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květen-červen 2020

Čtyřkol a Javorníku
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí období různých omezení způsobené pandemií viru SARS-CoV-2, a já bych Vám rád chtěl touto cestou
poděkovat za přístup, díky kterému jsme všichni tuto situaci zvládli. Bylo to pro všechny nelehké období a pevně věřím, že
se již v tomto rozsahu nebude opakovat.

V květnu proběhla za vstřícné sousedské pomoci malá brigáda, při které jsme spálili u hřiště na Vávrovkách křoví a větve,
které byly vysekány z příkopů okolo cest a také částečně větve ze zahrad, které sem byly navezeny. Je milé zjistit, že jsou
ještě lidé, kterým není lhostejné, jak vypadá pozemek za jejich plotem a chtějí mít okolí svých domů čisté a upravené. Je
určitě příjemné se vidět se sousedy při takto záslužné činnosti, naopak je smutné, že někdo využije možnosti zbavit se
nepořádku ze své zahrady, aniž by se podílel na jeho likvidaci.
Rád bych navázal na téma „odpady“ a zaměřil se na nepořádek v okolí míst určených pro odkládání pytlů s odpadem a
umístění kontejnerů na tříděný odpad. Bohužel není dne, aby se na těchto místech neobjevil nějaký nepořádek. Některým
z nás je zatěžko rozložit papírovou krabici a dát jí do kontejneru tak, aby se tam vešel další papírový odpad. Obdobný případ
je s plastovými lahvemi, které je před vhozením do kontejneru nutné sešlápnout, aby se co možná nejvíce využil jeho
prostor. Chtěl bych apelovat na všechny, aby se snažili o udržování pořádku na těchto místech.
Pokud nám to stav po pandemii dovolí, čeká nás v obci několik „letních“ akcí. Pevně věřím, že se na všech ve zdraví setkáme
a užijeme si prázdninový čas.
Štěpán Benca, starosta obce

Upozornění svozové firmy Marius Pedersen ke směsnému odpadu
„Vzhledem k tomu, že ve směsném komunálním odpadu stále nacházíme mnoho odpadů, které do černých nádob nepatří
a tyto odpady následně na skládkách způsobují velké problémy, posádky mají vždy kontrolovat obsah nádob a pokud je
v nádobě velké množství odpadů, které lze třídit (plasty, papír), popelnice nebude vysypána.“
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Aktuální témata, která řeší zastupitelstvo obce
Přinášíme přehled důležitých témat, která momentálně řeší zastupitelstvo obce.
Chodník podél naší hlavní komunikace III/1096 (od hlavní benešovské silnice až za obecní úřad)
Zdálo se to nepravděpodobné, ale obec byla nakonec úspěšná v získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI) na výstavbu chodníku podél naší hlavní komunikace. Tato investice by měla výrazně přispět k bezpečnosti chodců,
zejména v okolí vlakové zastávky. Dotace pokryje více než polovinu z předpokládané investice, která bude činit více než 7
mil. Kč. V současné době se rozbíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Územní plán
Do další fáze vstupuje zpracování nového územního plánu (ÚP) obce. Návrh ÚP byl doručen veřejnou vyhláškou ze dne
10.10.2019. Písemné připomínka k ÚP bylo možné podávat do 29.11.2019. Momentálně probíhá vyhodnocení připomínek.
Dopad opatření vlády na rozpočet obce
Co nás vůbec netěší je rozhodnutí vlády sebrat obcím část daňových příjmů ve formě tzv. kompenzačního bonusu, kterým se
má financovat kompenzace pro OSVČ a malé firmy. Předpokládá se propad příjmů obecních rozpočtů až o 20% (celkově
přijdou obce o 12,5 miliardy Kč). To bude mít samozřejmě dopad i na hospodaření naší obce a omezení investic. Slibované
případné dotace budou znamenat jen další administrativu a neprůhledné centrální rozdělování peněz. Vláda teď populisticky
vyzývá obce a města k investicím, přitom jim však snižuje příští daňové příjmy.
Projekt na kanalizaci a další vodovody
Obec byla úspěšná v získání dotace na vodovod nad tratí, který byl již realizován. Výstavba dalších větví vodovodu se
průběžně připravuje. Cílem je postupně zavodnit celou obec. Zároveň zadáváme zpracování projektu na celkové
odkanalizování obce. Současná čistírna odpadních vod má již naplněnou kapacitu a projekt byl měl tento problém řešit.
Úprava prostoru u mostu
Z menších akcí chceme postupně zkultivovat prostor u mostu do Lštění tak, aby už nesloužil jako meziskládka stavebního
materiálu, ale jako další příjemný veřejný prostor pro občany a návštěvníky naší obce.

