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Čtyřkol a Javorníku
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto končí a jsme rádi, že se mohla uskutečnit většina plánovaných kulturních akcí, ať již šlo o tradiční Čtyřkolský fesťák,
diskotéky nebo hasičský dětský sportovní den s taneční zábavou. Snad se do konce roku ještě sejdeme alespoň na jednom
z adventních večerů.
Největší investiční akcí tohoto i minulého roku byl chodník podél hlavní komunikace ve Čtyřkolech. I přes všechny
problémy s výstavbou jsme přesvědčeni, že akce dopadla dobře a chodník přispívá k bezpečnému pohybu chodců po obci,
hlavně na železniční zastávku. Kolaudace, a tím i získání dotace, je bohužel ohroženo přístupem některých občanů, kteří si
kladou často nereálné a neopodstatněné požadavky na stavební úpravy v okolí chodníku. Byli bychom rádi, kdyby převládl
konstruktivní přístup a veřejný zájem, místo vytváření problémů tam, kde nejsou. Pokud obec přijde o dotaci na tuto
stavbu, neuskuteční se další plánované investice do infrastruktury.
Došlo také k dokončení a kolaudaci vodovodu ve spodní části Čtyřkol a Javorníku u řeky. Postupně se na vodovod napojují
jednotlivé domy a chaty. Připojení je možné po uhrazení poplatku obci.
Trvajícím problémem je stále nakládání s odpady. Jak uvidíte i v tomto čísle Rozhledů, chování některých jedinců je
neuvěřitelné a přispívá k tomu, že obec platí za likvidaci odpadů víc než by mohla. To se promítne i do plateb, které
budeme za odpad účtovat v dalších letech.
Přeji Vám krásné podzimní dny.

Štěpán Benca, starosta obce

Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 8. října od
14 do 22 hodin a 9. října od 8 do 14 hodin. Místem konání voleb je zasedací místnost
v budově obecního úřadu ve Čtyřkolech č.p. 70, 1. patro.
Voličům bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáží svojí totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo pasem. Voličům
budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb vydá
na žádost voliče volební komise za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

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.
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Čtyřkolský hudební fesťák – 5. ročník
24.7.2021 proběhl již pátý ročník hudebního festivalu ve Vávrovkách, který pořádala obec Čtyřkoly. Myslím si, že se akce
velice vydařila, jak kvalitou vystupujících, tak i počasím, které nám opravdu přálo. Snažíme se, aby výběr kapel byl co
nejrozmanitější a zaznělo co nejvíce žánrů. Proto vedle osvědčených kapel jako jsou např. Ruce nohy, Pocity, Big boy band,
Blek flek vystoupily poprvé a věřím, že ne naposledy kapely Repete, Prasákův gauč, Přátelé Fandy Tomáška a Kateřina
Šedivová. Všichni byli skvělí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem štědrým sponzorům, bez kterých by Fesťák nemohl fungovat, především:
Středočeský kraj, Odyssea films, Erwin Junker, Simona a Erik Slabý a mimořádné poděkování patří obci Čtyřkoly. Jako již
tradičně velký dík patří Honzovi Jaegerovi a jeho partě za bezchybný „restaurant“. Dále poděkování patří Petru Kunčíkovi a
Zděňku Janouškovi za poskytnutí energií, bez kterých by to nefungovalo. SDH Čtyřkoly děkuji, že nás podpořili zapůjčením
sedacích setů, ale svou účastí nás nepodpořili, což se stalo také skoro tradicí, ale za sedátka díky.
Snažíme se každý ročník oslovit nějakého tahouna pro vás návštěvníky fesťáku a věřte, že to není vůbec jednoduché, jak
finančně, tak kvalitou. Letos táhly diváckou obec Holki, loni Žlutej pes a předloni Olga Lounová. Ta co se kvality týče nasadila
laťku hodně vysoko.
Mějte se bezva a na příštím fesťáku čau.
Libor Jaeger

