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Odpady, odpady – problém, který nemá bohužel jednoduché
řešení……
V dnešní době to člověk může číst všude: „odpady se stávají větším a větším problémem, skládky komunálního
odpadu se již povolovat nebudou, mikroplasty zamořují oceány, třídit se vyplatí, nakupujte bez obalu….“.
V návaznosti na legislativu je cílem vytřídit minimálně 75% skla, plastu, papíru, kovů a biologicky rozložitelného
komunálního odpadu z celkové produkce komunálních odpadů na území obce od roku 2027. V současné době
naše obec dosahuje necelých 50%. Na plnění tohoto cíle budou navázány bonusy a pokuty ze strany
nadřízených orgánů.
Odpady, toť věčné téma i na zastupitelstvu obce. Co člověk, to názor, to jiná potřeba, jiné vnímání situace a
dané problematiky. Ani v 7 lidech nejsme schopni dojít k jednoznačnému závěru, neustále zvažujeme pro a proti
– pytle, malé černé popelnice, perioda svozů.... a s tím spojená neustále se zvyšující cena za likvidaci odpadů.
Zrovna tento týden jsme dostali tuto zprávu od naší svozové firmy: „Díky zhroucení trhu s papírem bohužel i my
musíme zavést platby za přebrání této komodity – od února 2020 jsme nuceni účtovat vaší obci částku 700,- Kč
bez DPH/tunu přebraného papíru. Důvodů se uvádí hned několik, ale těmi nejzásadnějšími je stále omezení
odbytu papíru (a dalších komodit) do Číny a pochopitelně kůrovcová kalamita.“ Znamená to tedy další nárůst
nákladů na odvoz odpadu pro naší obec.
Je nám jasné, že není možné se zavděčit všem. Při našem rozhodování sledujeme tyto základní cíle:
1) V maximální možné míře zvýšit podíl tříděného odpadu a tím minimalizovat zbytkový odpad
2) Pořádek v obci
3) Vyrovnaný rozpočet z pohledu obce - obec nemá v úmyslu dotovat velkými částkami svoz komunálního
odpadu. Finanční prostředky potřebujeme zejména na rozvoj obce, budování infrastruktury (vodovod,
kanalizace, komunikace,...).
Novou vyhlášku o odpadech včetně nastavení poplatků na rok 2020 jsme vytvořili ve výše uvedeném duchu a
hodláme v tomto trendu pokračovat. Samozřejmě vždy budeme rádi za Vaše podnětné návrhy a připomínky a
budeme se snažit je vyřešit.
Jeden z podnětů se týká i nepořádků kolem odložených pytlů na
sběrných místech – viz foto. Ten je způsoben jednak toulavými psi, ale
i občany, kteří zde odkládají nejen pytle od sběrné firmy, ale i jakýkoliv
jiný odpad, který ke kontejnerům nepatří a za který musí obec platit
dodatečné náklady. Rádi uvítáme návrhy jak tuto situaci řešit.

Martina Volfová a Ladislav Horák
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Spalování pevných paliv v kotlích
Dalším tématem z oblasti životního prostředí, který řešíme, je spalování
pevných paliv v nevyhovujících kotlích a s tím spojený zápach a kouř v obci.
Obec má dle zákona možnost vyhláškou omezit spalování paliv v kotlích do
300 kW tepelného příkonu. Vyhláška může zakázat na vymezeném území
obce spalování vybraných druhů pevných paliv. Za porušení vyhlášky může
přestupková komise v pověřené obci (v našem případě Benešov) uložit pokutu
fyzické osobě do výše 30 tisíc korun. Protože je naprostá většina naší obce
plynofikovaná a navíc běží programy na výměny starých kotlů za nové,
nevidíme důvod k pálení nevyhovujících paliv nevyhovujícím způsobem.

