecního
pozemku (bývalé fotbalové hřiště).
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách
www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Oprava místních komunikací
komunikací...
...
V průběhu měsíce srpna se obci podařilo výhodně zakoupit vyřazené tramvajové panely na opravu místních silnic. Tyto
panely byly použity na v letních měsících velice prašné cesty do chatové osady nad Javorníkem směrem od panelové
komunikace u Subterry k bývalým závorám. Vlastní oprava proběhla v září a vypadá to, že velmi zdařile. Pokud její uživatelé
budou dodržovat základní předpoklady a to, že budou pro pomalou jízdu využívat panely a mimo vyjedou pouze při vyhýbání,
tak je velký předpoklad, že nám cesta vydrží hodně dlouho.
Další komunikace která se podařila opravit je od kontejnerů pod zastávkou ČD směrem k transformátoru, kde se na jejím
konci tvořily velké louže, proto se dotčené panely zvedly a podsypaly drceným asfaltem.
K této opravě byly vysloveny stížnosti v duchu, že oprava je nedostatečná a jsou to vyhozené peníze. Cesta, které se to týká
je sice v pasportu místních komunikací, ale je majetkem ČD a pokud byla představa stěžovatele taková, že cesta bude z
asfaltové živice, je sice představa pěkná leč neuskutečnitelná, protože obec nemůže a ani nemá finanční prostředky pro
investice do cizího majetku. Znovu však platí, že pokud se budou uživatelé k dotčené komunikaci chovat šetrně, má šanci
sloužit hodně dlouho.
Libor Jaeger, místostarosta

Humanitární sbírka

POZOR na krádeže a vloupání!

DIAKONIE BROUMOV - Centrum sociálních služeb

Vážení spoluobčané,

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.

v poslední době se v naší obci zvýšil počet
krádeží a vloupání, což někteří z Vás pocítili
na vlastní kůži. Dbejte, prosím, ve vlastním
zájmu na zabezpečení svých nemovitostí a
jiných cenných věcí. Pokud budete mít, byť jen
sebemenší podezření, že se ve vašem okolí
děje něco nekalého, okamžitě volejte ve dne i
v noci policii. Já jsem byl letos v zimě přítomen
zásahu kriminální policie (zatýkání dvou
podezřelých osob) v jedné nemovitosti našeho
katastru. Po osmi hodinách sepisování
nakradených věcí a jiných hodnot byli
podezřelí zatčeni a hned druhý den
propuštěni. Dotazoval jsem se náčelníka
kriminálky na důvod a on mi odpověděl, že
státní zástupce neshledal důvod vazby. Dejte
si také pozor na osoby cikánského původu,
které se po naší vesnici pohybují tmavě
modrým vozem Ford Mondeo combi spz 8A765-84 a nabízejí různé opravy na domech a
chatách. Spolupráce s čerčanskou policií je na
velmi dobré úrovni, pokud bude potřeba,
volejte jim na tel. 731 823 624 nebo na linku
158.

Ve dnech 15.10. do 31.10. 2014 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.

Stížnosti na letní hudební produkce
a soukromé oslavy...

Blahopřejeme ... k narozen
narozenin
inám
ám

Letos byl uveden do provozu ne zrovna zdařilý
občanský zákoník a s ním se markantně
zvýšily i stížnosti na oslavy, svatby a hudební
produkce. Je pochopitelné, že když má někdo
svatbu nebo nějaké jubileum, které slaví na
svém pozemku, na kterém se sejde několik
desítek hostů, tak to přinese i zvýšený hluk.
Ruku na srdce vážení stěžující si, svatby a
narozeniny se v době hezkého a teplého
počasí nekonají každý týden a ani každý
měsíc. Hudební produkce v restauraci "U
Čerta„ je o prázdninách maximálně jednou za
14 dní. Pamatuji doby dávno minulé, kdy nás
tady bylo v době prázdnin i 3x více než v
jiných měsících roku, osada "Montána" jela na
1000% co se sportovních a kulturních akcí
týče a nikdo si nestěžoval, naopak většina se
zapojila. Přece nelze žít jenom podle zákoníků
a nařízení je potřeba taky zapojit obyčejný
selský rozum, ať jde o zábavu, sport, chov
domácích zvířat nebo jiné aktivity. Zdá se mi,
že tenkrát jsme si byli všichni rovni a dnes jsou
si někteří rovnější.
Libor Jaeger

Blahopřejeme … k narození
Lucie Flekačová

6.7.2014

Emma Lánová 13.7.2014

David Louda 27.8.2014

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

Prvňáčci…

Pořádáme ...

