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Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
Léto pomalu končí, věřím, že jste si odpočinuli a načerpali síly do nadcházejícího podzimního a zimního období. S tím
souvisí začátek topné sezóny.
Věřím, že nikomu z nás není jedno, co dýcháme a co dýchají naše děti. Rádi proto uveřejňujeme pohled naší sousedky a
expertky přes životní prostředí, který najdete na závěr Rozhledů a ke kterému se připojuji. Vítáme, když nám někdo
napíše, či dá námět na nějakou zajímavost, představí svůj náhled na určitý problém. Budeme rádi, za každého aktivního
občana, kterému není lhostejný život v naší obci a který ho chce zlepšovat.
Štěpán Benca, starosta

Zprávy ze zastupitelstva
- Odborná prohlídka kamenného "Černého" mostu nad
Planýrkou přes železniční trať zjistila nutnost oprav,
které zabrání uvolňování kamenných kvádrů a zatékání.
Most je ve vlastnictví obce. Budou osloveny odborné
firmy pro podání cenových nabídek na opravu mostu.
- Proběhla kolaudace nového vodovodního řadu.

- Zastupitelstvo obce schválilo vystavení penalizační
faktury za pozdě odstraněné závady při realizaci
vodovodního řadu firmě Trace Group Holding PLC.
- Zastupitelstvo obce schválilo podání protestu proti
navýšení poplatků OSA pro rok 2017 o 50%. Protest
bude zaslán Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a
na Ministerstvo kultury ČR.
- Obecní úřad poptá minimálně tři firmy na nákup
obecního traktoru určeného pro údržbu cest, sekání
zeleně apod.
- Nejvýhodnější nabídku na zpracování územního plánu
obce podala firma Aurum, s.r.o. z Pardubic.

Hlučné činnosti jsou v neděli
dovolené pouze mezi 9-12
hodinou dopolední.
(sekačky,cirkulárky…)
vyhlášky naleznete na webových stránkách obce
www.ctyrkoly.cz v sekci Úřední deska

Volby do zastupitelstva
Středočeského kraje
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se konají:

pátek 7.10. 2016 od 14 do 22 hodin
sobota 8.10. 2016 od 8 do 14 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu (1. patro)
Čtyřkoly č.p. 70.
Voliči musí prokázat totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Volební lístky budou rozeslány tři dny před konáním
voleb nebo je vydá ve dnech konání voleb volební
komise.

Připojení na vodovod
Informace pro obyvatele
vybudovanou
vodovodní
vodoměrnou šachtu:

a chataře, kteří mají
přípojku
a
osazenou

Kdo má zájem připojit se na veřejný vodovod, oznamte
to paní Jaegrové na OÚ (osobně, mailem, telefonicky).
Po zaplacení poplatku Vám bude osazen vodoměr.

Kácení mimolesních dřevin
Blíží se doba, kdy občané žádají o povolení kácet
mimolesní zeleň. Ke zjednodušení celé záležitosti obec
na své stránky v sekci Úřední deska (dole na stránce)
vyvěsila formulář žádosti včetně související vyhlášky:
http://bit.ly/2d7ShPj

Tip Rozhledů…
Vodní dům
Nedaleko Trhového Štěpánova v obci Hulice byla v létě
otevřena moderní expozice, která atraktivní formou
seznámí vás i vaše děti s dvěma tvářemi vody. Představí
vám vodu jako životní prostředí vodních rostlin a
živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života. Je
rozdělena na 5 sekcí:
Vodní mikrosvět, Pod vodní hladinou, Na břehu řeky,
Nekonečná cesta vody a Výlet do historie.

V atriu domu jsou vytvořené umělé vodní toky,
symbolizující řeku od pramene k ústí, které můžete
ovládat pomocí čerpadel, pump, vodních mlýnků, hrází a
rozvodníků.

