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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu se nám blíží prázdninové období, počasí nám začíná přát a i pandemie se zdá být na ústupu, což si myslím přejeme
všichni. Vláda dovolila částečné rozvolnění, samozřejmě za určitých podmínek a tak se snad podaří uskutečnit některé letní
akce u nás v obci, při kterých budeme mít možnost se setkat.
Rád bych poděkoval všem těm, kterým není lhostejné, jak vypadá jejich okolí a věnují svou energii na údržbu svého okolí
mimo své pozemky.
V obci probíhalo a stále probíhá několik, na naše poměry velkých, investičních akcí. Jednou z nich je dokončený vodovod
podél řeky. Chápeme stížnosti některých občanů a chatařů na zvýšenou prašnost cesty upravené po výstavbě vodovodu.
Určitě patří vyasfaltování této cesty mezi priority, nicméně předběžně vyčíslené náklady jsou ve výši 12-13 mil. Kč, což je
momentálně mimo naše finanční možnosti. Prosíme tedy zatím o ohleduplnost a pomalou jízdu.
Rychleji než jsme očekávali pokračuje výstavba chodníku podél naší hlavní komunikace. Nyní se práce přesouvají na úsek
od restaurace U Čerta směrem do Javorníku. Prosíme nadále o ohleduplnost a dodržování dopravních omezení. V polovině
letních prázdnin už by měl být celý chodník hotový.
Budu se těšit na setkání s vámi.

Štěpán Benca, starosta obce

Zrušené a plánované akce ve Čtyřkolech
Z důvodu trvajících (a často ne úplně jasných) koronavirových opatření se neuskutečnilo Pálení čarodějnic v dubnu,
Seniorské hasičské jaro v květnu ani Sportovní den s večerní zábavou plánovaný na 5. června. První akcí tohoto roku tedy
bude Diskotéka Open Air naplánovaná na 19.6. na bývalé fotbalové hřiště ve Vávrovkách.
Doufejme, že i další plánované akce již proběhnou tak jak mají:

24.07.2021 - Čtyřkolský fesťák
14.08.2021 – Hasičská zábava

21.08.2021 – vystoupení kapely Farmáři
27.08. nebo 4.9.2021 - Ukončení prázdnin (diskotéka)

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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Nová výsadba stromů v obci
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že nechá vysadit v různých částech obce Čtyřkoly a Javorník nové stromy. Bylo vysazeno 32
ovocných stromů na pozemku u Planýrky, 12 třešní v Javorníku, 2 kaštany u obecního úřadu a 7 stromů u mostu do Lštění.
Tato výsadba byla finančně pokrytá z obdržené dotace. Zastupitelé a zastupitelky také vzali do rukou rýče, kladiva a konve a
vysadili 27 hlohů u příjezdu do obce podél pozemku jezdeckého areálu Čtyřkolák. Tato výsadba byla financovaná z obecního
rozpočtu. Věříme, že až se hlohy rozrostou, získá vjezd do obce od hlavní benešovské silnice novou estetickou kvalitu.

Úprava cesty od Černého mostu
Na začátku tohoto roku byl z důvodu špatného technického stavu
uzavřen tzv. Černý most přes železniční trať do chatové osady Údolí
pstruhů pro osobní automobily. V důsledku toho je příjezd možný
pouze po úzké polní cestě od jezdeckého areálu.
Na základě podnětu od chatařů došlo k dohodě mezi obecním úřadem
a zástupci chatařů o úpravě vozovky. Do konce května se podařilo
realizovat domluvenou úpravu cesty za osobní účasti některých
chatařů, kteří pomáhali při zpevnění navezeného materiálu.
Budeme rádi, když tato akce bude příkladem vzájemné spolupráce
mezi vlastníky nemovitostí a obecním úřadem při obdobných úpravách
cest a veřejných prostor v naší obci.
Obě zúčastněné strany si tímto děkují za vzájemnou spolupráci.
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Kdo se může takto chovat?
Nad chováním některých lidí zůstává rozum stát. Fotografie ukazují, co jsou někteří schopní naházet do kontejneru na
bioodpad. Nejen, že nevysypou bioodpad z pytlů, ale ještě vyhodí do biokontejneru směsný odpad (přitom černý kontejner
stojí hned vedle). A jako vrchol všeho přidají plechovky od barev, které patří do nebezpečného odpadu.
Jediným řešením zřejmě bude kamerový monitoring a tvrdé postihy.

Z-BOX instalován a zprovozněn

Nová školka v Pyšelích

Jak jsme již informovali na internetových stránkách
obce, Z-BOX, který byl instalován u obecního úřadu
počátkem května, je od 7.6. aktivní a můžete do něj
směřovat své zásilky. Pro otevření je nutné instalovat
si do mobilního telefonu aplikaci Zásilkovna.

V Pyšelích vedle Sokolovny
vzniká přestavbou staršího
objektu nová mateřská školka.
Jednáme s obecním úřadem v
Pyšelích o tom, aby mohl
být do nové školky umístěn
i určitý počet dětí ze Čtyřkol.
Dohoda by měla částečně řešit
problém s umístěním našich
děti v přetížené školce v
Čerčanech.

Hlučné činnosti v obci
Chceme tímto připomenout, že dle obecní vyhlášky o regulaci
hlučných činností jsou neděle a státní svátky dnem klidu. V těchto
dnech jsou povoleny hlučné činnosti typu řezání motorovou pilou
nebo sekání sekačkou jen mezi 9 a 12 hodinou. Děkujeme za
pochopení.

Aktuality o dění v obci do vašeho e-mailu a do aplikace V OBRAZE
Připomínáme možnost dostávat aktuality z internetové stránky obce do e-mailu po registraci na www.ctyrkoly.cz
(INFORMACE E-MAILEM na úvodní stránce) a také instalovat si do mobilního telefonu aplikaci V OBRAZE, kde po přidání obce
Čtyřkoly uvidíte aktuální informace z obecních webových stránek.
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Rozloučili jsme se…
Kubaričová Libuše

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.

Honcová Jana
Hrbáčová Božena
Dvořáková Dagmar
Tichá Marie
Jaeger Libor
Buček Richard
Hrabětová Eva
Míka Jiří
Sanitrák Lubomír

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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