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Přřerušení dodávky elektřřiny dne
21.4.2011 7:30 - 15:30 hod.
Celé Čtyřkoly včetně továrny,
celý Javorník včetně Baštírny
Bliž
žší informace na lince 840 850 860.

Jarní
Jarní úklid …

16.4.2011

Připomínáme, že v sobotu 16.4.2011 od 9:00 hod.
proběhne JARNÍ ÚKLID OBCE.
U obecního úřadu budou rozdány pytle na sběr odpadků na
veřejných prostranstvích. Rovněž budou přistaveny k budově
obecního úřadu kontejnery na všechny druhy odpadu, včetně
nebezpečného (který je nutno dovést do 10:00).

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
• Zastupitelstvo přijalo usnesení k problematice likvidace odpadních vod v obci (viz níže).
• Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí finanční podpory ve výši 2 000 Kč na činnost Českého svazu včelařů v Čerčanech.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo předčasné splacení poslední částky z dohody o narovnání s firmou Jan Naidr (výstavba
kanalizace) ve výši 375 000 Kč snížené o 10 000 Kč (úroky a storno poplatek).
• Zastupitelstvo obce rozhodlo o zadání zpracování projektové dokumentace na stavbu veřejného osvětlení v horní části
Čtyřkol, okolo hlavní silnice směr Pyšely a za tunelem směrem ke hřišti v nové zástavbě.
• Bude objednán úklid štěrku na místních komunikací po zimním posypu.
• Bude požádán SÚS Benešov (Správa a údržba silnic) o opravu krajské silnice, která vede z Javorníka až k dálniční
přípojce.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Usnesení
Usnesení k problematice likvidace odpadní
odpadních vod ….
S ohledem na to, že se v obci Čtyřkoly neustále zhoršuje kvalita vody v místních zdrojích (studních), která je ovlivňována
zejména stavem likvidace odpadních vod z jednotlivých nemovitostí na území obce, učiní OÚ Čtyřkoly nezbytné podněty ve
vztahu k příslušným orgánům (vodoprávní a stavební úřad v Benešově) za účelem zajištění nápravy. Zastupitelstvo obce
upozorňuje občany na následující náležitosti, které s touto problematikou bezprostředně souvisejí.
Dle platné zákonné úpravy je likvidace odpadních vod možná těmito způsoby:
• připojením na obecní splaškovou kanalizaci (nikoliv dešťovou) s vyústěním na centrální čistírnu odpadních vod,
• domovní čistírnou odpadních vod,
• jímáním odpadních vod ve vodotěsné bezodtokové nádrži (jímce) – žumpě.
Pokud je likvidace nepřečištěných odpadních vod z nemovitostí prováděna jiným způsobem např. vsakováním do terénu,
vyústěním do vodního toku nebo dešťové kanalizace, jedná se o nezákonný stav, kdy dochází k naplnění skutkové podstaty
přestupkového jednání dle ustanovení § 116 - § 125 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších změn a doplňků, s možností uložení sankce.
Obecní úřad může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebních pozemků nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat
odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné (§ 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb.).
Ten, kdo na základě povolení příslušného vodoprávního orgánu vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo
podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu dokladovat kvalitu čištění rozborem
vzorků na odtoku.
Žumpy se nesmějí opatřovat odtokem ani přepadem a musí být vodotěsné. Žumpa musí být v pravidelných intervalech dle
své kapacity vyprazdňována a o vyvážení má být vedena evidence. Žumpa není vodním dílem, ale je „obecnou“ stavbou
povolovanou příslušným stavebním úřadem. Stavební úřad může kdykoli na základě podnětu provádět kontrolu technického
stavu (vodotěsnosti) žumpy.

Velikonoč
Velikonoční pouť
pouť …
Ve dnech 22.-25. dubna 2011
bude na prostranství u řeky na
proti restauraci Montana
Lunapark Beck a
velikonoční pouť.

