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Čtyřkol a Javorníku
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tu jaro a konečně tomu nasvědčuje i počasí. Čekají nás velikonoční svátky, které bohužel již podruhé v řadě strávíme
dosti netypicky. Místo obvyklých návštěv a užívání si tradiční pomlázky bychom měli ještě zůstat doma v rodinném kruhu, i
když nás prosluněné dny budou lákat k opaku. Vím, že tento stav trvá již více než rok a nikoho z nás by nenapadlo, že to
bude trvat tak dlouho. Zkusme ještě vydržet a budeme doufat, že se situace brzy zlepší. Rád bych Vám touto cestou popřál
pevné zdraví a dobrou náladu.
Štěpán Benca, starosta obce

Platba za odpady 2021 - připomenutí
Obecní úřad děkuje všem, kteří již uhradili poplatek za odpad pro rok 2021.
Ti, kteří tak dosud neučinili, mohou zaplatit přímo na obecním úřadě nebo na bankovní účet obce číslo 33323121/0100:
Variabilní symbol (VS) je číslo objektu s přidaným číslem na konci dle typu objektu a lokality:
§ Rodinné domy Čtyřkoly = číslo popisné plus číslo 1 na konci (např. rodinný dům č.p. 41 Čtyřkoly = VS 411)
§ Chaty Čtyřkoly = číslo evidenční bez nuly na začátku plus číslo 2 na konci (např. chata ev.č. 041 Čtyřkoly = VS 412)
§ Rodinné domy Javorník = číslo popisné plus číslo 3 na konci (např. rodinný dům č.p. 41 Javorník = VS 413)
§ Chaty Javorník = číslo evidenční bez nuly na začátku plus číslo 4 na konci (např. chata ev.č. 041 Javorník = VS 414)
Připomínáme, že za rekreační objekty bez popelnice se platí 900 Kč, za popelnice se platí dle jejich velikosti. Výši poplatků
naleznete na internetových stránkách obce www.ctyrkoly.cz v sekci Odpady.
Děkujeme, Obecní úřad Čtyřkoly

Velkoobjemový kontejner

Svoz nebezpečného odpadu

U obecního úřadu bude přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad od 15.4. do 17.4. v těchto časech:
čtvrtek 9-15h, pátek 9-15h, sobota 9-12h.

Svoz nebezpečného odpadu se
uskuteční v sobotu 10.4.2021
od 9:30 do 11:00 hodin. Svozová
firma bude tento odpad přebírat
u budovy obecního úřadu ve Čtyřkolech.

Kontejner na velkoobjemový
odpad je určen na lina,
koberce, starý nábytek.
Není určen na stavební suť.
Odvoz odpadu lze objednat
na OÚ Čtyřkoly,
tel. 317 776 651 nebo
774 439 406.

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.
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Trvalý pobyt = kvalitnější život v naší obci
V době výpadku daňových příjmů státu z důvodu covidové krize a napjatých státních i obecních
rozpočtů, chceme zdůraznit důležitost přihlášení k trvalému pobytu pro náš obecní rozpočet a tím pádem i pro
i pro zlepšení infrastruktury naší obce.
Hlavním finančním příjmem naší obce jsou přerozdělené daňové příjmy ze státního rozpočtu – tzv. sdílené daně (tvoří u
nás cca 8 mil. Kč ročně). Jediná daň, která jde přímo do rozpočtu obce ve 100% výši, je daň z nemovitosti (cca 900 tis. Kč
ročně). Zbytek příjmů tvoří vybrané poplatky, dotace apod. (cca 2-3 mil. Kč, záleží na výši získaných dotací).
Přerozdělení daňových příjmů ze státního rozpočtu pro obec závisí primárně na počtu trvale bydlících obyvatel. V našem
případě, kdy je v obci hlášeno cca 720 stálých obyvatel, jde přibližně o 11 tisíc Kč na jednoho obyvatele za rok. Zároveň to
znamená, že na každého nepřihlášeného obyvatele obec o těchto 11 tisíc Kč přichází. Pokud je takových nepřihlášených
obyvatel např. 100, jde už o milionový příjem, který obec nedostane. Pokud si necháte trvalý pobyt v Praze, ale bydlíte ve
Čtyřkolech, inkasuje na vás přerozdělené daně Praha (a to cca 3-4x více než v případě Čtyřkol). Náš rozpočet bez dotací v
podstatě neumožňuje větší investice a proto je pro obec důležitá každá koruna příjmů.
Chceme proto apelovat na všechny, kteří bydlí ve Čtyřkolech a nemají zde trvalý pobyt, aby zvážili přehlášení trvalého
pobytu do naší obce. Pomůžete tím obecnímu rozpočtu a tím také zlepšení prostředí, ve kterém žijete. Přehlášení trvalého
pobytu je velmi jednoduchý úkon, který vyřídíte na obecním úřadě. Následná výměna občanského průkazu je zdarma.
Děkujeme. Obecní úřad Čtyřkoly

