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Čtyřkol a Javorníku
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přichází čas adventu, proto bych Vám rád popřál klid a pohodu
během vánočních svátků. Čas adventní není o nákupech a
shánění dárků, ale o tom, že se potkáváme se svými přáteli
a rodinou. Rád se s Vámi potkám na prosincových akcích u
nás v obci.

PF 2020

Konec roku je také časem pro bilancování co se v obci podařilo a co ne. Nejvýznamnější investiční akci, kterou
se podařilo úspěšně dotáhnout do konce bylo rozšíření vodovodu do části obce nad tratí. Nebylo to vůbec
technologicky snadné a také získání dotace bylo administrativně velmi náročné. V dalším rozšiřování vodovodu
budeme pokračovat i v příštích letech. Pokračujeme také ve zlepšování kvality povrchu komunikací. Naposledy
se podařilo s pomocí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj opravit komunikaci podél řeky až do Vysoké
Lhoty. Naši nejmladší obyvatelé se dočkali dětského hřiště u obecního úřadu a hasiči modernější cisterny. Do
finální podoby dospěl také návrh nového územního plánu, který naleznete na internetových stránkách obce a
který bychom chtěli po zapracování připomínek v příštím roce finálně schválit.
Nepodařilo se zatím získat prostředky na vybudování chodníku podél hlavní komunikace od benešovské silnice
přes trať až k obecnímu úřadu a stále řešíme optimální nastavení způsobu sběru odpadu. Bude nás také čekat
investice do celkové koncepce odkanalizování obce.
Věřím, že v příštím roce se nám bude nadále dařit zlepšovat podmínky pro život v naší obci a to i s pomocí Vás
stálých obyvatel a chatařů.
Přeji Vám všem klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku jen to nejlepší.
Štěpán Benca, starosta obce

Rozpočet obce na rok 2020
Návrh rozpočtu naší obce na rok 2020 předpokládá příjmy ve výši 10.720.600,- Kč a výdaje ve výši
14.468.000,- Kč. Návrh rozpočtu je schodkový a bude kryt z přebytku minulých let.
Podrobný návrh rozpočtu naleznete na internetových stránkách obce. Pokud Vás zajímá rozpočtová
problematika více (odkud prostředky přicházejí a za co se vydávají), doporučujeme podívat se portál MONITOR
Ministerstva financí (odkaz: http://monitor.statnipokladna.cz), který umožňuje přehledný přístup k rozpočtovým a
účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Stačí zadat ve Vyhledávání název obce nebo
státní organizace.
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Vývoj zákona o odpadech – týká se i naší obce
Firma Marius Pedersen, která pro naší obec zajišťuje svoz odpadu shrnuje vývoj kolem zákona o odpadech. Zde jsou hlavní body:
§ Ministerstvo životního prostředí předložilo dvakrát návrh nového zákona o odpadech do legislativní rady vlády (LRV). V připomínkovém řízení
přišlo údajně 3 tisíce připomínek. Druhý návrh prošel směrem na vládu.
§ Nový zákon o odpadech odkloní odpady ze skládek do spaloven (zde bude patrně prodloužen termín s většinovým zákazem skládkování do
roku 2030), nicméně neřeší nijak zásadně podporu recyklace, ke které vedou evropské směrnice.
§ Pro obce a města budou zákonem dána nová pravidla o kvalitě třídění na jejich území. Jedná se o systém, kdy obce a města budou platit výši
zákonného poplatku na skládce dle toho, jak na svém území třídí odpady. Vize je taková, že čím více bude obec/město třídit odpady, tím
méně bude na skládce platit. Tento poplatek by měl dle zákona růst během 10 let ze současných 500 Kč/tunu na 1.850,- Kč/tunu. Je tedy
patrné, že čím méně odpadů jdoucích na skládky budou původci odpadů produkovat (obce/města/firmy), tím pro ně budou změny únosnější.
Dále mohou získat slevy díky kvalitnímu třídění odpadů.
Závěr: je jednoznačně správný směr rozvíjet u každého subjektu kvalitní třídění odpadů, snižovat a „zastabilizovat“ produkci
směsného komunálního odpadu z důvodu budoucího vývoje.
Současná praktická situace ohledně odpadů jdoucích na skládku
Provozovatelé skládek se musí již nyní vyrovnávat s novými pravidly (pozor, stále platí většinový zákaz skládkování v roce 2024, do 2030 má
tento stav změnit nový zákon). I proto dojde v roce 2020 k větším změnám, než tomu bylo v minulosti. Konkrétně nyní například skládka Radim
omezuje své kapacity příjmu odpadů tak, aby si zvládla zajistit dostatečný prostor kapacit až do roku 2030 a zároveň výrazně navyšuje cenu.
Prakticky dojde k většímu nárůstu cen za ukládání odpadů na skládky a transportu odpadů na větší vzdálenosti.
Závěr: náklady na odpadové hospodářství porostou zejména díky vlivu nového zákona, dlouho plánovaný vývoj se potvrdil a nyní se
začne predikce naplňovat.
Současná praktická situace v OH ČR ohledně tříděných odpadů
Místa, kde vidíme nutnost našich společných aktivit:
§ třídění BIO odpadů, pokud dnes někdo chce rychle snížit množství směsného komunálního odpadu a nákladů z toho plynoucích, musí začít
třídit BIO odpad na celém území obce/města (tj. v každé domácnosti, kde vzniká). Bez tohoto kroku nemá nikdo kontrolu nad vývojem
množství skládkovaných odpadů na území své obce/města,
§ snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu, obec/město tím ušetří náklady, které může vložit do svozu BIO (tedy svoz odpadů
obecní kasu nijak více nezatíží) a hlavně poskytne občanům prostor pro zamyšlení k vlastní odpovědnosti, kdy musí občan zkrátka již pečlivě
zvážit, co vyhodí do popelnice s komunálním odpadem, tento vliv na chování občanů je výrazný, je nutné si uvědomit, že dle zákona je
původcem odpadů sice obec/město, nicméně skutečná odpovědnost je u občanů a v jejich přístupu, je nutné vyvíjet stále větší osvětovou
činnost vedoucí ke kvalitní informovanosti občanů tak, aby chápali vliv svého života na místo, na kterém žijí (a náklady obce/města),
§ používání vlastních sběrných dvorů/nebo mobilních svozů na sutě a těžké odpady, směsný komunální odpad je plný sutí, které zcela zbytečně
zvyšují jeho hmotnost. Pracovníci svozu poznají jeho přítomnost pouze tehdy, pokud je ho v nádobě hodně, jinak nelze přítomnost detekovat.
Sutě a stavební odpady lze recyklovat za mnohem příznivější ceny, tedy postačí, když obec/město nabídne občanům místo, kam mohou své
stavební odpady vozit (ač takovou povinnost nemá),
§ DTD (door to door) systém plastů a papíru (žluté a modré sběrné nádoby v domácnostech) se v současné době ukazuje jako velice efektivní,
díky němu mohou obce a města získat slevu na skládkách do příštích let v kontextu výše uvedených informací
Třídění odpadů je třeba rozvíjet i přes negativní situaci na trhu s druhotnými surovinami. Do postupné recese nyní míří i obchod s papírovým
odpadem. Některé firmy si již nechávají za příjem papírových odpadů platit, stejně tak, jak je již zvykem u plastů. My jsme zatím k tomuto kroku
nepřistoupili, monitorujeme situaci a budeme vás postupně informovat. Situace není dobrá a nelze říci, jak dlouho bude trvat.
Závěr: obce a města mají možnost rozvinout systémy třídění odpadů, což je cesta k udržitelnému vývoji nákladů do dalších let.
Marius Pedersen a.s.

