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Informujeme … 24.4.2010 … Velký jarní
jarní úklid
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 24. 4. 2010 od 10. 00 hod. do 11.00 hod. od budovy OÚ Čtyřkoly. Na
sběrné místo (pozemek OÚ Čtyřkoly) můžete nebezpečný odpad odkládat od pondělí 19.4. 2010 v době úředních hodin nejdéle do soboty dne 24.4. do 10.00 hod.
Do nebezpečného odpadu lze ukládat barvy, laky, oleje, ředidla, kyseliny, rozpouštědla apod., vždy v plastových nebo
plechových nádobách. Dále televizory, lednice, mrazáky, počítače - vše pouze nerozebrané, dále pneumatiky bez disků,
baterie, akumulátory, nepoužitelná léčiva.
Do nebezpečného odpadu n e p a t ř í - stavební materiál a suť, plasty a dřevo.
Kontejner na biologický odpad
ve dnech 24. a 25.4.2010 bude před budovu obecního úřadu přistaven kontejner na biologický odpad ze zahrad.
Kontejner na velkoobjemový odpad
Ve dnech 24. a 25. 4. 2010 bude u budovy OÚ Čtyřkoly přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Do tohoto kontejneru lze ukládat - nábytek (stoly, židle, skříňky i jejich části), linoleum, koberce, matrace, různé hadry, velké
plastové nádoby, dřevěné desky apod.
Do kontejneru na velkoobjemový odpad n e p a t ř í - stavební materiál a suť, nebezpečný odpad, apod.

Svoz železného šrotu …
dne 17.4.2010 pořádají místní hasiči sběr
železného šrotu. Prosíme občany, aby šrot vyndali k
cestám nejlépe v pátek v odpoledních hodinách.
Hasiči sběrem železného šrotu pomáhají nejen
čistotě obce ale i svému rozpočtu.
Děkujeme za spolupráci.

Čistíme, sbíráme, zametáme,
stříháme, hrabeme, vysekáváme, …

SDH Čtyřkoly

Pozvání do Mateřské školy v
Čerčanech
Ve čtvrtek 25.3.2010 od 13.00 do 17.00 hodin je
možné si v Mateřské škole Čerčany vyzvednout
žádost o přijetí do mateřské školy pro školní rok
2010/11. Přihlášku obdržíte v mateřské škole, rodný
list dítěte přineste s sebou.
Těšíme se na Vás v naší HRAVÉ ŠKOLCE

Upozor
ňujeme ...
Upozorň
Poplatek za psa
Žádáme majitele psů, kteří ještě neuhradili poplatek
za psa, aby tak neprodleně učinili.
Známky na popelnice
Rovněž upozorňujeme občany, kteří stále nemají
novou známku na odvoz odpadů, že od března jim
nebude odpad vyvážen.

• Pytle na odpad k vyzvednutí od 9
hod. před obecním úřadem
• Svoz naplněných pytlů z určených
míst u hl. silnic
• Další iniciativy vítány – vysekání
přerostlých křovin, prořezání
stromů, zametení cest před
vlastním domem,…..
• Pokud můžete doneste si rukavice,
hrábě, košťata, kolečka, …
• Staňte se příkladem svým dětem,
na které čeká sladká odměna!

Na vaši účast se těší zastupitelstvo obce Čtyřkoly

Louč
Loučíme se …

22.2.2010
ve věku 61 let zemřel

26.3. – 28.3. 2010

pan Miroslav
Miroslav Panč
Pančocha

Čtyřkoly

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.