Kontejnery na biologický a velkoobjemový odpad a sběr
nebezpečného odpadu
Kontejner na BIOLOGICKÝ a VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
budou přistaveny na pozemku u obecního úřadu v tyto dny:
ČTVRTEK 2.4.2020 od 9 do 15 hodin
PÁTEK
3.4.2020 od 9 do 15 hodin
SOBOTA
4.4.2020 od 9 do 12 hodin
Biokontejner je určen pouze pro biologický odpad (listí, tráva, větve šířka do 3 cm, délka větví max.1 metr).
Kontejner na velkoobjemový odpad není určený pro stavební suť. Odvoz je možné objednat na obecním úřadě
nebo na tel. 317 776 651, 774 439 406.
NEBEZPEČNÝ ODPAD bude svážen dne 11.4.2020 od 9.30 hodin do 10.45 hodin od budovy obecního
úřadu.
Nebezpečný odpad budou odebírat od obyvatel zaměstnanci svozové firmy přímo na místě.
Do nebezpečného odpadu lze ukládat: barvy, laky, oleje, ředidla, kyseliny, rozpouštědla apod., vždy
v plastových nebo plechových nádobách. Dále televize, lednice, mrazáky, počítače – vše pouze nerozebrané,
dále pneumatiky bez disků, baterie, akumulátory, nepoužitelná léčiva. Do nebezpečného odpadu nepatří
stavební materiál a suť, plasty, dřevo, apod.

