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Roč
Ročník 4 / Číslo 10
měsíčník

Přřerušení dodávky elektřřiny dne
9.11.2009 8:00 - 13:00 hod.
Čtyřkoly – ul. u řeky Sázavy mezi č.p. 01 a č.p.0207 po obou stranách ulice
Bliž
žší informace na lince 840 850 860.

Informujeme …
Svoz nebezpečného odpadu

!!! POZOR ZMĚNA!!!

Odvoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 24. října 2009 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.října 2009 v době úředních hodin nejdéle do soboty dne 24.října 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 25.10.2009 bude před budovu obecního úřadu přistaven kontejner na biologický odpad ze zahrad.
Kontejner na velkoobjemový odpad
Ve dnech 24. a 25. října 2009 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.

Obnovená
Obnovená zvonič
zvonička a bož
boží muka
Na konci září byla dokončena oprava zvoničky a božích muk v
Javorníku s přispěním dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 93 000 Kč. Práce a dodávku zvoničky a zvonu provedla firma
Kovolitectví s.r.o. z Kostelce nad Orlicí. Zbývá instalovat lavičku a
místo osázet okrasnými keři, což
zajistí "Zelený servis" pana Šturce.
Zvonička má funkční zvon a nabízí
se tedy i možnost obnovit zvonění
při různých příležitostech. Dříve se v
obcích zvonilo poledne, klekání, ale
i úmrtí (umíráček), případně se
oznamovaly požáry a jiná nebezpečí
(dnes nahrazeno sirénam).
Uvítáme vaše náměty na toto téma
a případně i dobrovolníky, kteří by
byli ochotni ujmout se zvonění.
Robert Nešpor

Oprava mostu …
V uplynulém měsíci byla provizorně opravena prostřední
část mostu. Vzhledem k dezolátnímu stavu této části a
velmi vysokým finančním nákladům na celkovou opravu
přistoupilo zastupitelstvo OÚ k formě provizorní opravy,
kterou provedl pan M.Stolař ze Lštění, který se podílel
na opravě lávek mostu. Do budoucna se pokusíme
získat peníze z vypsaných dotací a uskutečnit celkovou
rekonstrukci mostu, která je finančně velice náročná.

Žádáme …
uživatele obecních komunikací (v rámci možností obce
opravených, ale prašných) v Javorníku do chatové osady
směrem od hlavní silnice ke zvoničce a na Hlásku, aby
byli ohleduplní a jezdili co nejpomaleji. Především ve
dnech kdy je sucho a projíždí tudy spousta aut, čtyřkolek
a motocyklů, se víří nadměrné množství prachu. Žádost
o zabudování zpomalovacích pásů byla odborem
dopravy zamítnuta s odůvodněním, že v této lokalitě
obce platí maximální povolená rychlost 30 km a tu je
nutno dodržovat.

Děkujeme …

Oprava stř
střechy …

Dík patří panu P.Vladařovi, který dbá na pořádek u
kontejnerů u zastávky a u tunelu a panu P.Horváthovi,
který se příkladně stará o stanoviště v Javorníku u hotelu
Relax, u telefonní budky, ČOV a u Černého mostu.
Víme, že je to většinou nepříjemná práce a velice složitá.

Nabí
Nabízíme …
"Koncem září byla zahájena rekonstrukce střechy na budově
obecního úřadu. Byla vyměněna krytina včetně latění a
Na půdě obecního úřadu je spousta knih všech možných
položení parotěsné folie. Současně jsme zjistili, že stav komínů
žánrů z bývalé obecní knihovny. Zájemci si mohou knihy
je rovněž v havarijním stavu, tudíž byla nutná rychlá
vybrat a bezplatně vzít do konce měsíce října.
oprava. Spolu s rekonstrukcí střechy došlo na leta odkládané
místostarosta Libor Jaeger
vyklizení půdy od nepotřebných "krámů", které se za mnoho let
podařilo na půdě tzv. nasyslit (každý, kdo má půdu, ví o čem je
řeč). Byl toho plný velkoobjemový kontejner a ještě zbylo.
Chtěl bych poděkovat za pomoc při vyklízení půdy především panu Hruškovi a rovněž našim hasičům, kteří se na úklidu
podíleli nemalou měrou. Na tuto plánovanou opravu obdržela obec dotaci z Programu obnovy venkova z rozpočtu
Středočeského kraje ve výši 141.000,-Kč. Celkové náklady včetně nutné spoluúčasti obce by měly činit 302.618,-Kč. Opravu
provádí firma Buček a syn, nutné stavební práce provedla firma Zednické práce pana Schuberta.
starosta Štěpán Benca

Nepoř
Nepořádek v obci …
Na procházce kolem nádraží

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Televize Prima oznámila ukončení analogového vysílání televize Prima ve Čtyřkolech k 31.10.2009. Zastupitelstvo
pověřilo starostu obce k jednání o možnostech prodloužení provozu vysílače.

•

Středočeský krajský úřad rozhodnul o povolení k trvalému provozování kanalizace a ČOV ve Čtyřkolech pro veřejnou
potřebu.

