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ROZHLEDY

ČTYŘKOL a JAVORNÍKU
Milí sousedé a přátelé
ze Čtyřkol a Javorníku,
dostáváte se ke čtení prvního čísla našich
Rozhledů v roce 2016. Tak jako předchozí roky vás
touto formou budeme informovat o nejdůležitějších
událostech, které se týkají těch 288 hektarů, na
nichž společně žijeme. Budeme vás nadále
upozorňovat i na zajímavé akce v našem okolí
samozřejmě také na činnost zastupitelstva.
Hezký a klidný rok 2016.
Štěpán Benca, starosta

VODOVOD Čtyřkoly-Javorník
(nebo Blanka?)
Celý loňský rok jsme tiše doufali, ale leckdy velice
pochybovali, že budeme moci vyslovit následující
větu: Vodovodní přivaděč a přípolož v naší obci
jsou po technické stránce dokončeny v termínu!
Úspěšně proběhly tlakové zkoušky, bylo zahájeno
přejímací řízení, kde budou sepisovány závady a
nedodělky. Bohužel kvůli změně počasí nebyly
dokončeny povrchové práce v Javorníku a ve
Čtyřkolech od mostu směrem k Vysoké Lhotě, jak
jen to bude možné bude nový povrch komunikací
položen i zde. Jakmile bude zkolaudována přípolož v
naší obci budou se moci občané na nový vodovod
napojit. Jsme také rádi, že 60% všech nákladů bylo
uhrazeno z dotace, kterou poskytlo MZe, konečné
úpravy a povrchy komunikací budou již hrazeny z
rozpočtu obce.

Oznamujeme ... odvoz odpadů 2016
- poplatky za odvoz odpadů oproti roku
2015 se nemění:
Rodinné domy:
celoroční
(80 litrů)
2.150,- Kč
celoroční
(120 litrů)
2.500,- Kč
celoroční
(240 litrů)
4.200,- Kč
1x za 14 dní
(120 litrů)
2.000,- Kč
12x do roka
(120 litrů)
1.150,- Kč
Rekreační objekty:
6x do roka
800,- Kč
kontejner
800,- Kč
popelnice s celoroč. odvozem viz. rod. domy

Zprávy ze zastupitelstva
- Naše obec se umístila na 3. místě ve Středočeském kraji v
kategorii obcí 500-1999 ve třídění – více viz níže.
- Zastupitelstvo obce odsouhlasilo ponechání poplatků
za komunální odpad ve stejné výši jako v roce 2015.
- Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2016: Příjmy:
7.944.600,- Kč, Výdaje: 8.299.000,- Kč. Schodek bude kryt z
přebytku minulých let.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách
www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě.
Pokud máte ve svém okolí nesvítící lampu pouličního osvětlení,
stačí nahlásit číslo lampy uvedené na štítku na sloupu na obecní
úřad (tel.:317776651, e-mailem: ou.ctyrkoly@gmail.com nebo
osobně). Informaci předáme správci osvětlení, který závadu
neprodleně odstraní.

Naše obec získala 3. místo v třídění odpadů
Naše obec obsadila krásné 3. místo v 11. ročníku soutěže
středočeských obcí v třídění odpadů “My třídíme nejlépe“, kterou
pořádá krajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s obalovou
společností EKO-KOM, a.s., vyhlásil výsledky již XI. ročníku
soutěže „My třídíme nejlépe“. Šek na 20 000 Kč a certifikát na
zhotovení obrazu naší obce 15.12. jsme převzali na slavnostním
vyhlášení výsledků v nových prostorách galerie Černá labuť v
Praze 1. Celkem se zúčastnilo 1137 obcí, které byly rozděleny do
4 kategorií dle počtu obyvatel.
Rádi bychom poděkovali všem obyvatelům i chatařům, kteří odpad
svědomitě třídí. Třiďme minimálně stejně nebo i více a můžeme se
zase v soutěži umístit a získat další příspěvek do rozpočtu obce.