Pozvánka na letošní tradiční jarní úklid
Čistá řeka Sázava
Břehy Sázavy budou dobrovolníci před turistickou sezónou
uklízet od 3. do 5. dubna 2020, a to už popatnácté.
Přihláškový formulář se otevře 3.2.2020 na www.cistarekasazava.cz.
Na stejné adrese zájemci o pomoc najdou veškeré informace o projektu.
Odpadky se budou sbírat po celé délce 200 kilometrového toku.
Úklid devadesátikilometrového úseku z Kácova do Pikovic organizuje
stejně jako v předchozích letech společnost Posázaví o.p.s.
Aktuální je i loňské motto akce „Tři dny v roce nestačí“, které upozorňuje
na to, že nejen řeka, ale obecně místa, kde žijeme, si zaslouží naši
pozornost po celý rok. Dobrovolníci vyčistí také řadu přítoků Sázavy,
například potoky Benešovský a Jevanský. Během 15 let se z břehů řeky
sesbíralo 375,5 tuny odpadků a pomáhalo při tom 15,5 tisíce dobrovolníků!
Obec Čtyřkoly každý rok poskytuje na akci finanční příspěvek.
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Zpráva velitele JSDHO Čtyřkoly a pozvánka na ples
Po 1/19 – Požár rodinného domu. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov a Policie ČR.
Poplach byl vyhlášen ve 20:07 hod. Na základnu se jednotka vrátila ve 20:50 hod.
12. 3. 2019 – Po 2/19 – Padlý strom. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, Policie ČR. Poplach byl vyhlášen v
11:10 hod. Na základnu se jednotka vrátila v 12:10 hod.
16. 3. 2019 – Školení velitelů na HZS Benešov.
28. 3. 2019 – Technická kontrola v Divišově s vozem Isuzu Troper. Auto prošlo technickou prohlídkou.
29. 3. – 30. 3. 2019 – Školení strojníků na HZS Benešov.
9. 4. 2019 – Technická kontrola v Dlouhém Poli s vozem CAS 25. Auto prošlo technickou prohlídkou.
18. 4. 2019 – Po 3/19 – Požár lesa v Zaječicích. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, SDH Pyšely, SDH
Turkovice, SDH Nespeky, SDH Senohraby, SDH Velké Popovice a Policie ČR. Poplach byl vyhlášen v 15:24 hod. Na
základnu se jednotka vrátila ve 18:20 hod.
19. 4. 2019 – školení členů na dýchací přístroje Čtyřkoly – praktická část.
19. 4. 2018 - školení zásahové jednotky na obsluhu motorových pil.
26. 4. 2019 - příprava na soutěž Seniorské jaro.
27. 4. 2019 - se uskutečnil 13. ročník seniorského jara ve Čtyřkolech.
30. 4. 2019 - požární asistence při pálení čarodějnic na Planýrce a v přilehlém okolí.
11. 5. 2019 – sběr železného šrotu v obci.
15. 6. 2019 – Po 4/19 – Padlý strom. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov, technik ČEZu, starosta obce a
Policie ČR. Poplach byl vyhlášen ve 18:08 hod. Na základnu se jednotka vrátila ve 19:20 hod.
21. 6. 2019 – Příprava na oslavy 110 let založení sboru.
22. 6. 2019 – Slavnostní oslavy 110 let založení sboru.
25. 6. 2019 – Po 5/19 – Vyhledávání pohřešované osoby na řece Sázavě u jezu v Čerčanech. Na místo vyjeli
jednotky SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, SDH Senohraby, HZS Benešov a policie ČR. Byl povolán i
vrtulník z termokamerou. Poplach byl vyhlášen v 22:30 hod. Na základnu se jednotka vrátila
v 0:30 hod.
27. 7. 2019 – Po 6/19 – Padlý strom směrem na Vysokou Lhotu. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, technik
ČEZu a Policie ČR. Poplach byl vyhlášen v 16:50 hod. Na základnu se jednotka vrátila v 17:55 hod.
2. 8. 2019 – Po 7/19 – Požár rodinného domu. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany,
SDH Senohraby, HZS Benešov a Policie ČR. Poplach byl vyhlášen v 11:05 hod. Na základnu
se jednotka vrátila v 13:40 hod.
12. 8. 2019 – Technická kontrola v Dlouhém Poli s vozem CAS 24. Auto prošlo technickou prohlídkou.
29. 8. 2019 – Po 8/19 – Dopravní nehoda dvou osobních aut. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly,
HZS Benešov a Policie ČR. Poplach byl vyhlášen v 19:34 hod. Na základnu se jednotka
vrátila v 20:25 hod.
6. 9. 2019 – školení jednotky, příprava na prověřovací cvičení.
19. 9. 2019 – školení jednotky, příprava na prověřovací cvičení.
26. 10. 2019 – Prověřovací námětové cvičení okrsku Čerčany.
28. 10. 2019 – Proplachování bednění na stavbě nového mostu na silnici 1/3 u sjezdu na Čtyřkoly
1. 11. 2019 – Po 9/19 – Požár bytu v druhém patře v Čerčanech. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany,
SDH Senohraby, HZS Benešov a Policie ČR. Poplach byl vyhlášen v 12:32 hod. Na základnu se jednotka
vrátila v 13:10 hod.
29. 11. 2019 – Po 10/19 – Požár trafostanice ČD u závor na trati Praha - Benešov. Na místo vyjela jednotka
SDH Čtyřkoly, HZS Benešov, SZDC Michle, technik SZDC a Policie ČR. Poplach byl vyhlášen
v 17:31 hod. Na základnu se jednotka
vrátila v 18:22 hod.
1. 12. 2019 – zajištění občerstvení při rozsvícení
vánočního stromu při první adventní neděli.
6. 12. 2019 – Technická kontrola v Dlouhém Poli s
vozem CAS 25. Přepis vozu na nového
majitele.
Během roku byly provázeny další činnosti - údržba
techniky, opravy techniky, kondiční jízdy s vozidly.
Celkem bylo odpracováno 2.108 hodin, z toho:
Požáry ...………...………...............……51 hodin
Padlé stromy ..................................…..25,5 hodin
Vyhledávání pohřešované osoby .....….8 hodin
Dopravní nehoda ……………………...9 hodin
Školení ZJO + Námětové cvičení .........772 hodin
Sběr železného šrotu ....……................117 hodin
Údržba tech. + kondiční jízdy ........... ....996,5 hodin
Propagace PO + příprava nástěnky …..129 hodin
16. 2. 2019

Tímto svojí zprávu končím. Velitel JSDHO Čtyřkoly
Lán Ladislav

Kdo by chtěl náš hasičský sbor podpořit, může svůj finanční dar
poslat na účet: 198436140/0300.
Předem děkují hasiči Čtyřkoly
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Rozloučili jsme se…
Josef Vykydal
ze Čtyřkol

Noví občánci
Lán Ladislav Jakub
Kunčíková Nora
Maštalířová Romana
Vašíček Jakub
Šimánek Petr
Šmídová Tereza

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.

Černý František
Šobrová Eva
Míková Jana
Hrdinová Jiřina
Vítek Josef
Ryšková Alena
Linha František
Fialová Eva
Křístek Zdeněk
Ducháček Pavel
Jaegerová Zdenka

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 200 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., Ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz
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