Kompostéry zdarma
Množí se dotazy, kdy budou distribuovány kompostéry, na které
obec obdržela dotaci. Dobrá zpráva je, že kompostéry již dorazily
do obce. V nejbližší době oznámíme formou webu, e-mailu a
vývěsek termíny, kdy budou kompostéry předávány občanům a
chatařům. Pro obdržení kompostéru bude nutné podepsat
Smlouvu o výpůjčce a darování (kompostér přejde do vlastnictví
vypůjčitele dle podmínek dotace po 5 letech).
Prosíme tedy ještě o pár dní strpení.
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Jak na kotlíkové dotace 2021-2022
Dotace na výměnu starého kotle pokračují i v tomto a příštím roce. Cílem je umožnit co
nejvíce domácnostem, které provozují nevyhovující kotle jejich výměnu do konce září
roku 2022, kdy už nebude možné dle zákona o ochraně ovzduší provozovat staré kotle
na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy.
Existují dva typy příspěvků:
Kotlíkové dotace 2021 – 2022
Tato dotace je určená pro domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na
osobu a měsíc). Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na
dotace nárok automaticky.
Podpora je určena na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované
od 1.1.2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace. Výše podpory záleží na typu kotle (100-130 tis. Kč).
Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě od počátku roku 2022. Kraje také nabídnou odborné poradenství.
Nová zelená úsporám
Žádat mohou všichni vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo
trvale obývaného rekreačního objektu.
Podpora je určena na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy, na výměnu lokálních topidel (krby, krbová kamna
apod.) a na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem. Výše podpory je v
rozmezí 35-100 tis. Kč dle typu zdroje tepla.
Žádosti bude možné podávat od podzimu online přes web www.novazelenausporam.cz.
Více informací na www.kotlikydotace.cz a zelené lince SFŽP ČR: 800 260 500.

Biokontejnery co rozhodně nejsou bio…
Je neuvěřitelné co všechno se najde v biokontejnerech v naší obci (viz také minulé Rozhledy). Zlatým hřebem je nyní stará
sekačka zahrabaná pod listím. Dále prolití bioodpadu tekutým asfaltem, pytle a další bordel ani nepočítáme… Nechápeme.
Co je důsledkem tohoto chování pár jedinců? Dodatečná práce a náklady pro obec a otázka jestli poskytování této služby
vůbec má smysl.
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Běžecká esa ze Čtyřkol
Beskydská sedmička patří mezi tradiční (již 12 ročníků) extrémní
běžecké závody v ČR s účastí více než 3000 běžců. Na závodníky
čeká 101 km přes sedm beskydských vrcholů s celkovým převýšením
více než 5500 metrů. Letošním vítězem se v neuvěřitelném čase
11 hodin 20 minut stal dvacetiletý Matěj Beneš ze Čtyřkol.
V loňském ročníku doběhl Matěj celkově třetí v čase 12:44, zlepšil
se tedy o více než hodinu. Matěj se věnuje běhání již několik let a
v tomto roce reprezentoval ČR ve vertikálním kilometru a
skyrunningu (běhy v horách s extrémním převýšením). Matěje
můžete potkávat při tréninkových výbězích směrem na Hradiště
ke kostelíku. Aby nasbíral výškové metry, dává si výběh na tento
kopec třeba 10x za sebou
Gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů v další sportovní kariéře!
Na Beskydskou sedmičku vyrazil letos ze Čtyřkol i Matějův soused Kristián
Matuštík (21 let). A podal při své premiéře skvělý výkon. Celkově se umístil na
krásném 87. místě (8. v kategorii do 25 let) v čase 16 hodin 35 minut.

Dalším super výkonem se může pochlubit
Josef Neumann. Tento čtyřkolský borec hájící
barvy SKK Spartak Čtyřkoly se letos stal
Králem Jizerek. Do této bodovací soutěže se
započítávají výsledky ze zimní běžkařské
Jizerské 50 a běžecké Jizerské 50 Run v jednom roce. V této kombinaci se
stal nejlepším v ČR. Gratulace!
Za SKK Spartak Čtyřkoly podává skvělé běžecké výkony i zastupitel
Laďa Horák a na cestách kolem Sázavy lze potkat spoustu dalších místních
běžců a běžkyň.
Zdá se, že naše malá obec je pro běh jako stvořená.
Přidáte se také?

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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Fotografie od čtenářky Rozhledů
Děkujeme paní Janě Auribault ze Čtyřkol za zaslání krásných fotografií výhledů směrem na Hradiště a okolí řeky. Paní
Auribault bydlí ve Čtyřkolech 3 roky a okolí obce si zamilovala.

Rozloučili jsme se…

Naše blahopřání patří…

Kaisler Karel

…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.