ZPRÁVA VELITELE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČTYŘKOLY
10.1. Po1/15
11.1. Po2/15
7.2. Po3/15
31.3. Po4/15
12.4. Po5/15
3.5. Po6/15
7.7. Po7/15
14.7. Po8/15
7.8. Po9/15
8.8. Po10/15
12.8. Po11/15
18.9. Po12/15

- padlý strom na rodinný dům manželů Holubových č.p.200. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly.
- padlý strom na rodinný dům č.p.188. Na místo vyjela jedn. SDH Čtyřkoly, HZS Benešov, Policie ČR.
- požár střecha u chaty v Novém městečku. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, HZS
Benešov, Policie ČR. Naše jednotka byla při cestě k požáru odvolána na základnu.
- padlý strom v obci Lštění. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Lštění, Policie ČR.
- požár polního porostu v Javorníku. Na místo vyjela jedn. SDH Čtyřkoly, HZS Benešov, Policie ČR.
- požár plynové stanice na skále. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany HZS Benešov,
Policie ČR, starosta OÚ Čtyřkoly.
- požár travního porostu u chaty č.0172 v Javorníku. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, Policie
ČR, zdravotnická záchranná služba.
- únik plynu v Javorníku za Subterrou - při výstavbě nového vodovodního řádu. Na místo vyjela
jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov, Policie ČR, starosta OÚ Čtyřkoly.
- požár polního porostu v Zaječicích. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, Čerčany, Pyšely, HZS
Benešov, Policie ČR.
- požár polního porostu v Mrači. Na místo vyjela jedn. SDH Čtyřkoly, Mrač, Čerčany, Pyšely, HZS
Benešov.
- požár polního porostu v Pětihostech. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, SDH
Pyšely, HZS Benešov, HZS Říčany, SDH z dalších sousedních obcí, Policie ČR.
- požár lesního porostu u Baštírny. Na místo vyjela jedn. SDH Čtyřkoly, HZS Benešov, policie ČR.

Po celý rok 2015 se členi SDH Čtyřkoly aktivně zapojují do dění v obci. Mezi jejich aktivity patří pořádání Seniorského
jara, organizují pálení čarodějnic a dětský den ve spolupráci s OÚ, nechybějí u rozsvícení vánočního stromu a zajišťují
dětem Mikuláše.
Celkem bylo odpracováno 842 hodin.
Požáry
81,5 hod.
Padlé stromy
42 hod.
Únik plynu
10 hod.
Sběr železného šrotu
64 hod.
Velitel JSDHO Čtyřkoly, Lán Ladislav

Školení ZJO + námětové cvič.
Údržba tech. + kondiční jízdy
Propagace PO

322 hod
439,5 hod.
45 hod.

Králové koledovali i u nás
Několik dětí za vydatné podpory maminek se v lednu 2016 připojilo k největší dobrovolnické akci – celonárodní Tříkrálové
sbírky, kterou pořádá Charita České republiky. Sbírka, jejíž výtěžek je určený na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni, si získává stále větší podporu i u nás, ve Čtyřkolech a Javorníku. Dvě skupiny dětských
králů procházely obcí, zpívaly koledy a přály všechno dobré všem, kteří jim otevřeli svá srdce i dveře svých domovů s
jediným cílem - pomáhat potřebným a těšit se z hezky stráveného volného času.
„Rád koleduji a mám rád procházky na sněhu. Letos moc sněhu nebylo, ale to nevadí. Někde jsme zvonili marně, jinde
nám otevřeli. Mám z toho velkou radost“, říká o sbírce osmiletý Teo, který společně s Dominikem (6 let) a Honzíkem (9
let) koledovali v Javorníku. Ve Čtyřkolech zase kralovaly tři slečny – Monička (8 let), Klárka (10 let) a Agátka (6 let).
V mrazivém lednovém víkendu se dětem dostalo zasloužených sladkých odměn i
finančního příspěvku, poctivě uloženého v zapečetěné kasičce. A uložen byl krásný
obnos. V naší obci králové a královny vybrali 3 899 Kč! Více než polovina
nasbíraných peněz je určena na projekt římskokatolické farnosti Poříčí nad Sázavou,
která se rozhodla pořídit pomůcky pro čerčanského chlapečka postiženého autismem.
A věděli jste, že zkratka K+M+B neznamená, jak se traduje, jména tří králů putujících za
Kristem, nýbrž Christus mansionem benedictat (Kristus žehnej tomuto domu)?
Těšíme se na příští rok a věříme,
že se nám podaří získat pro
Tříkrálovou sbírku víc dětí a
vytvořit víc skupinek, abychom
zvládli projít celou obec! Více o
sbírce
se
dozvíte
na
www.trikralovasbirka.cz.
Vlaďka Molčáková
Dagmar Klečková

Naše blahopřání patří…

Rozloučili jsme se…

I v lednu a v únoru jsme rádi, že můžeme poblahopřát
všem, kteří slaví nebo oslavili den svého narození a
jmenovitě těm, pro které je tento rok životním jubileem.