Kompostárna Pyšely nabízí kompost
Kompostárna Pyšely nabízí i pro občany okolních obcí k prodeji kompost a zeminu s kompostem:
Volně ložený kompost, netříděný za 300,- Kč/m3 s DPH, Zemina – volně ložená, tříděná (70% zeminy + 30%
kompostu) za 600,- Kč/m3 s DPH (pomocný přepočet - 1m3 kompostu = 1,2 až 1,3 t).
Nakládka nakladačem CAT stojí 666,- Kč za hodinu s DPH. Množství do 2 m3 je možné přímo odebrat na
kompostárně v tyto hodiny: Po–Pá 9–16h; So 9–12h.
Adresa: Kompostárna Pyšely, Pražská ulice u rybníka Debrný. Kontakty: tel. 739 317 444 nebo 323 647 218; email: mistostarosta@pysely.cz. V případě zájmu je možné ke kompostu doložit rozbory.
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Přechod TV vysílání na nový
digitální signál DVB-T2
Informace se týká pouze pozemního televizního vysílání DVBT2 H265/HEVC. Budete potřebovat: set-top-box DVB-T2
H265/HEVC, který připojíte k stávajícímu televizoru DVB-T
nebo nový televizor s DVB-T2 H265/HEVC . Není nutno
jakkoliv řešit stávající televizní anténu. Je nutno ručně
(automaticky nebo aktualizací) nastavit v novém standartu
kanály:
§ 26 (ČT1-2-24-…) změna 27. listopadu 2019, vysílá od roku
2018 na stejném kanále
§ 40 (Nova, Prima,…) změna 7.ledna 2020
§ 23 (Prima Love,…) změna 7.ledna 2020
§ 44 (Nova 2, Nova Gold,…) změna 7.ledna 2020
Ve výše uvedených termínech dojde k vypnutí televizních
vysílačů a nebude možno přijímat ve stávajícím formátu DVB-T.
Jinak řečeno černá obrazovka. Další informace najdete na web
adrese:
https://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/vypinani-dvb-tstredocesky-kraj.html
Případné dotazy Vám zodpoví pan Jaroslav Vocel na
tel. 723 104 978.

Rozloučili jsme se…
Martin Hrbáč ze Čtyřkol
Vladimír Hraběta ze Čtyřkol

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.

Trtek Petr
Kadeřávek Karel

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.

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 cca 200 odběratelů. Službu je možné
kdykoliv v každém e-mailu odhlásit.
Zastupitelstvo obce
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Chystané akce v obci

Na Štědrý den na Hradiště
Již tradičně se bude konat
Štědrodenní výšlap ke
kostelíku sv. Klimenta na
Hradišti. Sraz je 24.12. v 10:30
hodin u mostu. V kostele si
můžete připálit Betlémské
světlo, zazpíváme koledy.

Chystané akce v okolí

Cg
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Inzerce

Vydává Obec Čtyřkoly, IČ: 00508519, pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, odpovědná osoba a redaktorka Pavla Kučerová.
Ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz
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