SDH Čtyřkoly

Upozor
ňujeme ...
Upozorň

na vědomost dává

Poplatek za psa
Žádáme majitele psů, kteří ještě
neuhradili poplatek za psa, aby tak
neprodleně učinili v kanceláři OÚ.
Poplatek za svoz odpadů
Rovněž upozorňujeme občany,
kteří stále nezaplatili za svoz
odpadů, aby tak neprodleně učinili
v kanceláři OÚ.

dne 30.dubna od 19:00 hod se koná

SDH ČTYŘKOLY POŘÁDÁ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU

na Planýrce

HUMANITÁ
HUMANITÁRNÍ
RNÍ SBÍ
SBÍRKA
18.04.2011 - 29.04.2011
Věci na humanitární sbírku můžete
nosit v době úředních hodin na
obecní úřad. Bližší informace na
OÚ Čtyřkoly, telefon: 317 776 651
Prosíme, věci zabalte do pytlů či
krabic,
aby
se
nepoškodily
transportem. Děkujeme.

všichni jsou srdečně zváni

Na Pyšelce
23.4.2011 začátek ve 20:00 hod.

občerstvení zajištěno

Vstupné: 80,- Kč

LIMO , PIVO , KLOBÁSY A SLADKOST PRO DĚTI

K tanci a poslechu hraje skupina
BESSONI

- reprodukovaná hudba –
www.sdhctyrkoly.cz

Zakoupení
ného dě
Zakoupení sněž
sněžn
děla ???
„Zastupitelstvo obce Čtyřkoly zakoupilo v únoru 2011 z prostředků
získaných z dotace sdružení Malého Posázaví zahradní techniku. Mimo
jiné se také podařilo získat sněhovou frézu, kterou obec plánuje využívat
k údržbě chodníků a místních komunikací v zimním období. Bohužel se
v důsledku absence sněhových srážek v měsících únoru a březnu již
nepodařilo zakoupenou frézu k odklízení sněhu vyzkoušet.
Díky globálnímu oteplování se ale podařilo ušetřit prostředky určené na
posyp a údržbu místních komunikací v zimním období. Proto se obecní
zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání 1.4.2011 využít ušetřených
peněz v obecním rozpočtu na zakoupení sněžného děla k výrobě sněhu.
Dlouhodobá předpověď počasí na první dekádu měsíce května v období
zmrzlých mužů (Pankrác, Servác, Bonifác) předpokládá dočasný návrat
ranních a nočních teplot pod bod mrazu. Pokud se tato předpověď naplní
vyzkouší členové zastupitelstva nově zakoupené sněžné dělo k zasněžení
obecní návsi a následně sněžnou frézu použije k testu její funkčnosti při
následném odklízení.
Upozorňujeme občany, že z důvodu úspor obecního rozpočtu bude voda
k tvorbě sněhu brána z řeky Sázavy a ne z vodovodního řádu. Dále se
omlouváme za případné možné problémy spojené s průjezdností
křižovatky u návsi a doporučujeme řidičům bez zimní výbavy se tomuto
místu v období zmrzlých mužů raději vyhnout. Držte nám palce!“

Blahopř
Blahopřejeme …
Během měsíce dubna oslaví své významné
jubileum
Vladař
Vladař Petr
Severí
Severín Miroslav
Přejeme Vám do dalších let hodně zdraví,
spokojenosti a životní pohody.
------------------------------Minulý měsíc oslavil pan Josef Berka 80té
narozeniny, v období 1994-1998 vykonával
funkci starosty a pak ještě dvě volební
období zastával funkci místostarosty. Rádi
bychom připomněli, že měl na starost lesy,
které v tomto období ještě patřily obci a
příkladně se staral o jejich údržbu.
Dodatečně gratulujeme a přejeme pevné
zdraví do dalších let.

Probě
Proběhlo …
19.3.2011 se opět konala beseda o zlenickém hradě. Jsou to velmi zajímavá povídání odborníků. Přednášel nám dobře
známý Prof. PhDr. Tomáš Dordík, DrSC. a PhDr. Jakub Likovský. Je dobré vědět, jak se naši předkové prali s osudy a s
jakými obtížemi nám zachovávali cenné stavby středověku. Vřele doporučujeme besedy navštívit.
Strachotová, Krupová, Jaegerová a manželé Míkovi.

