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dvouměsíčník

ČTYŘKOL a JAVORNÍKU
Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
dovolte mi pár informací k situaci okolo vodovodního přivaděče Javorník – Benešov a s ním souvisejícím obecním
vodovodním řadem, zvaným „PŘÍPOLOŽ“.
Konečně se stavba po roce omezování, potížemi s dopravou a všemi ostatními problémy, které vždy a každou stavbu
provází, chýlí ke konci.
Ve středu 18.5. proběhne přejímka našeho vodovodu od dodavatele firmy Trace (bulharská stavební společnost).
Vodovod je po technické stránce dokončen, pitná voda v něm teče. Aby bylo možno zprovoznit přípojky je nutno stavbu
převzít, odstranit drobné vady a nedodělky a zkolaudovat.
Do 22.5. by měly být, podle vyjádření dodavatele, dokončeny asfaltové povrchy v úseku od křižovatky u návsi dolů
k mostu a dále podél řeky.
Mnozí z vás se ptají, proč se opět opravuje silnice od Obecního úřadu směrem do Javorníka. Při finální úpravě povrchů
došlo při pojezdu těžké techniky na několika místech k poškození či posunutí krytů na ovládacích uzávěrech přípojek. Aby
se dalo po komunikaci jezdit v zimním období, bylo rozhodnuto, že tyto závady budou opraveny v rámci odstraňování vad
a nedodělků.
Vážení spoluobčané, prosím vás ještě o chvíli trpělivosti a shovívavosti, prosím nenadávejte dělníkům, kteří provádí výše
zmiňované opravy. Jsou z jiné firmy, která se snaží napravit chyby původního dodavatele.
Věřte, že celá akce byla velmi složitá, neboť se jednalo o dvě stavby na sobě závislé, dodavatelsko-odběratelské vztahy
byly komplikované, stejně jako jednání s dodavatelem, který byl vybrán na základě nejnižší nabídky. Snažili jsme se, jak
nejlépe jsme uměli. Věřím, že léto uvítáme již s tekoucí vodou (ne na silnici) do domácností, novými komunikacemi a bez
přítomností stavební techniky.
Obecní úřad plánuje budování dalších vodovodních řadů do jednotlivých částí obce. Bylo objednáno vypracování dvou
projektů (v lokalitě nad tratí a v části obce nad bývalou hospodou Montana) a příprava dokumentací v dalších částech
obce bude následovat. Realizace bude probíhat na základě finančních možností obce a také na úspěšnosti při získávání
dotací.
Přeji vám krásné léto a prosím, po nových komunikacích jezděte pomalu.

Zprávy ze zastupitelstva

Nedělní odpoledne

- Byla podepsána smlouva o dílo mezi obcí
Čtyřkoly a zhotovitelem panem Kubískem na
provedení projektové dokumentace pro
územní a stavební povolení stavby chodníku
podél silnice III/1096 v hodnotě 319.400 Kč.

Bohužel znovu musíme
upozornit, že o nedělích od
12
hod
je
zakázáno
používat hlučné stroje.
Nerušte
své
sousedy
sekáním trávy, řezáním
dřeva
cirkulárkou
a
podobnými
hlučnými
činnostmi
při
nedělním
odpočinku. Vyhlášku, která
toto určuje i další vyhlášky
naleznete
na
webu:
http://www.ctyrkoly.cz/obecn
i-urad-1/uredni-deska/.

- Zastupitelstvo projednalo se starostou obce
Čerčany příspěvek obce Čtyřkoly na zlepšení
podmínek pro vyučování a provozní
příspěvek na provoz ZŠ v Čerčanech. Obec
Čerčany bude v tomto a příštím roce
realizovat výstavbu tělocvičny a rozšíření
prostor pro výuku. Na výstavbu dostala obec
Čerčany dotaci od Ministerstva financí ČR.
Celkové náklady na výstavbu jsou cca 80 mil.
Kč.

Štěpán Benca, starosta

Naše vzpomínky
patřily začátkem května hrdinům,
kteří obětovali své životy za mír.

Bioodpad v pytlích
vedle kontejnerů…
Rádi bychom zdůraznili, že
pokud je kontejner na
bioodpad plný, nelze nechat
pytle
plné
trávy,
listí,
větví…vedle něj, s tím, že
budou odvezeny. Není tomu
tak. Odvezen je pouze
bioodpad,
který
je
v
kontejneru. Vyčkejte, až
bude kontejner prázdný,
nebo kompostujte.