26.3.
27.3.
28.3.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

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

19.04.2010 - 30.04.2010
-

letního a zimního oblečení (dámské,
pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon
látek (min. 1m2)
péřových a vatových přikrývek, polštářů
a dek
domácích potřeb - nádobí bílé i černé vše jen funkční
nepoškozené obuvi (dámské, pánské,
dětské)

Máte doma dětské jarní a letní 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 si vybrat do našeho bazárku v uvedené dny do
zasedací místnosti na obecním úřadě Čtyřkoly.
Přijímáme dětské oblečení, zachovalé a funkční drobné hračky, objemné věci
(kočárky, kola, 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 a napsaný seznam věcí, kde
bude uveden prodávaný předmět, barva, velikost a cena. Pokud chcete pověsit na
ramínka, přineste si vlastní označená. Nevyzvednuté věci předáme na charitu, která
proběhne v listopadu na stejném místě.
Více informací na tel. 737 470 117
Srdečně zvou čtyřkolské maminky

Sbírka se uskuteční v obci Čtyřkoly v době úředních hodin na Obecním úřadě ve Čtyřkolech. Bližší informace na OÚ
Čtyřkoly, telefon : 317 776 651
Prosíme, věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Optimalizace trati Beneš
Benešov u Prahy – Stranč
Strančice konč
končí v kvě
květnu 2010
Stavba „Optimalizace trati Benešov u Prahy –
Strančice“ je jednou z mnoha, které ve svém celku
tvoří IV. tranzitní železniční koridor, tj. na území ČR
spojnice Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště státní hranice. Uvedená stavba na svém severním
okraji před žst. Strančice navazuje na již zhotovený
stavební úsek Strančice - Praha-Hostivař a na svém
jižním okraji sousedí s právě začínající stavbou
Benešov u Prahy – Votice. Její délka tak činí bez
padesáti metrů plných 24 km dvojkolejné trati.
Objednatelem stavby je Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace a zhotovitelem je na základě
provedeného výběrového řízení sdružení firem
Skanska, Eurovia (dříve Stavby silnic a železnic) a
Metrostav. Stavba je financována z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury za spoluúčasti
fondů Evropské unie. Provedení stavby bylo rozvrženo
na období říjen 2006 až květen 2010.
Na předmětném úseku bude dosaženo traťové rychlosti 75 až 100
km/hod pro klasické soupravy a až 125 km/hod pro soupravy
s naklápěcími skříněmi. Uvedené rychlosti jsou poplatné vedení trasy
v zastavěném území mezi Prahou a Benešovem u Prahy, kdy nebylo
možno zásadní “narovnání“ trasy a tato ve své podstatě kopíruje trasu
stávající, pouze s místními malými možnými změnami.

Na stavbě byl sanován železniční spodek o
celkové délce 53 kilometrů. Celkem byly
rekonstruovány 3 železniční přejezdy, kdy
zastaralé konstrukce byly nahrazeny novými
gumovými a došlo tak k celkovému zlepšení
křížení tratě a silniční komunikace. Jedním
z nich je i přejezd ve Čtyřkolech, který doznal
podstatného zlepšení svého povrchu včetně
napojení na silnici III.třídy s odvodněním ve
směru od Pyšel.
Dále na zastávce Čtyřkoly byla v rámci této
stavby vybudována dvě boční nástupiště, která
by měla svým uspořádáním podstatně zlepšit
nástup a výstup cestujících. Obě byla vybavena
novými přístřešky a novými přístupy na ně ze
všech frekventovaných směrů respektujícím
minimální docházkovou dobu.
Na stavbě bylo vybudováno z důvodů zamezení
šíření hluku vznikajícího při provozování drážní
dopravy celkem 17 842 metrů protihlukových
stěn. V celé délce stavby byly rekonstruovány
mosty a propustky a již dříve realizované
podchody. Jednalo se celkem o 46 železničních
mostů a 41 propustků.