Ptá
Ptáte se …

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Na obecní úřad dostáváme dotazy ohledně povinnosti čištění
komínů. Zeptali jsme se za vás Společenstva kominíků ČR.

Pyšely

Nové lhůty pro čištění, kontroly a revize komínů
Dnem 1.ledna 2011 nabývá účinnosti Nařízení Vlády (dále NV) č.
91/2010 Sb. Ze dne 2.dubna 2010 o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Podle NV si každý musí počínat tak, aby při provozu komína a
kouřovodu (dále jen - spalinová cesta) a spotřebiče paliv
nedocházelo ke vzniku požáru.
Kontrolu spalinové cesty
Provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví – výsledkem je zpráva o kontrole
anebo čištění spalinové cesty – má se provádět 1x ročně u drtivé
většiny soukromých objektů, pro tuto činnost jakožto i pro ostatní
činnosti kominíka jsou vydané zákonné technické pravidla a
nesprávně provedená zpráva o kontrole anebo čištění je neplatná.
Platí pro to také jen jeden zákonný formulář podle NV č.91/2010.

22.4.

OTEVŘENÍ PYŠELSKÉHO MUZEA

Otev. doba: Pá 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
So 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
30.4.

BICYKLOVKA
Jarní cyklovýlet pro všechny (místo
srazu a čas budou včas plakátovány)

7.5. – 18:00 Koncert TRIA BARDOLINO a
zpěvačky Jany Procházkové
Moravská lidová poezie v písních ze sbírek Leoše
Janáčka, v sokolovně Pyšely.
Čerčany
11.4. - 21.4. Velikonoční Výstava
Infocentrum Čerčany. Otevřeno:
po, út, čt :
9-12 13-17

pá: 9-12 13-16

Čištění spalinové cesty
Provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, s tím že spalinové cesty pro
spotřebiče paliv na pevná paliva do 50 KW výkonu, je možné čistit svépomocí za podmínky, že jednou ročně bude provedena
odborná kontrola a musí být o tomto čištění veden záznam v požární knize nebo jiné dokumentaci, kterou uživatel předloží
odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. Zároveň kominík nesmí vydat zprávu o kontrole anebo čištění, pokud není
před kontrolou dokonale vyčištěná spalinová cesta. Má se provádět 2x ročně na pevná paliva, 1x ročně na plynná paliva, 3x
ročně na kapalná paliva u všech paliv jde o kategorii do 50 KW výkonu připojeného spotřebiče paliv.
Revize spalinové cesty (výchozí)
Provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a která musí být zároveň
revizním technikem spalinových cest, nebo revizním technikem komínů, nebo komínových systémů. Revize spalinové cesty
se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu nebo při každé stavební úpravě komína, při změně druhu připojeného
spotřebiče paliv, po komínovém požáru, vzniku trhlin ve spalinové cestě a to i při podezření na výskyt trhlin ve spalinové
cestě - o revizi vydává písemnou zprávu pouze odborně způsobilá osoba.
Dovětek: Pro tuto činnost jsou nové jasně stanovené zákonné směrnice a nutnost vykonání zkoušek v rámci ČHK (čili
podložení vyšší odbornosti vedené pod registr.č.), pro rev. zprávu je momentálně k dispozici pouze jeden platný zákonný
formulář podle nařízení vlády č.91/2010 Sb. a v současné době existují pouze tři platná kulatá razítka, resp. jejich podoba.
Upozornění! revizní zprávy spalinových cest vydané od nezpůsobilé osoby nebo v neodpovídající podobě, případně
s neschváleným razítkem, jsou neplatné a veškerá odpovědnost za případné újmy na zdraví, životech nebo majetku,
připadají na toho, kdo revizní zprávu vydal a to se všemi budoucími souvislostmi. To stejné platí o vydávání zpráv o kontrole
anebo čištění spalinové cesty.
Pozn: některé z nutných podkladů pro výchozí revizi, jsou např. certifikace materiálů použitých pro celou spalinovou cestu
(bez tohoto dokumentu zbývá většinou jen výměna komínové vložky za novou, která tímto dokumentem disponuje), dále
návrh spalinové cesty nebo její výpočet, identifikační štítek komínu nebo spalinové cesty, atd…
Doporučení pro uživatele ´´komínů´´ tzn. spalinových cest
Návštěvu kominíka je nejlépe v dnešní době objednávat telefonicky nebo jinak a je lépe se držet stálého kontaktu – jen tak
lze totiž zamezit, případným falešným kominíkům a podvodníkům nebo údajným odborníkům, klamat poctivé lidi hlavně ve
smyslu kvality a ceny provedených prací. Výskyt různých takových individualit se v poslední době bohužel množí, hlavně díky
přehnané a většinou nepřesné medializaci novinek o komínech.
Dále při návštěvě nového kominíka resp. při jeho objednávání je dobré nechat si prezentovat živnostenské oprávnění –
original nebo notářsky ověřenou kopii, případně oprávnění od České Hospodářské Komory při provádění výchozí revize a pro
ověření větší odbornosti je dobré, aby se kominík prokazoval členskou kartou Společenstva Kominíků ČR, na které je také
informace o revizním technikovi – členové SKČR jsou pravidelně školeni a je na ně dohlíženo, právě kvůli zvyšování úrovně
odbornosti a kvality kominického řemesla.
Pozn: bohužel jsem již zaznamenal i to jak kominík, který nemá oprávnění k provádění a vydávání revizních zpráv
spalinových cest, je přesto provádí a vydává, nebo případ, kdy se na návštěvu vesnice objednává kominík pod cizím jménem,
které je v rajonu zavedené (osobní zkušenost) – doufám že se jedná jen o jednotlivce a nejde to zatím bohužel jinak ovlivnit,
než touto osvětou.
Tomáš Pecina, člen Společenstva kominíků ČR

