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Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
Asi nebudu první ani poslední, kdo si posteskne, jak nám ten čas letí. Ano, zase máte před sebou poslední číslo
Rozhledů v tomto roce. Velice rád na tomto místě poděkuji pánům Kramolišovi, Chocholatému a Červenému. Určitě jste
si všimli, že javornická náves proti bývalé Subteře podstatně změnila svojí podobu. Ještě nedávno se nacházela v
neutěšeném stavu, ale dnes je upravená, osázena keři a osetá travním semenem, za což jim patří veliký dík. Tradičně
Vás srdečně zvu na milé akce v naší obci spojené s adventem a Vánocemi. Vánoce jsou oslavou zrození a nedá mi tak
v tomto úvodníku nezdůraznit velký počet nových miminek mezi námi. Velice nám všem přeji, abychom si předvánoční
čas užili, nepředpokládám, že by toto období nebylo hektické, nicméně mysleme na to, že se máme na co těšit a těšme
se. Doufejme, že příští rok nám přinese hodně dobrého a méně špatného.
Štěpán Benca, starosta

Jak se volilo ve Čtyřkolech?

Zprávy ze zastupitelstva
•

Na internetových stránkách obce (Úřední deska)
jsou
postupně
zveřejňovány
dodavatelské
smlouvy uzavřené obcí Čtyřkoly

•

Finanční výbor předložil návrh rozpočtu obce na
rok 2017. Plánované výdaje činí 11.331.000,- Kč,
plánované příjmy činí 7.871.600,- Kč. Schodek
bude kryt z přebytků minulých let.

•

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zakoupí traktor
pro práce spojené s údržbou obce. Na základě
předložených nabídek potencionálních dodavatelů
byl vybrán traktor SOLIS 60 od dodavatele ZEMI
stavební stroje spol. s r.o. Pořizovací cena
traktoru včetně příslušenství činí 977.187,- Kč bez
DPH.

•

Pro nově zakoupený traktor bude postaven u
obecního úřadu přístřešek. Stavbu parkovací
plochy zajistí firma Josef Chvála, stavbu ocelové
konstrukce a zastřešení zámečnictví Libora
Jaegera.

•

Popis objízdné trasy: Objízdná trasa při uzavření odbočení ze
sil. III/1096 na silnici I/3 ve směru od Prahy na Benešov bude
vedena silnicí III/1096 přes město Pyšely po MK ul. Na Ohradě
a MK ul. Brigádníků zpět na sil. I/3.

Obecní úřad projedná s odborem dopravy a
s Policií ČR možnost umístění značky „Zákaz
vjezdu motorových vozidel“ s výjimkou majitelů
objektů v této lokalitě a zásobování na cestu podél
řeky směrem na Baštírnu. Důvodem jsou stížnosti
na nadměrný provoz motorových vozidel.

Při zamezení levého odbočení ze sil. I/3 ve směru na Tábor
bude objízdná trasa vedena po sil. I/3 na MÚK Čerčany a zpět.

Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na
stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na OÚ.

Voleb do zastupitelstva Středočeského kraje konaných ve
dnech 7. a 8. října 2016 se ve Čtyřkolech zúčastnilo 236
voličů, což je 47,5% ze všech 497 oprávněných voličů. To je
výrazně více než byl celorepublikový průměr 34,6%.
Rozdělení hlasů:
hnutí Starostové a nezávislí – 82 hlasů (35,2%)
ANO 2011 – 40 hlasů (17,2%)
ODS – 21 hlasů (9%)
TOP 09 – 17 hlasů (7,3%)
ČSSD – 16 hlasů (6,7%)
Svobodní a soukromníci – 14 hlasů (6%)
Ostatní strany a hnutí nepřekročily 10 odevzdaných hlasů.

Uzavření odbočení do Čtyřkol
Od 1.11. do 31.12. je hlášena částečná uzavírka silnice I/3.
V průběhu uzavírky bude uzavřeno odbočení ze sil. III/1096 na
silnici I/3 ve směru od Prahy na Benešov. Ve směru na Tábor
bude zamezeno levé odbočení.
Tzn.: Ve směru od Prahy nebude možné odbočit do Čtyřkol
a ze Čtyřkol nebude možné odbočit na I/3 směr Benešov.

Naše blahopřání patří…
Těší nás, že můžeme popřát našim
sousedům, kteří v posledních dvou
měsících roku 2016 oslaví životní
jubileum:
Martínková Marcela

2.11.