Lehovcová Marcela
Moudříková Jaroslava

Honcová Jana
Hrbáčová Božena
Dvořáková Dagmar
Tichá Marie
Jaeger Libor

Buček Richard
Hrabětová Eva
Míka Jiří
Sanitrák Lubomír
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Obec finančně podpořila Ochranu fauny v Hrachově
Obecně prospěšná společnost Ochrana fauny ČR vznikla v roce 1998. Tato záchranná stanice pro zraněné živočichy vznikla
prvotně ve Voticích, jen díky úsilí zakladatelů a dobrovolníků, kteří ji postavili svépomocí ze zdevastovaných prostor bývalého
zahradnictví. V současné době ve Voticích funguje Motýlárium. Prostory záchranné stanice přesídlily do Hrachova u Sedlčan.
Kromě provozu stanice a ekocentra se organizace věnuje realizaci řady programů druhové ochrany, zajišťuje péči o zachovalé
přírodní lokality v regionu, organizuje celonárodní kampaně na ochranu přírody, poskytuje odborné konzultace ekoporadnu a vytváří mnoho informačních materiálů. Do stanice se kromě poraněných živočichů dostávají i osiřelá mláďata,
které je potřeba dokrmit a v rámci možností zdivočet. Hlavním cílem je vypouštění zvířat zpět do přírody. I přes dobu větší
informovanosti společnosti a větší osvětu se stále do stanice dostávají zbytečně „zachránění“ živočichové – POKUD TEDY
NALEZNETE OSAMOCENÉ ČI DLE VAŠEHO ÚSUDKU ZRANĚNÉ ZVÍŘE – NESAHEJTE NA NĚJ A NEJDŘÍVE ZAVOLEJTE DO
ZÁCHRANNÉ STANICE A PORAĎTE SE S ODBORNÍKY NA DALŠÍM POSTUPU.
Nejčastějším důvodem příjmu živočichů bývají zranění způsobená popálením od elektrických sloupů, srážky s dopravními
prostředky, poranění od koček a psů a již zmíněné osiření mláďat. Nyní začíná sezóna ježků. Každý podzim a začátek zimy je
stejný: lidé bezhlavě sbírají ježky v domnění, že je tak zachraňují před smrtí. Je to však velký omyl a lidé tak napáchají více
škody než užitku. V záchranných stanicích, které ježky přesto přijmou, se pak hromadí desítky strávníků, které není snadné
uživit. Přitom by se o ně Matka příroda postarala nejlépe bez dalších zbytečných výdajů, které pak schází stanicím jinde. Ježčí
samice mají do roka dva vrhy mláďat. Ta mladší se tudíž rodí často až na konci léta. Na podzim se pak přírodou batolí prckové
dosahující někdy sotva váhy kostky másla. Nic se však neděje, a pokud počasí dovolí, zvládnou se i tato mláďata do zimy
vykrmit na potřebnou váhu a zimu tak přečkají bez problémů. Jak se tedy chovat k ježkům? Obecně platí, že až do druhé
poloviny října není dobré nezraněné ježky z přírody brát, nejedná-li se o malé kojence nalezené poblíž zničeného hnízda. Od
druhé poloviny října je pak možno pomoci pouze takovému ježkovi, který má méně než 350 gramů, což se přibližně podobá
velikosti roztažené dlaně dospělého člověka.
Pokud Vám není osud zraněných živočichů lhostejný, můžete pomoci různými způsoby – adopcí trvalých handicapovaných
zvířat, kteří musí svůj život dožít v zajetí, finanční podporou nebo návštěvou Záchranné stanice. Jednotlivé formy podpory
(adopce, DMS, finanční příspěvky) naleznete na internetových stránkách www.ochranafauny.cz.
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Nové orientační směrovky

Kino

Asi jste si všimli několika nových orientačních
směrovek, které udávají směr k důležitým cílům v
naší obci a okolí. Měly by pomoci v orientaci
zejména návštěvníkům Čtyřkol. Uvítáme náměty
na úpravy a na nové směrovky. Podnikatelům
nabízíme zadání výroby směrovek k jejich
provozovnám.
Obecní úřad

Kontejner na velkoobjemový odpad
Svoz nebezpečného odpadu
Odvoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne
6.11.2021 od 9.30 hodin do 10.45 hodin u budovy
OÚ Čtyřkoly.
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.
V případě potřeby odložení nebezpečného
odpadu v týdnu před volejte č. 739 716 515

bude přistaven u obecního úřadu ve dnech:
ČTVRTEK 28.10.2021 09.00 - 15.00 HODIN
PÁTEK
29.10.2021 09.00 - 15.00 HODIN
SOBOTA 30.10.2021 09.00 - 12.00 HODIN
Kontejner na velkoobjemový odpad není určený na stavební suť a
nebezpečný odpad.
Odvoz je možné objednat na OÚ Čtyřkoly na tel.
317 776 651 nebo 774 439 406

Sbírka Diakonie Broumov
Humanitární sbírka se uskuteční v obci Čtyřkoly od 18.10.2021 do
7.11.2021 v době úředních hodin na Obecním úřadě ve Čtyřkolech.
Věci (oblečení, lůžkoviny, nepoškozenou obuv, malé
elektrospotřebiče, hračky) prosíme odevzdávejte řádně zabalené a
svázané do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc
Bližší informace na OÚ Čtyřkoly, telefon: 317 776 651

Vydává Obec Čtyřkoly, IČ: 00508519, pod registračním číslem MK ČR E 17196, místo vydávání Čtyřkoly, odpovědná osoba a redaktorka Pavla
Kučerová. ke stažení na www.ctyrkoly.cz
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