Když
Když už třídíte, tak tř
třiďte sprá
správně
vně …
Každý dnes už ví, co znamená třídění odpadů. Stále se ale objevují
nejasnosti s tím, zda sešlapávat plastové lahve, jestli vymývat kelímky
od jogurtů a jestli patří starý talíř do skla. Sešlapávat, vymývat, nepatří.
Podívejte se s námi na pár tipů, proč a jak třídit odpady lépe.
Všude se radí, že se pet lahve mají před vhozením do žlutého kontejneru
sešlápnout. Proč? Protože v něm pak zaberou méně místa a i následný
svoz odpadu je efektivnější – nevozí se tolik vzduchu.
Jak uvádí společnost Ekokom, do malého kontejneru o objemu 110 litrů
se vejde asi 31 nesešlápnutých dvoulitrových lahví – polovina kapacity
zůstane nevyužita. Když se petky sešlápnou, vejde se jich tam 138.
Sešlapávání vyhazovaných obalů se pochopitelně netýká jen petek, ale
i jiných plastových lahví a obalů. A pochopitelně i papírových obalů. Když
budete do kontejneru na papír vyhazovat lepenkovou krabici od vysavače, je
potřeba ji rozložit, aby nezaplnila celý kontejner jen pro sebe.

Třiďte, ale nezraňte se

SDH ČTYŘKOLY POŘÁDÁ
5. ročník speciální soutěže v požárním
útoku

SENIORSKÉ JARO
ČTYŘKOLY 2011

Datum konání: 7.5.2010 ve 12:30 hod. na
fotbalovém hřišti ve Čtyřkolech
Kdo soutěží: všichni senioři, kteří
nezanevřeli na hasiččinu a chtějí to ukázat
nastupující generaci.
Hasiči i nehasiči, všichni jste srdečně zváni.
Nezapomeňte na dobrou náladu.