Černý František

9.11.

Stehlíková Anna

12.11.

Kadeřávek Karel

17.11.

Postlerová Luisa

21.11.

Šobrová Eva

23.11.

Míková Jana

1.12.

Doktor Vladimír

9.12.

Nováčková Hana

17.12.

Krupová Jarmila

20.12.

Hoffmann Jaroslav

28.12.

Noví občánci:
Lucie Pančochová
Matěj Chocholatý
David Stránský
Matěj Petroušek
Vanesa Stahl
Anna Janoušková

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.

Akce v obci:
27.11. od 16 hod Rozsvícení vánočního stromku
Přivítejme společně advent se svařáčkem v ruce –
tentokrát na pozemku u obecního úřadu.
14.12. od 16 hod Vánoční posezení pro seniory
v zasedací místnosti v prvním patře obecního úřadu.
24.12. Štědrodenní výšlap
Již tradičně se bude konat Štědrodenní výšlap ke
kostelíku na Hradišti. Sraz je v 10 hodin u mostu. V
kostelíku si můžete připálit Betlémské světlo,
zazpíváme koledy a děti mohou ozdobit stromeček pro
zvířátka donesenými ozdobami ze zeleniny a ovoce.
24.12. Bridge After Party
Přijďte na Štědrý večer „po pohádce“ zapálit svíčku na
náš čtyřkolský most a popřát si a připít se sousedy na
krásné Vánoce.

Kontejnery
budou přistaveny u obecního úřadu v těchto termínech:
STŘEDA 16.11.2016, 12-15 HODIN
ČTVRTEK 17.11.2016, 9-15 HODIN
PÁTEK 18.11.2016, 9-15 HODIN
SOBOTA 19.11.2016, 9-12 HODIN
Kontejner na velkoobjemový odpad je určen na starý
nábytek, koberce, linolea apod. Není určený na stavební
suť a nebezpečný odpad!
Kontejner na biologický odpad je určen pouze
pro biologický odpad (listí, tráva, větve šířka do 3 cm
a délka max. 1 metr). Dlouhé nebo široké větve
nebudou odvezeny.

Zajímavé akce v okolí:
30. 11. – 22. 12. Kouzlo Vánoc
výstavní síň DDM Benešov
-výstava staročeských a netradičních vánočních ozdobiček
7.12. 19 hod Miloslav Donutil
KD Čerčany
– nové představení a CD Cestou necestou
13.12. 15 hod Vánoční setkání u Betléma
Mnichovice
vystoupení dětí, flašinetář, tradiční ochutnávka vánočních
specialit (jitrnice, jelítka, domácí tlačenka, svařené víno,
medovina, pečené kaštany), prodej vánočního zboží
19.-23. 12 Adventní jarmárek
Masarykovo náměstí , Benešov

Děsivá výprava za pokladem!
V neděli 6.11. se naše děti zase po roce vydaly hledat
poklad na zříceninu Hláska. I když si letos čarodějnice
Sorlana s Roslanou pozvaly na pomoc další pomocníky,
kteří se snažili poklad uchránit, nepovedlo se. Děti
poklad našly a nezastavil je ani vytrvalý déšť a zima.
Nakonec se však všichni ohřáli u ohýnku.

Majitelé kotlů na tuhá paliva mají na kontrolu
něco málo přes měsíc
Ten, kdo má kotel o příkonu 10-300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro
radiátory topení, musí do konce roku mít hotovou kontrolu zařízení. V podstatě
jde o domácí kotle na pevná paliva, které se používají k vytápění celého domu.
JDE O TO, ABY KOTLE BYLY V DOBRÉM STAVU A NEKOUŘILY.
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, včetně příslušenství,
může i poradit, jak efektivně a správně topit.
Doklady o provedené kontrole je třeba mít doma uschované pro případnou
kontrolu ze strany obecního úřadu s rozšířenou působností. Fyzické osobě, která
tyto doklady nebude moci předložit hrozí pokuta až do výše 20 tisíc korun.

Slovo na závěr, nikoli veselé…

Advent v naší vesnici začal poněkud dříve než je zvykem, tudíž je na místě poděkovat tomu, kdo se o příkladnou výzdobu
postaral. Pamatuji dobu , kdy se ve starém krámu občas stála fronta na banány, toaleťák atd., ale takový bordel tu fakt
nebyl. Mějte krásné svátky vánoční a šťastný celý příští rok 2017.
Libor Jaeger
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