Den pohybu a zdraví
28.9. od 13 hod. Týnec nad Sázavou
Program: JÍZDA NA PONÍCÍCH, RYBAŘENÍ,
FOTBAL, SOFTBALL, TAEKWONDOO, TEJPOVÁNÍ,
HAMAKY, LUKOSTŘELBA, SLACKLINE, VIBRAČNÍ
PLOŠINA, STÁNEK - NOSÍME DĚTI V ŠÁTKU,
BADMINTON, KROKET, BLUDIŠTĚ, HASIČI,
ŠLAPAČKY – PEDALA, DVOJLYŽE, KUBB, TRX,
STŘELBA ZE VZDUCHOVKY, STOLNÍ TENIS,
VOLEJBAL, MöLKKY, WOODBALL, BOCCIA –
PETANQUE, ORIENTAČNÍ ZÁVOD RODIN, DĚTSKÉ
KOUTKY,
CIRKUS – PŮJČOVNA SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ,
STÁNEK S OBČERSTVENÍM, NA VOLEJBALOVÝCH
KURTECH TURNAJ DĚTÍ.
Přijďte si zkusit známé i neznámé sporty a sportovní
aktivity, využít služby fyzioterapeuta, podívat se na
vystoupení oddílů sportovní gymnastiky

Kontejnery
STŘEDA 28.09.2016
ČTVRTEK 29.09.2016
PÁTEK
30.09.2016

9.00 - 16.00 hod
09.00 - 16.00 hod
09.00 - 16.00 hod

Zajímavé akce v okolí
Den prevence
24. 9. od 13,00 - areál Táborských kasáren, Benešov
Akční odpoledne s policií a hasiči, ukázky zásahů,
slaňování, pyrotechnika, doprovodný program
MNICHOVický OKTOBERFEST
24.9., 13,00 - Šibeniční vrch, Mnichovice
Keltský večer
24.9. 16,00- areál hradu Týnec nad Sázavou
Výstava historických fotografií
Do 30.9. - KD Čerčany, 1.p.
Rozhýbejme se tancem
25.9. 8,30 SKC Ondřejov
- 2,5 hod tanců: port de bras, salza merengua, regeton
Prohlídka věže Václavky
28. 9. 15,00 - Zámek Konopiště
Jedenkrát ročně, na sv. Václava je odhaleno tajemství
zámecké věže zvané Václavka, kde údajně přenocoval
Václav IV. během svého zajetí českými šlechtici.
Návštěvníci si prohlédnou všechna dostupná zákoutí věže
od jejích základů až po krov.
Mnoho povyku pro nic
17.10., 19,30 - KD Karlov, Benešov
-divadelní představení

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
( lina, koberce, starý nábytek , apod. )
NE STAVEBNÍ SUŤ A NEBEZPEČNÝ ODPAD!!!
BIOLOGICKÝ ODPAD
Kontejner je určen pouze pro biologický odpad (listí,
tráva, větve šířka do 3 cm, délka větví max. 1 metr)!!!
NE DLOUHÉ NEBO ŠIROKÉ VĚTVE!!!
NEBEZPEČNÝ ODPAD
SOBOTA
1.10. 2016
Na pozemku OÚ ČTYŘKOLY 10:00-11:15
Barvy,
laky,
oleje,
ředidla,
kyseliny,
rozpouštědla apod., vždy v plastových nebo
plechových nádobách. TV, lednice, mrazáky, počítače
–vše pouze nerozebrané, pneumatiky bez disků,
baterie, akumulátory, léčiva…

K naší velké radosti začaly a pokračují stavební práce na
bezpečném sjezdu do naší obce.

Naše blahopřání patří…
Rok 2016 je životním jubileem pro některé naše sousedy. Dovolujeme
si poblahopřát těm, kteří své narozeniny slaví v září a říjnu:
Vítek Pavel

7.9.

Lhotka Zdeněk

8.9.

Černá Miloslava

14.9.