U plastů ještě chvíli zůstaneme. Věčné téma je, zda kelímky od jogurtů vymývat či ne. Na webu Ekokomu píší, že stačí jogurt
(či jinou potravinu v kelímku) pořádně dojíst. Trocha jogurtu pak při zpracování velké potíže nezpůsobí. Patrně však neběžíte
ke žlutému kontejneru hned, jak jogurt dojíte, ale dáte jej k ostatnímu plastovému odpadu někde doma. A aby vám plastový
odpad nezačal zapáchat, je lepší kelímek vymýt. Vymytý kelímek je příjemnější i pro zaměstnance na třídící lince. Navíc platí,
že čím čistší surovina se dostane ke zpracování, tím lépe. Takže vymývat. Jde to snadno a vody se spotřebuje malinko.
Co se stane s vytříděným odpadem? Například papír se odveze na třídící linku, kde se papírový odpad roztřídí na jednotlivé
druhy papíru. Třídící linka - to zní jako velmi sofistikované zařízení, ale ve skutečnosti to není nic jiného, než běžící pás,
kolem kterého stojí lidé z masa a kostí, kteří ručně vybírají „cenné“ papíry, tedy ty druhy papíru, o které je na trhu aktuálně
zájem a mají odbyt. Nejčastěji jde o lepenku a novinový papír. Podle Jiřího Šandy z Pražských služeb nedokáží
automatizované třídící linky na papír třídit papír s takovou pečlivostí jako lidská obsluha. Podobně se třídí i plasty, i když u
nich je automatizace snazší. U skla se ručně vybírají jen velké nečistoty a jemné nečistoty se řeší sofistikovanou
automatizací.
Vadí, když do kontejneru na sklo hodím láhev s kouskem kovového víčka, které se nepodařilo sundat? Nevadí. Sice tím
přiděláte trochu práce při třídění, ale je to lepší, než se při snaze odříznout kovový proužek zranit a přidělat práci chirurgovi.
Talíř do skla ne!
Takže se do skla smí házet i jiné věci než sklo? Tak to tedy rozhodně ne. Stejně jako u jiných odpadů, které se třídí, platí, že
čím čistší surovina se ke zpracování dostane, tím lépe. Zpracovatelé odpadů samozřejmě počítají s tím, že musí vytříděný
odpad ještě pořádně probrat. Ale čím méně se nežádoucích věcí do kontejnerů na tříděný odpad dostane, tím lépe.
Je to důležité kvůli tomu, že někdy vcelku malé množství „nečistot“ může způsobit opravdu velké problémy. Zůstaňme u skla.
Někteří lidé žijí v domnění, že do kontejnerů na tříděné sklo se kromě lahví od vína, sklenic od kompotů a přesnídávek mají
házet i rozbité hrníčky nebo talíře. Jenže sklo a porcelán jsou dvě naprosto odlišné věci!
A přestože jsou některé třídící linky na sklo vybaveny důmyslným zařízením, které optickými čidly "zkoumá" průsvitnost
nadrcené suroviny a pomocí silného proudu vzduchu vyfukuje cokoliv, co se čidlům "znelíbí", tak sem tam nějaký drobný
střípek porcelánu může proklouznout. A i velmi malý porcelánový střípek může způsobit velké problémy.
Část vytříděného skla se používá například při výrobě skelných vln, které slouží jako stavební izolace. Sklo se roztaví
a tavenina se pak rozvlákňuje v rotačním zařízení odborně zvaném spinner. Na rozdíl od skla se ale porcelán neroztaví
a spinnery postupně ucpává. Rozvlákňovací zařízení se pak musí odstavit a celý spinner vyměnit, což je velmi
nákladné. "Aktuálně pro výrobu skelné vlny používáme jako vstupní surovinu až z 80 % recyklované sklo," říká Pavel
Michálek ze společnosti Knauf Insulation, která tyto izolace vyrábí. A technologicky by bylo možné použít recyklované
suroviny i více, ale v současnosti prý není na trhu dostatek firem, které by byly schopné dodat surovinu v potřebné čistotě.
No jo, ale jak má člověk vědět, co všechno se do kontejneru na tříděný odpad smí dávat a co ne? Kdo to má kde pořád
hledat? Nemusíte nic složitě hledat. Je to zpravidla napsané přímo na kontejnerech. I s obrázky.
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