….A UKLIĎME
TAKÉ ČTYŘKOLY
A JAVORNÍK
Věříme, že jste v rámci
jarního
gruntování
nezapomněli ani na své
okolí. Od úřadu se k
úklidu veřejných prostor
obce vydalo několik
zastupitelů
a
jejich
rodinných příslušníků

Pan starosta pojal úklid ve jménu Olympijského roku.

Nové webové stránky obce a
fotosoutěž „Jaro ve Čtyřkolech 2016“

Asi jste již zaregistrovali nový vzhled internetových
stránek naší obce www.ctyrkoly.cz. Původní stránky již
nevyhovovaly zejména z důvodu obtížné administrace
obsahu. Obec proto uzavřela smlouvu s firmou Galileo,
která se specializuje na veřejnou správu, o vytvoření a
provozování nových stránek. Věříme, že se budou líbit.
Stránky jsou především o obsahu, proto uvítáme vaše
náměty na zlepšení, ankety, příspěvky do fotogalerie a
budeme rádi, pokud se registrujete k odběru novinek (v
části „Informace e-mailem“).
Krásné fotografie v záhlaví stránky nafotil náš soused
Marek Matuštík. S Markem jsme vyhlásili soutěž „Jaro
ve Čtyřkolech 2016“. Propozice najdete na stránkách
obce. Těšíme se na vaše fotografie.

Naše blahopřání patří…
Gratulujeme našim sousedům, kteří v květnu a červnu slaví
nebo oslavili den svého narození a jmenovitě těm, pro které
je tento rok životním jubileem.
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
Hrbáčová Božena

11.5.

Kubaričová Libuše

12.5.

Dvořáková Dagmar

18.5.

Vaněček Karel

19.5.

Tichá Marie

24.5.

Buček Richard

1.6.

Hrabětová Eva

11.6.

Hnátek Jaroslav

20.6.

Míka Jiří

22.6.

Sanitrák Lubomír

27.6.

SOBOTA 4.6. 2016, 14 hod
Hřiště Vávrovky
- pokud byste nám chtěli pomoci s organizací,
hlaste se na email:
ctyrkoly.javornik@seznam.cz. Děkujeme.

Jak se u nás v obci pálily čarodějnice…

Zajímavé akce v okolí

Akce v obci:

- 27.5. Den otevřených dveří v pivovaru Ferdinand
- 23.6.-24.7. Ten umí to a ta zas tohle
výstava zapomenutých i novodobých řemesel v zámku
Vlašim
- Dvakrát kolem světa
Do 30.11. můžete na zámku Konopiště navštívit výstavu o
cestovatelských
zážitcích
arcivévody
Františka
Ferdinanda d´Este a nejslavnějších českých cestovatelů
Hanzelky a Zikmunda.
- 17.7. Jesus Christ Superstar – muzikál
amfiteátr - zámek Konopiště

27.5. Vítání občánků
4.6. Dětský den

18.6. Čtyřkolský Papírák a Přechod Sázavy
Obě akce pořádá osada Montana na jezu ve Lštění.
Prezentace na Čtyřkolský Papírák začne v 10:30 a
startovní výstřel se očekává v 11:30.
Přechod Sázavy začne odpoledne, přibližně ve 14:00.

Tipy Rozhledů…

Foto z
minulého
ročníku

Muzeum KUTNOHORSKÝCH POVĚSTÍ, DUCHŮ A
STRAŠIDEL
Vstupte do tajemného světa Kutnohorských pověstí setkáte se tváří v tvář s legendárními postavami
(např. kněžna Libuše...), ale i s bytostmi mystickými
(čert, vodník, duch...) a na chvíli se stanete součástí
příběhů, jak legendy praví. Expozice jsou částečně
interaktivní, kde jsou zakomponovány prvky světelné,
pohybující se i zvukové, osloví návštěvníky všech
věkových kategorií, zde se můžete pobavit i bát.

Placená inzerce
Placená inzerce
Vydává Obec Čtyřkoly, IČ: 00508519, pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 16.5.2016, odpovědná osoba Markéta Ježková.
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