•

Zastupitelstvo obdrželo podnět od místních občanů na řešení problému hustoty provozu a nepřiměřené jízdy na místní
komunikaci směrem na Baštírnu. Zastupitelstvo rozhodlo, že po projednání s dotčenými orgány bude na komunikaci
umístěna značka „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s výjimkou místních obyvatel. V případě, že toto opatření bude
nedostačující budou zřízeny 2-3 přírodní retardéry.

•

Zastupitelstvo rozhodlo, že část pozemku č.p. 523/1 (bývalá skládka) bude prodána p. Šmídovi za cenu 250,- Kč za m2
pro účely fotovoltaické elektrárny.

•

Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemku č.p.631/3 firmě Vodafone pro účely umístění mobilní stanice na rozvod a
šíření signálu. Roční pronájem pozemku činí 80 000,- Kč.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Poř
Pořádáme …
17.10. v 15 hod.

ČTYŘKOLSKÁ DRAKIÁDA

na poli naproti zahradnictví směrem na Pyšely, při bezvětří bude VLAŠTOVKIÁDA
S sebou draka a buřtíky. Ohniště, teplý čaj a drobné občerstvení zajištěno. Za deště se akce nekoná. Info 737 470 117,
Vstupné: dobrovolné příspěvky
29.-31.10.
čtvrtek
pátek
sobota

DĚTSKÝ PODZIMNÍ BAZÁREK
9:00 – 12:00 hod.
příjem věcí
9:00 – 12:00 hod.
prodej
9:00 – 12:00 hod.
výdej věcí

Pro velký úspěch opakujeme!

15:00-18:00hod.
prodej a příjem
15:00-18:00hod.
20:00-22:00 hod.
prodej
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 si vybrat do našeho bazárku v uvedené dny do zasedací
místnosti na obecním úřadě Čtyřkoly.
7.11. v 16:30 hod.

VEČERNÍ POCHOD S LAMPIONY

Vydejte se s dětmi na záhadnou
„strašidelných“ svítících dýní. Sraz je
restaurací Montana, odkud půjdeme
kostelíku na Hradišti. Na všechny děti
cesty sladké překvapení. Vezměte si
teplého na posilnění s sebou.

cestu plnou
v 16,15 před
společně ke
čeká na konci
buřty a něco

Blahopř
Blahopřejeme …
… k narozeniná
narozeninám
V říjnu oslavila své významné životní jubileum
Tupá Věra

Humanitá
Humanitární
rní sbí
sbírka
Ve dnech 23.11. do 4.12 2009 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.

Připojujeme se ke gratulantům s přáním pevného zdraví,
hodně štěstí a pohody do dalších let života.

… k narození
narození
naše malá obec se opět rozrostla o tyto občánky
Šabata David

6.10.2009

Rodičům i sourozencům blahopřejeme k této krásné události,
přejeme všem hodně radosti, lásky, zdraví a štěstí.

Šikovný malý krámeček ve Čtyřkolech otevřeli v pondělí
5.10. manželé Šachovi. Chtěla bych jim touto cestou
poděkovat za to, že nenechali čtyřkolské občany bez
možnosti si nakoupit nejnutnější potraviny, tak třeba
dopadli obyvatelé sousední Vysoké Lhoty.
Teď záleží na nás, jak často budeme krámeček využívat.
Vím, že rodinu neuživí, o to větší dík Markétě a Jirkovi
Šachovým patří.
Věřím, že se k mému díku připojí velká část obyvatel.
Zdeňka Jaegerová

Inzerujete ...

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …
Pyšely
7.11. 19.00 POHOSTINSKÉ PŘEDSTAVENÍ „AKT“
Divadlo Hrob Ohrobec, Sokolovna Pyšely
13.11. 19.30 ÚVODNÍ PLES DO PLESOVÉ SEZONY
Sokolovna Pyšely
Čerčany
5.10.-16.10.2009
Infocentrum Čerčany pořádá výstavu
Aleny Fraitové "Kresby, ilustrace a floristika" - výstava je
prodejní
KINO ČERČANY
17. 10.19:00 VENI, VIDI, VICI
23. 10.19:00 NA CHVÍLI SVOBODNÍ
Drama Rakousko / Francie / Turecko
24.10. 19:00 OPERACE DUNAJ
29.10. 10:00 KAMARÁD KAPŘÍKŮ
31.10. 19:00 KLÍČEK
Thriller / Drama / Horor Česko
14.11. 19:00 HODINU NEVÍŠ

Otevírací doba říjen
Po-Pá 7-12
So

8-12

Ne

9-11

15-18

14-16

čtvrteční dopoledne
pro matky s dětmi předškolkového věku
9:30 – 11:00 hod., místnost OÚ

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ , P-SHINE,
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY, AIR BRUSH ZDOBENÍ
VÁM NABÍZÍ:
SIMONA LHOTKOVÁ
ČTYŘKOLY 135
Tel. 739 301 453
PO-SO: 8-18
Vydává Obec Čtyřkoly IČ 00508519 pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 8.10.2009, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

