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ČTYŘKOL a JAVORNÍKU
Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
rád bych Vás pozdravil s nadcházejícím jarem s tím, že jsem i nadále optimista a věřím, že podobné fotografie níže na
stránce uveřejňujeme naposledy. Pročtěte si prosím následující příspěvek a konejte tak, abychom se nemuseli při
procházce naší obcí stydět. Uklízejme prosím nejenom před vlastním prahem.
Štěpán Benca, starosta

O odpadech znovu a znovu
Opakování je matka moudrosti, proto si dovolím, i pod vlivem toho, co vídám u stanovišť kontejnerů, připomenout zásady
odpadového hospodářství v naší obci.
Chataři mají celoročně předplacené směsné kontejnery (černé) na stanovištích kontejnerů, kam patří směsný odpad, který
nelze třídit do speciálních kontejnerů na bioodpad (hnědé), kartony od nápojů (oranžový), sklo (zelené), plast (žluté), papír
(modré) a nově i kovy a olej (malý kontejner-popelnice šedivé, oranžové barvy).
Trvale bydlící občané si platí popelnice na směsný odpad, černé kontejnery pro ně nejsou určeny.
Obecná doporučení k bioodpadu
Pokud máte možnost, kompostujte maximum bioodpadu. Pokud tuto možnost nemáte, je možné si předplatit přes obecní
úřad vlastní hnědou popelnici. Suché větve je ideální na zahradě spálit. Do biokontejnerů (do těch na stanovištích i do
těch, které jsou pravidelně zajištěny u obecního úřadu) dávejte větve nasekané nebo nalámané na co nejmenší kusy
(max. průměr 3cm, max. délka 1m). Tím zajistíme, že nejsou kontejnery ihned plné.
Ostatní doporučení
Zmáčknuté plastové lahve, papírové krabice nebo i plechovky také šetří místo v kontejnerech a tím obecní i vaše finanční
prostředky na odpad.
Pokud budeme nuceni zvýšit frekvenci svozu, promítne se to i na poplatcích za odpad pro občany a chataře. Velké
předměty (koberce, nábytek) je možné odevzdat u úřadu při pravidelném svozu velkoobjemového odpadu. Malé vyřazené
elektropřístroje je možné dát do sběrné nádoby na obecním úřadě (uvnitř budovy, naproti dveřím do kanceláře).
Závěrečné upozornění (varování…)
Opakovaně se u kontejnerů objevuje stavební suť, vyřazená elektronika a nebezpečný odpad (barvy, pneumatiky apod.).
Tyto materiály patří na skládku nebo do nebezpečného odpadu, jehož svoz obec pravidelně zajišťuje.
Nejbližší skládka je v Přibyšicích u Benešova. Provozní doba je pondělí až pátek 6:00-18:00, v sobotu 8:00-11:30, telefony
608 241 042 nebo 608 241 029.
Situace s odkládáním tohoto odpadu, zejména stavební sutě, na stanoviště kontejnerů už dospěla tak daleko, že
budeme nuceni stanoviště monitorovat a viníky postihovat. Obec opakovaně platí dodatečné náklady svozové
firmě za odvoz těchto materiálů, nepočítaje čas starosty a místostarosty na zajištění likvidace těchto černých
skládek u kontejnerů.
Děkujeme za pochopení a snahu nakládat s odpady dle výše zmíněných pravidel.

Fota z minulých dnů.

Robert Nešpor, zastupitel

Vážení spoluobčané,
... kdo by neznal pohádku... pevně věříme, že akce „Vodovod“ a „Vodovod Přípolož“ jednoho dne skončí, dojde k finální
úpravě komunikací a my všichni si oddechneme. A začneme si klást otázku: Co dál?
Předmětem investiční akce „Vodovod přípolož“ je položení páteřní části vodovodu, napojení domácnosti v těsné
blízkosti této páteře a příprava napojovacích míst pro další větve vodovodní sítě.
Přijde den, kdy bude možné napojit většinu domácností v obci Čtyřkoly a Javorník na veřejný vodovod, ale nebude to
hned. Předpokládáme postupné budování v závislosti na finančních prostředcích obce a zájmu občanů o připojení.
Z hlediska postupu výstavby budeme preferovat budování dalších „větví“, kde bude možné s minimálními finančními
prostředky obce napojit maximální množství domácností.

Neslibujeme, ale čím více informací o Vašem zájmu o vodovod budeme mít, tím lépe. Domluvte se se svými sousedy
v ulici, neváhejte kontaktovat Obecní úřad.
Vladislav Horák, zastupitel
Připravujeme s externí firmou nové moderní internetové stránky obce. Uvítáme připomínky a náměty ze strany trvale
žijících občanů i chatařů, co by stránky měly obsahovat. Pište na ouctyrkoly@seznam.cz. Děkujeme.

Kontejnery

Sběr nebezpečného odpadu

ČTVRTEK 14.04.2016
14.00 - 16.00 hod
PÁTEK
15.04.2016
09.00 - 16.00 hod
SOBOTA 16.04.2016
09.00 - 15.00 hod
NA POZEMKU OÚ ČTYŘKOLY

SOBOTA
7.05.2016 10,00 - 11,15 hod
U budovy OÚ Čtyřkoly
Nebezpečný odpad je možno složit na pozemku
OÚ dříve.

BIOLOGICKÝ ODPAD
Kontejner je určen pouze pro biologický odpad
(listí , tráva, větve šířka do 3 cm, délka větví max. 1 metr) !!!
DLOUHÉ NEBO ŠIROKÉ VĚTVE NEBUDOU ODVEZENY !!!

DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU PATŘÍ :
Kyseliny,
rozpouštědla,
zásady,
ředidla,
fotochemikálie, pesticidy, zářivky, oleje a tuky,
barvy, laky, lepidla, cytostatika
a jiná
nepoužitelná
léčiva,
pneumatiky
(bez
disku),
baterie, akumulátory, elektrické a
elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky, které je nerozebrané-kompletní, obaly
obsahující zbytky nebezpečných látek a
další…..

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
( lina, koberce, starý nábytek , apod. )
NENÍ URČENO NA STAVEBNÍ SUŤ A NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!

Sběr železného šrotu
SOBOTA 14.5. 2015 od 8,00 hod, pořádá SDH Čtyřkoly

DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU NEPATŘÍ:
stavební materiál a suť, plasty a dřevo.

Šrot je třeba dávat k příjezdovým komunikacím až v den sběru,
aby se zamezilo jeho krádeži. V případě potřeby odvézt větší
kusy šrotu nebo pomoci při vynášení šrotu, je možné volat na
tel.číslo: 721 624 190.

Dobrovolníci opět uklidí břehy řeky Sázavy
8.-10.4.
Již po jedenácté za pomoci dobrovolníků spustí společnost
Posázaví o.p.s. projekt „Čistá řeka Sázava“. Jedná se o úklid
řeky Sázavy a jejího okolí. Dobrovolníci z lodí i ze břehu sbírají
do pytlů vše, co do řeky a její blízkosti nepatří, a na nákladních
autech odpad odvážejí na skládky.

….A UKLIĎME TAKÉ ČTYŘKOLY
A JAVORNÍK
Stejně jako loni se naše obec připojuje k celonárodní akci
Ukliďme Česko. S ohledem ke stavu našich obecních prostor,
zejména kolem kontejnerů, ale samozřejmě, že se najdou i další
místa k úklidu (škarpy, náves, Planýrka…), vyzýváme občany,
aby dorazili 16.4. 9,30 k obecnímu úřadu, vyzvedli si pytle a
rukavice a pomohli nám vyčistit místo, kde žijeme. Vy, co
nemůžete přijít, koukněte se alespoň v blízkosti svých domů,
chat a chalup, a pokud bude třeba, vylepšete si své okolí.

1. dubna budou u obecního úřadu
umístěny zvláštní popelnice na zlato a
stříbro. Prosíme občany, aby zlato a stříbro
házeli výhradně do těchto nádob. Obec
následně drahé kovy prodá a výtěžek
použije na zvelebení obecních prostor.

Naše blahopřání patří…
Gratulujeme našim sousedům, kteří v březnu a dubnu slaví
nebo oslavili den svého narození a jmenovitě těm, pro
které je tento rok životním jubileem.

Noví občánci:
Adam Dvořák
Rozálie Martínková
Vojtěch Hájek

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
Berka Josef

6.3.

Mervartová Marie

6.4.

Vladař Petr

16.4.

Severín Miroslav

17.4.

Decker Franz Thilo Bernhard 22.4.
Petáková Věra

30.4.

Akce v obci:
16.4. Ukliďme Čtyřkoly
23.4. Seniorské jaro – info na jiném místě

30.4. Čarodějnice na Planýrce
4.6. Dětský den

Zajímavé akce v okolí
- Výstava Barevný svět kostiček
Do 10.4. můžete navštívit muzeum v Říčanech a pohrát
si s kostičkami stavebnice Lego
- 17.4. Pouť v Hospici dobrého pastýře, Čerčany
14,00 Bohoslužba, pouť, 17,00 bublinářská show

Hodně štěstí
a zdraví

Zajímavá čísla
K 1.1.2016 nás bylo v obci 652 trvale hlášených.
Muži:
do 15 let
nad 15 let
celkem

62 mužů
250 mužů
312 mužů

Ženy:
do 15 let
nad 15 let
celkem

SDH ČTYŘKOLY
pořádá 10. ročník
speciální soutěže v požárním útoku

SENIORSKÉ JARO - ČTYŘKOLY
2016
Datum konání: 23.4.2016 ve 12.30 hod. na
fotbalovém hřišti ve Čtyřkolech
Kdo soutěží: všichni senioři,
kteří nezanevřeli na hasičinu a chtějí to ukázat
nastupující generaci.
Hasiči i nehasiči, všichni jste srdečně zváni!
Nezapomeňte na dobrou náladu!
www.sdhctyrkoly.cz

- Jaro Josefa Suka – hudební festival
21.4. zahajovací koncert, KD Karlov Benešov
- Benešovský jarmark
1.5. Masarykovo náměstí

Tipy Rozhledů…
ZLATO PRO KORUNU
Výstava k 700.výročí narození Karla IV.
7.5.-30.10. 2016, Regionální muzeum v Jílovém
Hlavním exponátem výstavy bude replika císařské
koruny, kterou vlastní Středočeský kraj. Jedná se o
repliku originálu uloženého ve vídeňském Hofburgu,
který podle rakouského zákona nesmí koruna nikdy
opustit. Byla povolena výroba pouze tří jejích replik, ta
česká je poslední a žádná další už nevznikne.
Vernisáž výstavy 7. května bude spojena s Muzejní
nocí, která nabídne celodenní program s šermíři,
lazebnicemi, hudci, krčmami a ohňovou show.

65 žen
275 žen
340 žen

1. místo
získává
sněhosochařka

Anička
za tyto tři
sněhuláky.
Gratulujeme.

Sladkou odměnu si však zasloužili a samozřejmě dostanou všichni účastníci
soutěže, kteří nám zaslali tyto nádherné sněhuláky…i dřevěné.
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