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Čtyřkol a Javorníku
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu se blížíme ke konci roku 2021, máme za sebou dvě adventní neděle a již druhý rok nám život komplikuje covidová
pandemie, se kterou se učíme pomalu žít. Asi nikoho z nás by na začátku pandemie nenapadlo, že to bude takto složité,
komplikované a dlouhé. Proto bych vám rád popřál klidné a pohodové vánoční svátky, aby jste je prožili ve zdraví se svou
rodinou a přáteli.
Měl bych i malou osobní prosbu k vám, obyvatelům
naší obce. Mějme více v patrnosti potřeby nás všech
a ne pouze a jen svůj vlastní prospěch.
Někdy malý vstřícný krůček pomůže realizovat
velké věci.
Štěpán Benca, starosta obce

Zamyšlení o chodníku
Chodník. Když se tato investiční akce začala před 5 lety plánovat (projektová dokumentace nese datum 11/2016), tak si
většina z nás myslela, že se jedná o projekt, který bude ku prospěchu všech. Málokoho mohlo napadnout, že by tato
nevinná akce mohla být něčím výjimečná, rozporuplná, problematická tam, kde to nikdo neočekával a budící tak negativní
emoce.
Chodník se stal nejkontroverznější stavbou v obci za posledních 15 let. Pravděpodobně ještě potrvá pár měsíců než bude
možné za touto stavbu udělat tečku a to jak za realizační, tak papírovou částí. Pak věříme, že emoce opadnou a chodník se
stane tím, čím by měl být, bezpečným místem pro pohyb chodců. Nic víc, ale také nic méně. Jen se člověk neubrání otázce:
Jak si dokáže naše obec (tím nemyslím pouze obecní úřad jako takový) poradit a vypořádat se s mnohem složitějšími úkoly,
například výstavbou nové čistírny odpadních vod, která se začíná plánovat, neboť ta stávající již potřebám obce
nedostačuje? Nebude to jednoduché, to víme, přesto pevně věřím, že se nám to podaří.
Laďa Horák, zastupitel

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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Odpady v roce 2022
Od 1. ledna 2022 vstupuje v účinnost nový Zákon o odpadech. Zastupitelstvo obce tedy muselo přijmout novou vyhlášku
upravující ceny za nakládání s odpadem (Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 O místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu). Cena za svoz odpadů se nadále stanovuje podle kapacity nádoby a frekvence svozu. Zákonem stanovená
maximální cena svozu je 1 Kč / 1 litr objemu nádoby, přičemž konkrétní výši stanovilo v tomto limitu zastupitelstvo. V úvahu
se braly ceny oznámené svozovou společností pro rok 2022 a snaha dále omezovat množství nevytříděného odpadu.
Nadále zachováváme kontejnery na směsný odpad pro chataře, zůstává i přistavování žlutých velkoobjemových kontejnerů
na rostlinný odpad na jednotlivých stanovištích (celoročně na stanovištích: a) u zastávky ČD dole na pozemku parc. č. 46/3,
b) u potoka na pozemku parc. č. 217/6 a týden vždy na přelomu měsíce na stanovištích: c) u tunelu na pozemku parc. č.
770/1, d) u bývalé telefonní budky na pozemku parc. č. 139/8, e) u Černého mostu na pozemku parc. č. 747/2). Tyto
kontejnery nás stojí opravdu velké prostředky a bohužel se do nich stále dostávají i odpady, které tam nemají co dělat – viz
články v Rozhledech. Věříme, že ke snížení objemu tohoto odpadu přispěje i letošní distribuce kompostérů zdarma pro
občany obce a chataře.
Tabulka poplatků za svoz odpadu pro rok 2022:
Velikost sběrné nádoby na
směsný odpad

Frekvence svozu

Počet svozů
za rok

80 litrů
80 litrů
120 litrů
240 litrů
80 litrů
120 litrů
kontejner

měsíčně
14 dní
14 dní
14 dní
14 dní (duben-září)
14 dní (duben-září)
Celoročně

13
26
26
26
13
13
X

Roční poplatek
960 Kč
1 800 Kč
2 880 Kč
6 000 Kč
1 040 Kč
1 560 Kč
1 250 Kč

Poplatek zahrnuje vždy i svoz sběrných nádob 240 litrů na plasty (žluté) a papír (modré), v případě kontejneru využití
příslušných kontejnerů na jednotlivých stanovištích. K dispozici na stanovištích jsou pro všechny i sběrné nádoby na
plechovky (šedé) a sklo (zelené). Do žlutých nádob, které máte doma, je možné vhazovat nápojové kartony (tzv. tetrapak) od
mléka a džusů i plechovky od nápojů (ne plechovky od masových konzerv, rybiček apod.). 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).
Způsob platby za odpady zůstává stejný - buď
přímo na obecním úřadě, kde také dostanete
nálepku na popelnici, nebo na bankovní účet obce
číslo 33323121/0100 (variabilní symbol viz info
na www.ctyrkoly.cz/obec/odpady/ - „Jak platit za
odpady“). Pro nové období je možná výměna
popelnice za jinou velikost.
Díky vám všem kdo maximálně třídíte odpad a
udržujete naši obec i před svými ploty čistou a
upravenou.

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 (PŘIHLÁŠENÍ
K ODBĚRU ZPRÁV 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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Naše blahopřání patří…

Kino

…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.

Konta Antonín
Ježková Milena
Hallerová Božena
Duráková Věra
Martínek Miroslav
Strachotová Božena
Matouš Jan
Vítek Pavel
Lhotka Zdeněk
Černá Miroslava
Schubertová Alena
Maršálková Hana
Žáková Daniela
Martínková Marcela
Černý František
Kadeřávek Karel
Tatra Postlerová Luisa
Šobrová Eva
Míková Jana
Vítek Josef
Doktor Vladimír
Nováčková Hana
Rendlová Ivanka
Krupová Jarmila
Fišerová Milada

Na Štědrý den na Hradiště
Pojďme se již tradičně projít na Štědrý den dopoledne ke kostelíku sv.
Klimenta na Hradišti. Sraz je 24.12. v 10 hodin u mostu přes řeku.
U kostela si můžeme zazpívat koledy a naladit se na Štědrý večer.

Rozloučili jsme se…
Berka Josef
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