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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tu druhou adventní neděli, tak bych vám rád touto cestou popřál klidný a pohodový adventní čas, šťastné a veselé
svátky vánoční a do nového roku co nejvíce zdraví.
Pandemická situace nám nedovolila uspořádat několik vánočních společenských akcí, tak věřím, že se v příštím roce 2021
setkáme a společenské akce si náležitě užijeme.
Štěpán Benca, starosta obce

Rozpočet obce na rok 2021
Finanční výbor připravil návrh rozpočtu na rok 2021 (k nahlédnutí na internetových stránkách obce – Úřední desce).
Plánované příjmy jsou ve výši 11.967.600,- Kč, výdaje ve výši 17.411.000,- Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2021 je tedy schodkový, nicméně obec disponuje přebytky z minulých let v objemu cca 10 milionů
Kč. Obec čekají v nejbližších letech významné investice, zejména do kanalizace (včetně zkapacitnění stávající čistírny
odpadních vod), dalších vodovodních řadů a nových povrchů cest.

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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Chodník podél hlavní silnice
Asi jste si nemohli nevšimnout stavebních prací podél naší hlavní silnice pod
přejezdem, kde vzniká nový chodník. Firma HES stavební, která je dodavatelem
stavby, dokončila do konce listopadu část chodníku od křižovatky u restaurace
U čerta ke křižovatce směrem na Planýrku a část úseku směrem k přejezdu.
Zde bylo neplánovaně nutné přeložit optický telekomunikační kabel.
Další práce se rozběhnou na jaře, kdy bude pokračovat úsek směrem k
železničnímu přejezdu (tato část chodníku půjde po druhé straně silnice a bude
zde přechod pro chodce) a nad přejezd. Na podzim by měly práce skončit
výstavbou úseku od restaurace U čerta ke křižovatce směr Baštírna.
Firma zvládá výstavbu velmi dobře a v požadované kvalitně.
Znovu vás prosíme o ohleduplnost a dodržování dopravních omezení,
které nás čekají i v příštím roce.

Třídění odpadů
V průběhu roku došlo k několika drobným změnám v třídění odpadů, o většině jsme vás informovali. Zde uvádíme
rekapitulaci pro připomenutí:
§ Jedlé oleje a tuky z domácnosti můžete dát v dobře uzavřené PET láhvi (max. objem 1,5 l) k jakékoliv popelnici, kterou
dáváte vyvézt (modrá, žlutá, černá).
§ Do žlutých nádob, které máte doma, je možné vhodit jakoukoliv plechovku od nápojů (ne plechovky od masových
konzerv, rybiček apod.).
§ Do žlutých nádob, které máte doma, je možné vhazovat nápojové kartony (tzv. tetrapak) od mléka a džusů
§ Plastové kelímky např. od jogurtů, které dáváte do žluté nádoby, není třeba nijak speciálně vymývat. Stačí, když budou
prázdné a nezůstane v nich takový zbytek obsahu, který by „vytekl“ a znečistil ostatní odpad v nádobě.
§ Vedle modré popelnice je možné při svozu nechat i velké kartony nebo papírové krabice - rozložené. Jen je třeba
krabice sešlapat nebo rozřezat.
§ Nedávejte do modrých nádob v domácnostech papírové pytle od stavebních materiálů (malty, cementu, lepidel
apod.). Jsou v nich zbytky obsahu, které znečišťují celý obsah nádoby a je potom těžké tento vytříděný odpad předat k
dalšímu zpracování. Tyto pytle patří buď do černé nádoby, nebo do nebezpečného odpadu.
Harmonogram svozu na rok 2021 zveřejníme jakmile bude dodán svozovou firmou. Zároveň budou zveřejněny i poplatky
za svoz odpadů a změny v systému sběru odpadů v naší obci.

Upozornění
Začátkem prosince napadl i v naší obci první sníh a bylo nutné zajistit zimní údržbu komunikací. Obecní komunikace
udržujeme především pomocí traktoru s pluhem. Bohužel kvůli velkému množství aut parkujících na komunikacích není
možné odhrnovat sníh v celé šířce silnice, vytváří se další bariéry sněhu a do některých částí není možné vůbec zajet.
Parkujte prosím svoje vozidla především na svém pozemku. Umožníte tak lepší průjezdnost obcí sobě i ostatním řidičům.
Obecní úřad
Strana 2

Výměna nevyhovujících kotlů
Jak jste možná zaznamenali v médiích, statisíce kotlů (odhadem cca 360 000) na tuhá paliva v českých domácnostech nesplní
od září 2022 emisní normy a musí se odstavit. Na jejich výměnu zbývají pod hrozbou pokuty 50 tisíc Kč necelé dva roky.
Úřady přichystaly jako pomoc při výměně další peníze z tzv. kotlíkových dotací. Ministerstvo životního prostředí počátkem
příštího roku pošle krajům na současnou třetí vlnu kotlíkových dotací dalších 600 milionů korun.
Výše podpory, kterou mohou lidé při výměně kotle získat, se liší podle nového zdroje vytápění.
U tepelného čerpadla je to až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše pak 120 000 Kč. U plynového
kondenzačního kotle činí dotace až 75 % způsobilých výdajů, maximálně 95 000 Kč. V případě
výměny zastaralého kotle na pevná paliva v rámci kotlíkových dotací v kombinaci s dotací z
programu Nová zelená úsporám na zateplení domu nebo na instalaci solárního systému mají
majitelé rodinných domů nárok na dotační bonus ve výši 20 000 korun při zateplení rodinného
domu nebo 10 000 Kč při kombinaci s instalací solárních systémů. Více informací o dotacích
naleznete například zde: www.sfzp.cz/kotlikovedotace

Rozloučili jsme se…
Hnátek Jaroslav ze Čtyřkol
Mervartová Liduška z Javorníka

Inzerce

Ani v naší obci ještě není situace s vytápěním ideální a časté inverze v údolí Sázavy způsobují v
podzimních a zimních měsících díky nevhodnému vytápění v několika domech smogové situace.

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.

Šlechta Jiří
Bencová Miluše
Švec Bohumil
Kadeřávek Karel
Míková Jana
Fišerová Milada

Kotyšan Václav
Štěpánová Magda
Černý František
Šobrová Eva
Vítek Josef

Zprávy z obce do e-mailu a aplikace V OBRAZE
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 emailem“), následně potvrdit zprávu ve vašem e-mailu a začnete dostávat zprávy například o svozu bioodpadu, odstávkách
elektřiny nebo akcích ve Čtyřkolech a okolí. Službu je možné kdykoliv v každém e-mailu odhlásit.
Můžete také využít aplikaci V OBRAZE, kterou si stáhnete do svého mobilního telefonu a vyberete si obec Čtyřkoly pro odběr
novinek z internetových stránek obce.
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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