Pokračování výstavby chodníku a s tím spojená omezení dopravy
Od poloviny března začaly opět práce na výstavbě chodníku podél naší hlavní komunikace III/1096 od benešovské silnice
1. třídy I/3 až do Javorníku k odbočce směr Baštírna. V první etapě od 15.3. do 31.5. (úsek A) budou práce probíhat v
úseku silnice nad přejezdem
Směrem na Pyšely. Bude
zde docházet k částečným
a úplným uzavírkám.
V období od 1.6. do 30.6.
bude probíhat výstavba
zbývající části chodníku
pod přejezdem (úsek B).
Dojde k úplnému uzavření
silnice pod přejezdem.
V poslední etapě od 1.7.
do 31.8. bude probíhat
výstavba chodníku od
restaurace U Čerta do
Javorníku (úsek C). I zde by
mělo dojít k úplné uzavírce
této části vozovky.
Věnujte prosím zvýšenou
pozornost dopravnímu značení a objízdným trasám. Do 30.6. bude také jednosměrně upraven provoz na mostu do Lštění
(průjezd možný jen ve směru ze Čtyřkol do Lštění). Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

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.
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Sběr baterií ve Čtyřkolech
Společnost ecobat vystavila naší obci Osvědčení týkající se sběru
použitých baterií. Připomínáme, že ve Čtyřkolech je nádoba na sběr
baterií umístěná na obecním úřadě hned za vchodem. Zkusme
překonat loňské 4 kg a přispět k ochraně životního prostředí. V ČR se
vytřídí jen cca 45% použitých baterií, které obsahují mimo jiné
nebezpečné těžké kovy.

Pojmenování ulic v naší
obci – ANO či NE?
Čas od času proběhne zastupitelstvem úvaha,
zda pojmenovat ulice v naší obci.
Pro hovoří nárůst počtu obyvatel i domů a
snazší orientace v obci, proti administrativa
s tím spojená a spokojenost se současným
stavem, kdy stačí uvést název obce a popisné
či evidenční číslo nemovitosti.
Okolní obce většinou ulice pojmenované mají
(Lštění, Čerčany, Pyšely, Senohraby,
Mirošovice), někde tomu tak není (Pětihosty,
Mrač, Přestavlky). Zajímá nás i váš názor.
Napište nám na ctyrkoly.javornik@seznam.cz
a můžete se vyjádřit také prostřednictvím
malé ankety na našich internetových
stránkách www.ctyrkoly.cz.

Naše blahopřání patří…
…všem, kteří oslavili nebo oslaví den svého narození a jmenovitě těm, pro které je
tento rok životním jubileem. Ať Vám ten příští přinese pevné zdraví a hodně štěstí.