Pomazal Bohumil

19.9.

Noví občánci:

Schubertová Alena

5.10.

Anežka Šturcová

Pospíšil Karel

9.10.

Maršálková Hana

11.10.

Hodně štěstí a
zdraví

Žáková Daniela

25.10.

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.

DIAKONIE BROUMOV
Centrum sociálních služeb
vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Sbírka se uskuteční v obci Čtyřkoly od 10.10.2016 do
30.10.2016 v době úředních hodin na Obecním úřadě ve
Čtyřkolech .
Věci prosíme řádně zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc

Sbíráme:
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské)
- lůžkoviny , prostěradla , ručníky , utěrky,
záclony
- látek (min. 1m2)
- péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé -vše
nepoškozené
- vatované přikrývky, polštáře a deky
- nepoškozenou
- hračky
- malé elektrospotřebiče

Napsali nám:
Chcete žít v „údolí smradu“?
Čtyřkoly, pátek 9. září 2016. Příjemný letní večer, který láká k posezení s přáteli na zahradě se skleničkou vína. Stmívá
se, od Sázavy se pozvolna zvedá mlha, což v jejím údolí, v místech málo provětrávaných, bývá docela normální jev. Ale
pohoda je náhle pryč. Někdo v severní části Javorníka zapálil oheň – možná na opékání buřtů - ze kterého se začnou valit
dýmy s odpudivým, dráždivým chemickým zápachem. Téměř se nedá dýchat. Rychle utíkám zavřít všechna okna a
nevycházíme ven jako při poplachu po havárii chemické továrny… Podle starousedlíků není tento jev ojedinělý. Zejména,
když je topná sezóna. Nebo o víkendech, kdy do ovzduší stoupá i dým z ohníčků a z komínů rekreačních chat. Nedivme
se, že někteří dokonce Čtyřkoly nazývají „údolím smradu“ …
Obec i její část Javorník jsou rekreačním místem od nepaměti. Lidé si zde staví domy, stěhují se sem a jezdí na své chaty
i proto, aby se těšili z krásné přírody a unikli znečištěnému ovzduší velkoměsta. Kdybychom však ve Čtyřkolech měřili
některé hodnoty znečištění ovzduší v době inverzí, kdy se mlha mísí s kouřem z komínů a venkovních topenišť a kvůli
nepříznivým klimatickým podmínkám se tento smog nemůže rozptýlit, nepochybně bychom byli překvapeni výsledky. Naši
obec u Sázavy by podle znečištění ovzduší zařadili daleko za Prahu. V rekreační oblasti bez velkých průmyslových a
dopravních zdrojů znečišťování se vinou některých bezohledných sousedů vytváří prostředí, které vážně ohrožuje naše
zdraví. Velkým nešvarem je pálení lakovaného, napuštěného dřeva a plastů, které jsou zdrojem pro zdraví škodlivých
látek. Každý z nás by si měl uvědomit, že do kamen, kotlů, ani na venkovní ohniště nepatří jakékoliv odpady.
Tento příspěvek si neklade za cíl vyjmenovávat zákony a obecní vyhlášky, které se problematikou ovzduší a odpadů
zabývají. Ani není jeho ambicí komentovat připravovaný nový zákon o ovzduší, který by měl úředníkům umožnit kontrolu
přímo v obytných objektech, u nichž je podezření na spalování odpadů. Nechce se zabývat konkrétním poškozováním
zdraví chemickými látkami vznikajícími při spalování. Chce pouze vyzvat k zamyšlení, ke zodpovědnosti za to, co děláme.
K uvědomění si, čím škodíme sami sobě… Věřím, že nikdo z nás nechce žít nebo se rekreovat v „údolí smradu“….
RNDr. Milena Ježková
Vydává Obec Čtyřkoly, IČ: 00508519, pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 19.9.2016, odpovědná osoba Markéta Ježková.
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