Květnová vzpomínka
Před 75 lety 9. května 1945 byla obec Čtyřkoly - Javorník osvobozena Rudou armádou. Jan Kovařík z Javorníku by právě
tento den oslavil 30. narozeniny, ale byl zastřelen německým důstojníkem S.S. dne 5. května 1945 ve Lštění za statkem Josefa
Kačírka. Německý důstojník byl za tento čin popraven 10. května v Čerčanech u železničního viaduktu směrem na Poříčí. Ze
vzpomínek pamětníků. Libor Jaeger
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Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. Každý z nás vytřídil v roce
2019 do barevných popelnic přes 51 kilogramů odpadu.
Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni právem. Meziročně dosáhli dalšího zlepšení v množství
vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z nás v průměru 51,3 kilogramu papíru,
plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných
kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí téměř ¾ národa, přesně 73 %
obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a
necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu.
Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než
v roce 2018.
„Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit nové ambiciózní cíle vyplývající
z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude znamenat třídit veškerý odpad, který lze recyklovat nebo jinak
využít a na skládku ukládat jen minimum směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A obce i jejich občané se na to již začínají
intenzivně připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s.
Právě Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz systému třídění a recyklace
obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného komunálního odpadu. Do systému bylo na konci roku 2019
zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů v České republice dostupné pro 99 %
obyvatel. Aby bylo pro lidi co nejdostupnější a snadné, systém neustále spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování
sběrné sítě na třídění. Češi tak mohou třídit své odpady prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů a menších nádob
na ulicích i přímo u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 118 obyvatel, což je v evropské
konkurenci velmi dobrý výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim
máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba 133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM,
Lukáš Grolmus. Zároveň ale dodává, že dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel udává, že má kontejnery dál než
130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na jednotlivé druhotné
suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových produktů nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v
teplárnách. Tříděním systém snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů
zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 přírody, šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. A
díky třídění a recyklaci obalových odpadů jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů MWh energie.
Podrobné informace o výsledcích systému třídění a recyklace EKO-KOM za rok 2019, včetně grafů, naleznete v příloze.
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz

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.

Aplikace V OBRAZE
Pro lepší informování o novinkách na webových stránkách
obce si nyní můžete stáhnout mobilní aplikaci V OBRAZE,
přidejte si obec Čtyřkoly a aktuální informace z webových
stránek budete mít přímo ve svém mobilním telefonu.
Aplikace je dostupná jak pro telefony se systémem Android,
tak i Apple.
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Plánované akce u nás a v okolí

Osada Montana pořádá
v sobotu 27.6. 2020 tradiční
a legendární triatlonek

Čtyřkolský Papírák
(plavání přes Sázavu 150 m, jízda
na kole směr Čerčany 12 km a běh
směr Hradiště 1,5 km).
Prezence v 10:30, start v 11:30.
Následovat bude Přechod Sázavy suchou nohou ve
13:30 .
Obě akce se uskuteční na jezu ve Lštění. Přijďte si
zasoutěžit nebo jen povzbuzovat! Občerstvení zajištěno!

Hudební odpoledne v říčních lázních
Senohraby v sobotu 13.6.2020
Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz pořádá
13. června od 15 hodin podvečer skvělé muziky a
excelentních hudebníků. Úvod obstará se strhující
show Petr Kroutil se svým kvartetem. Následně
vystoupí nám dobře známá a krásná děvčata z
Prime Time Voice a na závěr nestárnoucí legenda
našeho jazzu (i naší plovárny) Jana Koubková se
svým Quartetem. Přijďte nás prosím podpořit
zakoupením vstupenky (200,- Kč), které budou k
mání na místě. Nebudete zklamáni. Slovy Jany
Koubkové: „Koronavirus jde do řiti – radujme se ze
žití.“
Místo konání: Plovárna Senohraby (u Baštírny),
Senohraby
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Hledáme

Naše blahopřání patří…

Obec Čtyřkoly hledá pracovníka na plný
či částečný pracovní úvazek.
Náplň práce:
▪ údržba zeleně na obecních pozemcích
▪ úklid sněhu
▪ drobné opravy
Požadujeme:
▪ řemeslnou zručnost
▪ dovednost práce s elektrickým nářadím a zahradní technikou
▪ schopnost si užitečnou práci najít a nečekat až ji někdo přidělí
▪ občasnou práci v noci a o víkendech (úklid sněhu..)
▪ čistý trestní rejstřík

…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.

Hrbáčová Božena
Kubaričová Libuše
Tůmová Ivanka
Dvořáková Dagmar

Nabízíme:
▪ flexibilní pracovní dobu
▪ odpovídající odměnu a pocit z dobře vykonané práce

Tichá Marie

V případě zájmu kontaktujte obecní úřad.

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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