Berka Josef
Rotterová Veronika
Severín Miroslav
Decker Franz Thilo Bernhard
Kalivoda Milan
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Z historie čerčanského kina
Naše nejbližší kino v Čerčanech je bohužel z důvodu pandemické situace stále zavřené. Pan Macháček, který kino provozuje
děkuje všem divákům za přízeň a pro zajímavost nám poslal informace o historii kina. Snad se v něm zase brzy sejdeme u
zajímavých filmů.
Vážení přátelé stříbrného plátna,
jelikož stále nemůžeme do kina, rozhodl jsem se vám napsat něco o historii kina v Čerčanech. Budu rád, když vás článek
potěší, když už se nemůžeme společně sejít.
Kino Čerčany má ojedinělou tradici, je pojmem a bezpochyby místním fenoménem. Dne 11. a 14. července 1932 byla
vyslána do Čerčan zemským úřadem komise, jež udělila Sokolu biografickou licenci k provozování biografických představení
v sále U Šnajberků (dnešní Kulturní dům). V měsíci květnu 1934 zahájila zdejší tělocvičná jednota Sokol v sále státní
restaurace U Šnajberků biografická představení a to 19. května 1934 představením filmu "Kantor ideál", sál byl zcela plně
obsazen. V roce 1937 přebírá od Sokola kino pražský plukovník Roja, který kino převzal 16. srpna 1937 pro svou dceru
Terezii. Od této doby po celých devět let není v čerčanské kronice o kině zmínky.
Po válce se kino stěhuje ze sálu U Šnajberků do sálu U Škvorů, kde je dodnes. Od roku 1949 již kino spravuje Československý
státní film v Praze. Správcem kina byl ustanoven pan Matoušek z Poříčí. Od roku 1958 bylo započato se zřízením
širokoúhlého kina - prvního na okrese. Vedením kina byl pověřen od 1. září pan Povolný, který v této funkci vydržel až do
roku 2000. Širokoúhlé kino zahájilo provoz 12.12.1958 širokoúhlým filmem " Nad námi je jedno nebe" od 19:00 pro
pozvané diváky. Vlastní zahájení a předání veřejnosti proběhlo 13.12. 1958. V roce 1963 bylo kino zavřeno tři měsíce z
důvodů adaptace. Za dobré plnění úkolů daroval KNV kinu nové kompletní zařízení pro promítání širokoúhlých filmů v ceně
120 000,- Kčs. Po skončení prací byl provoz kina zahájen českým širokoúhlým barevným filmem "Rusalka". V roce 1973 bylo
kino Čerčany vyhlášeno jako první v okrese za vzorný provoz kina.
A jaká je současnost? Vlastníkem kina není bohužel obec a sál kina musí být pronajímán od soukromníka. Tím se režijní
náklady na provoz samozřejmě zvyšují. Důvodem toho, že se v čerčanském kině stále ještě promítá je jeho tradice a domácí
atmosféra.
Historická data jsem čerpal z čerčanské kroniky a knihy Čerčany 1356-2006. Fotografie jsou pořízené během přestavby kina
v roce 1958.
Doufám, že jsem vás článkem potěšil a moc se na vás těším
v našem kině,
S pozdravem, Martin Macháček.
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Sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Čtyřkoly pořádá
tradiční sběr železného šrotu v sobotu
15.5.2021 od 8 hodin.
Šrot prosím dávejte k příjezdovým komunikacím až v den
sběru, aby se zamezilo jeho krádeži. V případě, že budete
chtít odvézt větší kusy šrotu nebo pomoci při vynášení,
volejte na tel. číslo 721 624 190.

Humanitární sbírka Diakonie
Broumov
Sbírka se uskuteční od 12.4. do 30.4.2021
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.
www.diakoniebroumov.org

Inzerce

Vážení hosté, s radostí vám oznamujeme, že od 30.3.2021
otevíráme. Zatím máme výdejní okénko otevřené od úterý do
neděle, od 11 do 18 hodin. Menu budeme obměňovat dvakrát
týdně (k nalezení na webu a facebooku). Opět vám přinášíme i
velikonoční nabídku. Stejně jako minulý rok pro vás upečeme
mazance, jidáše, nádivky i pečená kuřata s nádivkou.
Těšíme se na Vás i Vaše objednávky na tel. 733 713 782
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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