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září – říjen 2019

Čtyřkol a Javorníku
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prožili jsme krásné a slunné léto, věřím že i pohodové. Měli jsme možnost se potkat na několika akcích
pořádaných u nás v obci. Všechny akce, se dle mého názoru, velice vydařily.
Podle kalendáře máme již podzim a s ním přichází zazimování našich zahrad a další práce spojené s
přípravou na zimní období. Rád bych zmínil, že hojně využíváte biokontejnery a ve většině případů do nich i
správně ukládáte bioodpad.
Požádal bych Vás, aby jste své popelnice na komunální odpad, papír a plast nechávali po odvozu mimo své
pozemky pouze nezbytně nutnou dobu.
Přeji krásný a pohodový podzimní čas.
Štěpán Benca, starosta obce

Co lze vhazovat do
žlutých 240 l nádob? Nově
i plechovky od nápojů.
Firma Marius Pedersen, která zajišťuje svoz odpadů
v naší obci informuje, že do žlutých 240 l nádob,
které mají občané v domácnostech, je možné nově
vhazovat i sešlapané nápojové plechovky
(plechovky od piva, energy drinků, nealko nápojů
apod.), nikoliv však plechovky od konzerv, ryb, či
jiných potravin!
Do těchto popelnic patří dále tvrdé plasty,
sešlapané PET lahve, nápojové obaly tetrapack od
mlék, džusů apod., plastové obaly a igelitové sáčky.

Humanitární sbírka Diakonie
Broumov
Sbírka se uskuteční od 14.10. do 1.11.2019
v době úředních hodin nebo po domluvě na tel.č.
317 776 651 na Obecním úřadě ve Čtyřkolech.
Můžete přinášet:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské , dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (min. 1m2)
- péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
- domácí potřeby - nádobí bílé i černé - vše nepoškozené
- vatované přikrývky, polštáře a deky
- nepoškozenou obuv (dámská, pánská, dětská)
- hračky
- malé elektrospotřebiče (vysavače, žehličky, holící
strojky, hodiny, váhy, mixery, mikrovlnky, vrtačky apod.)
Věci prosíme řádně zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.

Podílejte se s námi na tvorbě Rozhledů
Rádi bychom, abyste s námi spoluvytvářeli Rozhledy Čtyřkol a Javorníku. Posílejte nám zajímavé tipy, články,
fotografie. Děti, kreslete obrázky na téma naší obce a okolí. Rádi je v Rozhledech zveřejníme. Příspěvky
posílejte na email: ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo vhoďte do schránky obecního úřadu.
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Proběhlé akce
Farmáři 40 let
23.8. 2019 na hřišti ve Vávrovkách oslavila country kapela "FARMÁŘI" 40 let od jejího vzniku. Společně s
taneční skupinou "COLA - LOKA" sjezdila od poloviny 80 let až do začátku let 90 snad celou republiku a dokonce
vystupovala i v SRN. Byla to doba country bálů a její velikou devizou byla výuka amerických lidových tanců na
živou hudbu a nebojím se říci, že v té době byli jediní v celé ČSSR. Oslava to byla velkolepá a trvala až do
pozdních nočních a brzkých ranních hodin aniž by někoho v okolí obtěžovala. Na pódiu se mimo aktuální
sestavy Farmářů vystřídala spousta muzikantů, kteří kdy s Farmáři vystupovali a dokonce i zakládající člen
kapely Petr Škvor. Výukový tanec "Zuzana" se po 20 letech mimořádně povedl což potvrdila Cola - Loka, která
prostě nestárne. Zamáčkli jsme i slzu při vzpomínce na Milana Krištofa "Krišpína" a Martina Milničenka, kteří loni
dostali lano od nebeskýho bandu.Skvělá byla sebranka muzikantů, kterou trefně pojmenoval náš kamarád a
fanda Milan Konta jako Country - orchestra "Vávrovka". V jeden moment bylo na pódiu 12 muzikantů včetně
úžasných zpěvaček Lenky Krišpínky, Lenky Bártlové a Soni Fíkarové. Chtěl bych touto cestou za Farmáře
opravdu velmi poděkovat za azyl obci Čtyřkoly, Honzovi Jaegerovi a jeho bezva partě za mimořádný servis, co
se jídla a pití týče a v neposlední řadě všem, kteří nás svojí přítomností podpořili a věřím, že se i dobře pobavili.
Fakt díky moc.
Libor Jaeger

Vedení obce v balonu
11.9.2019 se uskutečnil kontrolní balonový let vedoucích představitelů
obce s cílem zkontrolovat z ptačí perspektivy rozkvět Čtyřkol a
Javorníku, odhalit případné neplechy skryté za ploty a pokochat
se krásami Posázaví. Start proběhl ze čtyřkolského hřiště,
hladké přistání se podařilo na louce u Turkovic.

Strana 2

Chystané akce v obci a okolí

Naše blahopřání patří
Všem, kteří slaví nebo oslavili den svého narození a
jmenovitě těm, pro které je tento rok životním
jubileem. Ať Vám ten příští přinese pevné zdraví
a hodně štěstí.
Hrbáč Martin
Strachotová Božena
Moudříková Jaroslava
Řeřicha Zdeněk
Černá Miloslava

Rozloučili jsme se…
Augustín Kovár
Jaroslav Hruška
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Inzerce

Zprávy z obce do e-mailu
Rádi bychom připomněli obyvatelům obce i chatařům možnost dostávat do e-mailové schránky aktuální novinky
z obecního webu www.ctyrkoly.cz. Stačí napsat váš e-mail do políčka na pravé straně internetových stránek obce
(„Informace e-mailem“), následně potvrdit zprávu ve vašem e-mailu a začnete dostávat zprávy například o svozu
bioodpadu, odstávkách elektřiny nebo akcích ve Čtyřkolech a okolí. V současné době využívá tuto možnost jen
cca 40 odběratelů. Službu je možné kdykoliv v každém e-mailu odhlásit.
Vydává Obec Čtyřkoly, IČ: 00508519, pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, odpovědná osoba a redaktorka Pavla Kučerová.
Electronickyy lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz
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