Jako nejvýznamnější stavbu tohoto typu resp. nejvýznamnější most je nutno uvést přemostění řeky Sázavy při křížení tohoto
toku tratí v žst. Čerčany. Zde byla původní ocelová konstrukce umístěná na kamenných pilířích nahrazena novou spraženou
konstrukcí-ocelové nosníky spřaženy železobetonovou deskou. Pilíře byly zachovány a rekonstruovány injektáží. Podél pravé
strany této mostní konstrukce byla osazena nová lávka pro pěší. Protihluková stěna na mostě byla provedena z průhledných
materiálů. Stavba zahrnovala rovněž celkovou rekonstrukci trakčního vedení, kdy staré vedení bylo sneseno a nahrazeno
novým a na nově vybudovaných stožárech. Na stavbě bylo uvedeno do provozu zcela nové zabezpečovací zařízení. Na trati
je autoblok a provoz je řízen dálkově ze žst. Čerčany. Dopravní služba zůstává zachována v železniční stanici Čerčany a
Benešov u Prahy. Provoz na obou kolejích je banalizován, což znamená, že vlaky mohou jezdit oběma směry po obou
kolejích nebo souběžně jedním směrem dva vlaky. Toto bude ze strany našich občanů vyžadovat více pozornosti v zájmu
zajištění osobní bezpečnosti.
Budování celého díla bylo ze strany vedení obce sledováno a případné připomínky byly bezprostředně řešeny s vedením
stavby a investorem. Jak se vše podařilo musí posoudit každý sám. V současné době nezbývá než se těšit na nové vlakové
soupravy City Elefant, které dále zlepší náš komfort cestování.
Jiří Sojka

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Blahopř
Blahopřejeme …

Čtyřkoly

… k narozenin
ám
narozeniná

27. 3. Pochod za povidlovým koláčem Čtyřkoly,
zastávka ČD, (trasa 20 km – 07.00-10.00 hod.),
pořádá Klub českých turistů

V březnu oslaví svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané
Souč
Souček Miloslav

Pyšely
19.3. MEMORIÁL PEPÍKA CHALUPECKÉHO
recesistický běh Pyšely-Pyšelka
21.3. VYNÁŠENÍ MORANY (Zaječice),
Sraz v 15.30h u lípy na křižovatce

Ková
Kovářová
ová Jiř
Jiřina
Všem našim oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí, spokojenosti a pohody do dalších let života.

… k narození
narození

Čerčany - Infocentrum
19.3. 17.00 hod ukázky aranžování aranžérky Jitky
Dvořáčkové, na téma Velikonoce.
22.3.-2.4. “VELIKONOČNÍ VÝSTAVA” - prodejní
po-čt 9-12 13-17, pá 9-12 13-16, tel: 317 776 154

Sekerka Marek

12.
12.2.201
.2010

Jaeger Jan

5.3.2010

Všem členům rodin blahopřejeme k této krásné události,
přejeme hodně radosti, lásky, zdraví a štěstí.

KINO ČERČANY
18. 3. 10:00 DOMA JE DOMA, dětské představení
Hrnečku, vař, Štaflík a Špagetka, Doma je doma,
Uzel na kapesníku, Požár v Kocourkově.

Inzerujete ...

20. 3. 15:30 AVATAR
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller
19:00 DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Komedie, ČR
27. 3. 19:00 KAWASAKIHO RŮŽE
Drama, ČR
2. 4.

19:00 KATKA
Dokumentární, ČR

3. 4.

16:00 ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy. USA

VÁM NABÍZÍ:

19:00 SHERLOCK HOLMES
Akční, Dobrodružný, Krimi, Drama. Velká Británie,
Austrálie, USA
9. 4.

19:00 IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE
Dobrodružný, Fantasy, Mysteriózní. Francie,
Kanada, USA

10. 4. 16:00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Animovaný, Komedie, Rodinný. USA
19:00 POUTA

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ ,
P-SHINE, PARAFÍNOVÉ ZÁBALY, AIR BRUSH
ZDOBENÍ

Drama, Thriller. Česko / Slovensko

15. 4. 10:00 DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY
Dětské představení. Rézi a Brok, Konzerva, Káťa a
Škubánek, Policejní pes, Krakonoš a kukačky,
Pohádka o kozlu Kokešovi
20. 3. 19.00 Ladovská zabíjačka v Hrusicích
v hrusické sokolovně. Předprodej vstupenek
Ing.Milostný 723 660 663

SIMONA LHOTKOVÁ
ČTYŘKOLY 135
Tel. 739 301 453
PO-SO: 8-18

POTRAVINY ČTYŘKOLY
Nová otevírací doba od 1.4.2010
Po

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00

Út

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00
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7:30 – 11:30

15:00 – 18:00

Čt

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00

Pá

7:30 – 11:30

15:00 – 18:00
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7:30 – 11:30

Ne

9:00 – 11:30
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