Růžena Pospíšilová
Eva Prokešová - Kopřivová

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
Fialová Eva

12.1.

Miroslav Mervart

14.1.

Jaegerová Zdenka

29.1.

Zdeněk Křístek

20.1.

Petr Říha

25.2.

Tip Rozhledů…

Zajímavé akce v okolí
23. 1. 20:00 Zabíjačkový ples
zahraje kapela Šlapeto
Restaurace a hotel Konopiště (Nová Myslivna), Konopiště
30. 1. 14:00 Víkendové odpoledne s Legem
- Určeno pro děti od 4 do 7 let. Je vhodné se přihlásit předem.
Muzeum umění a designu, Malé náměstí 74, Benešov
11. 2. 19:30 Byt na inzerát
- Divadelní představení
Městské divadlo Na Poště, Tyršova 163, Benešov
15. 3. 2016 19:30 Caveman
- one man show
KD Karlov, Benešov

Proběhlo…
V adventním a vánočním čase
jsme se mohli společně setkat
během již tradičních akcí
-

u svařáčku při rozsvícení
našeho vánočního stromu, na
mikulášské besídce pro děti

-

týden před Vánoci na setkání
seniorů,
které
svým
vystoupením
zpříjemnily
čtyřkolské děti

-

na Štědrý den dopoledne
cestou pro betlémské světlo
ke kostelíku a večer na našem
mostě

Ladovské vepřové hody
Areál pivovaru ve Velkých Popovicích
sobota 27. února 2016 od 10 do 15 hodin
- zabijačkové lahůdky, pekařské a cukrářské
výrobky od místních výrobců
- doprovodný hudební program
- sněhové sochy
- rozšířené prohlídky pivovaru o školu čepování
piva
- ochutnávka piva Kozel Černý Nefiltrovaný
- přidejte se k masopustnímu průvodu sraz v
10:00 hodin před školou
www.laduv-kraj.cz

STARÝ?

Kotlíkové dotace

…NEBO NOVÝ?

Pokud máte doma starý neekologický kotel, naskytla se nyní
možnost nechat si proplatit jeho výměnu za nový, který bude
nejen efektivněji vytápět dům, ale bude i šetrnější k životnímu
prostředí. Příjem žádostí o dotace na nový kotel bude probíhá
ve dvou kolech 15.1.- 15.9. 2016 a 3.10. 2016 -29.12. 2017.
Na krajském úřadě je možné si vyzvednout informační
brožurku a žádost v tištěné podobě, žádost se podává osobně
na podatelně nebo doporučeně poštou, nehrozí tak nyní
dlouhé fronty jako v minulosti. Předmětem finanční podpory je
výměna kotle na pevná paliva s ručním podáváním za tepelné
čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel,
instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo
přípravu teplovodního vytápění či mikro energická opatření. O
dotaci lze požádat i zpětně a to na kotel, který byl připojený do
15.7. 2015. Tímto způsobem lze pokrýt až 80% způsobilých
výdajů. Podrobnosti o podmínkách přidělení dotace naleznete
na webových stránkách SČ kraje:
http://kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle

POZVÁNKA DO NOVÉHO
PĚVECKÉHO SBORU
Blanka Straňovská,
bývalá sbormistryně
Mammas&Mammas zakládá nový
pěvecký sbor, tentokrát i s muži!

Repertoár od klasiky po swing, jazz
a rock, aneb zpívat se dá cokoliv.
Zkoušky v Husově sboru
v Čerčanech, jednou týdně 2 hodiny.
Od ledna 2016
Tel. 774766616
Placená inzerce
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