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Roč
Ročník 5 / Číslo 10
měsíčník

Připomínáme …
Upozorň
Upozorňujeme …
pátek

15.10. 2010 od 14.00 - 22.00 hod.

sobota 16.10. 2010 od 8.00 - 14.00 hod.
Oprávnění voliči by již měli mít ve svých schránkách volební lístek s jedinou podanou
kandidátní listinou nezávislých kandidátů. Volí se 7 kandidátů z 9. V případě, že jste
volební lístek neobdrželi, dostanete jej ve volební místnosti. S sebou je nutné mít
platný doklad totožnosti.
Výsledky voleb nejen v naší obci můžete sledovat na stránkách www.volby.cz

Ve dnech 19. a 20. října 2010
bude probíhat oprava obecní
komunikace v části obce Javorník
od hlavní silnice směrem ke
zvoničce. Po tuto dobu bude
komunikace sjízdná pouze s
komplikacemi.
Děkujeme
za
pochopení.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
• Obecní úřad bude v rámci kolaudace stavby Optimalizace trati Benešov u Prahy – Stránčice reklamovat špatné odvodnění
železniční zastávky.
• Byla objednána oprava místní komunikace od hlavní silnice v Javorníku směrem na Baštírnu.
• Oprava místní komunikace směrem na Planýrku bude zařazena do rozpočtu obce na příští rok.
• V současné době se zpracovává projekt nového vedení trasy vodovodního řadu plánované stavby skupinového vodovodu
Benešov-Sedlčany, který prochází katastrem naší
obce. Zastupitelstvo má zájem o položení vodovodního řadu pro
obyvatele obce a zahájí jednání s projektovou kanceláří, která zpracovává projekty na hlavní řad vodovodu, aby též
zpracovala projekt na řad pro obec pro případnou žádost o dotaci.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Kontejner na biologický odpad

23.10.2010

bude před budovu obecního úřadu přistaven kontejner na biologický
odpad. Kontejner je určen pouze na biologický odpad (listí, tráva,větve
o průměru pouze do 3 cm, délka max.1 m...) Každé vyvezení
kontejneru stojí obecní pokladnu 3.000 Kč. Během víkendové akce se
běžně naplní dva tyto kontejnery.
!!! Trávu a listí je nutné vysypat z pytlů !!!
V souvislosti s tímto upozorňujeme občany na zákaz pálení
zahradního odpadu (trávy, listí apod.). Pálit lze pouze suché větve,
které nedýmí.
Připomínáme možnost objednat si v kanceláři OÚ v době úředních
hodin odvoz zahradního odpadu za poplatek 50 Kč.

Blahopř
Blahopřejeme …
V říjnu oslaví své významné životní
jubileum tito oslavenci
Šlechta Jiř
Jiří
Bencová
Bencová Miluš
Miluše
Tupá
Tupá Věra
Přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a pohody do dalších let života.

Další kontejner bude objednán koncem listopadu.

Upozorň
Upozorňujeme, že černé kontejnery jsou určeny pouze chatařům na směsný odpad !
Dne 6.9.2010 popeláři při vyvážení kontejnerů na směsný odpad u každého stanoviště naložili cca 15 až 20 tašek a pytlů
padaných jablek a posekané trávy. Za necelých 20 minut po vyvezení byl jeden kontejner na směsný odpad na stanovišti u
jezu zaplněn okrasnou ještě zelenou trávou a nicotnou hrstkou směsného odpadu. Nepředpokládám, že ten, kdo chvilku po
vyvezení kontejner naplnil, se nad svým činem zamyslí, protože ve dnech 28. a 29.8.2010 mohl použít kontejnery na
bioodpad u obecního úřadu.
Libor Jaeger, místostarosta

Humanitá
Humanitární
rní sbí
sbírka

Zprá
Zprávy z obchodu

DIAKONIE BROUMOV - Centrum sociálních služeb

Jako v loňském roce si u nás můžete objednat
veky, vánočky i cukroví.

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.

Letos bychom pro Vás chtěli připravit novinku
v podobě vánočních kaprů, ale vše záleží na Vaší
poptávce a samozřejmě na rybářích ☺
Dále si můžete v obchodě objednat zákusky,
chlebíčky, obložené mísy a jiné dobroty….
Jsme tu již rok a tak bych chtěla poděkovat všem,
kteří u nás nakupují a dávají nám sílu vždy do
dalšího dne.
od 1.11. otev.doba
Markéta Šachová
PONDĚLÍ - PÁTEK
8 – 11:30 14 – 17
SOBOTA
8 – 11:30
NEDĚLE
9 – 11:30

Informujeme …

Děkujeme …

MOŠTÁRNA ČERČANY začíná moštovat. Příjem jablek
PO-PA - 8.00 -12.00

Manželé Vitoňovi darovali obci 1 m3 betonu, který
byl použit na opravu místních komunikací.

Jablka čistá, váha v pytlích-30 kg. Tel.723 936 107 p. Marvan

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Poř
Pořádáme …

Čerčany

22.-24.10.
DĚTSKÝ PODZIMNÍ BAZÁREK
zasedací místnost obecního úřadu Čtyřkoly
pátek
sobota
neděle

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

27.10.2010

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

20:00-22:00 hod.
prodej

KINO ČERČANY
15. 10.

19:00 ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI

16. 10.

19:00 MACHŘI

22. 10.

19:00 (K)LAMAČ SRDCÍ

23. 10.

19:00 EXPENDABLES:
POSTRADATELNÍ

30. 10.

16:30 SHREK: ZVONEC A KONEC

Osvěžte své znalosti první pomoci...

Ve 20:00 hod. na zasedací místnost obecního úřadu přednášku a
praktickou ukázku na téma Základy první pomoci.

19:00 ČARODĚJŮV UČEŇ
6. 11.

17:00 KARATE KID

19. 11.

19:00 HADEWIJCH: MEZI KRISTEM A
ALLÁHEM

Také vás občas napadne, že vlastně pořádně nevíte, jak byste v
případě nutnosti provedli dýchání z úst do úst nebo poskytli první
pomoc při autohavárii nebo nějakém úrazu? Pokud si chcete své
znalosti osvěžit, doplnit a třeba i prakticky vyzkoušet, přijďte ve středu
27. října ve 20 hodin do společenské místnosti Obecního úřadu. Zde
proběhne přednáška a praktické ukázky Základů první pomoci pod
vedením MUDr. Pavla Herdy. Těšíme se na vaši účast.

26. 11.

19:00 HABERMANNŮV MLÝN

27. 11.

19:00 ROMÁN PRO MUŽE

6.11. v 16:30 hod.

Lštění

VEČERNÍ POCHOD S LAMPIONY

Vydejte se s dětmi na záhadnou cestu plnou „strašidelných“ svítících
dýní. Sraz je v 16,30 před restaurací Montana, odkud půjdeme
společně ke kostelíku na Hradišti. Na všechny děti čeká na konci
cesty sladké překvapení. Vezměte si buřty a něco teplého na
posilnění s sebou.

Pyšely
15.10. od 17.00 hod. DRAKIÁDA na Loretě

23.10.2010 15:00
koncert QUARTETTO CON FLAUTO, který se
bude konat v rámci hudebního festivalu
PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM 2010 ve
Lštění, v kostele sv. Klimenta na Hradišti.
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