1.září 2014 nastal velký den pro letošní prvňáčky. A ani
letos jich nebylo z naší obce málo. Do školních lavic opět
usedly děti ze silných ročníků. Jejich rodiče měli problém
umístit je do mateřské školky, ale zápis do školy zvládly
všechny děti lehce. Rychle to uteklo a stali se z nich
školáci, kteří mají za sebou již první měsíc školy. Chtěli
bychom jim popřát hodné učitele, spoustu kamarádů ve
škole a radost z učení.
Matěj Ebenstreit

8.11. Lampionový průvod
Vydejte se s dětmi na
záhadnou
cestu
plnou
„strašidelných“ svítících dýní.
Sraz je v 17:00 na návsi, odkud půjdeme společně tentokráte
jiným směrem a to k Hlásce. Na všechny děti čeká na konci
cesty sladké překvapení. Vezměte si s sebou lampionky,
světýlka a buřty na opékání.

Ondřej Flekač
Jiří Hrabal

Zajímají nás akce v okolí …

Jiří Kliment

Čerčany

Martin Kropš

18.10. od 21.00 – ABBA Stars, koncert a Oldies Party, KD
Čerčany

Zuzana Ruppertová
Kateřina Šubertová

Pyšely

Kristýna Vítková

28.10. od 21:00

Klára Žáková

Blahopřejeme …
V průběhu prázdnin, září a října oslavili svá životní
jubilea tito spoluobčané:

Při příležitosti vzniku našeho státu

se rozezní dva zvony na věži pyšelského kostela
již dvanáctým rokem se tímto Pyšely připojují k akci ZVON
MÍRU V ROVERETU
po akci je pro Vás připraveno svařené víno v pyšelské hasičské
zbrojnici

Konta Antonín
Hallerová Blažena
Ryška Karel
Erben Rudolf
Hodíková Růžena
Veselý Jaroslav
Hrbáč Martin
Strachotová Božena
Moudříková Jaroslava
Černá Miloslava
Pospíšil Karel
Trtek Petr
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a pohody do dalších let.

Jezdecký areál Čtyřkolák ...
Určitě jste si všimli, že jakmile odbočíte z benešovské silnice na Čtyřkoly, hned naproti nájezdu vyrostly na louce dvě haly.
Jedna velká o rozměru cca 22 x 60 m a jedna menší o velikosti 10 x 15 m. Jedná se o dva hlavní objekty budoucího
jezdeckého areálu Čtyřkolák, který bude nabízet služby ustájení a jezdecký výcvik pro děti i dospělé. Ve velké hale budou
umístěny stáje pro 20 koní, zázemí pro jezdce a krytá jízdárna o rozměru 20 x 40 m. Malá hala bude sloužit jako sklad sena a
slámy a bude zde dále umístěn kontejner, na který se bude vyvážet hnůj, který bude následně odvážen mimo areál. Jezdecký
areál bude dále obsahovat venkovní jízdárnu, požární nádrž a vlastní studnu. K areálu dále patří přilehlé pastviny. Pokud
půjde vše podle plánu, mohli bychom se do areálu přestěhovat v průběhu této zimy, a to z Pětihost, kde máme v současné
době naše koně ustájené a kde rovněž provozujeme jezdecký výcvik, zejména pro děti. Více se můžete dozvědět na
stránkách www.ctyrkolak.cz.
Hana Sikorová a Dagmar Hrabalová
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