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ROZHLEDY

ČTYŘKOL a JAVORNÍKU
Milí sousedé a přátelé
ze Čtyřkol a Javorníku,

Zprávy ze zastupitelstva
•

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že ceny za svoz odpadu
zůstávají pro rok pro 2017 stejné jako v roce 2016.

dostává se Vám do rukou prvního číslo našich
Rozhledů v roce 2017.

•

Zastupitelstvo obce schválilo Vnitřní směrnici pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.

Doufám, že Vám v tomto a v následujících pěti
vydáních budeme přinášet většinu zpráv
dobrých. Tak jako třeba to, že na sklonku roku
dorazil dlouho objednaný traktor, který nám v
obci bude sloužit a pomáhat při nejrůznějších
příležitostech, např. při údržbě silnic. K zimnímu
úklidu obce se níže vyjadřuje člověk
nejpovolanější, Libor Jaeger.

•

Zastupitelstvo obce rozhodlo o změně směrnice, která
určuje výši finančního příspěvku a předání věcných darů
trvale žijícím občanům. S platností od 1.1.2017 budou
věcné dary předávány každý rok až od 80 let. V ostatních
bodech se směrnice nemění.

•

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zakoupení panelů (cca 25
ks) na opravu komunikace v Javorníku, směrem k
rodinnému domku č.p. 24.

Rád bych také poděkoval paní Jaegerové za
příběh o nejstarším občanovi. A nejenom jemu,
ale i Vám všem přeji v novém roce hodně zdraví,
klidu a pohody. Ať se nám v naší malé obci žije
dobře.

•

Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční příspěvek na podporu
projektu Čistá řeka Sázava 2017 ve výši 5 892 Kč.

•

Byla zpracována žádost o poskytnutí dotace na opravu
místní komunikace v lokalitě Javorník na pozemcích č.
296/5, 217/6 a části 745. Žádost byla podána na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Štěpán Benca, starosta

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

Zimní údržba
Vážení spoluobčané, jistě jste stačili postřehnout,
že obec vykonává zimní údržbu místních
komunikací vlastním traktorem a vlastními silami,
ale ještě jsou viditelné i nedostatky v této činnosti.
Tyto nedostatky vznikly tím, že objednaný pluh,
který se připojuje za traktor bude dodán až koncem
měsíce ledna a proto je problematické dobře
upravit komunikace hlavně v chatové osadě nad
Javorníkem a v lokalitě na pravé straně pod
hřištěm. Zatím máme k dispozici pluh připojený
před traktor a tím se se údržba v těchto lokalitách
provádět nedá. Můžete namítnout, že jsme mohli
oslovit jinou firmu, která by údržbu provedla, ale
finanční náročnost by byla vysoká, navíc jsme
nepředpokládali skluz v dodání tohoto pluhu. Tímto
bych se chtěl občanům v dotčených místech
omluvit a požádat je o trpělivost. A v neposlední
řadě přeji hodně zdraví a štěstí v roce 2017.
Libor Jaeger, místostarosta

Nákup traktoru
Obec zakoupila traktor Solis 60 indické výroby a s ním i
příslušenství (valník 3,5 t, nakladač, radlice přední a zadní,
sypač a zametač).

Připravuje se sortiment prací a služeb, které bude obec
traktorem pro občany vykonávat a ten bude v brzké době pro
zájemce o tyto služby k nahlédnutí v kanceláři úřadu a bude
otištěn v některých příštích Rozhledech.

Třídění odpadu v naší obci
V soutěži třídění odpadu Středočeského kraje "My třídíme nejlépe" , kterou pořádá firma EKO-KOM, se naše obec
umístila za rok 2016 na nepopulárním "bramborovém" 4. místě. V kategorii obcí s 500-1999 obyvateli jsme skončili se
ztrátou 12, 72 bodů za 3. obcí Slapy. Ve srovnání s rokem 2015, kdy naše obec obsadila skvělé 3. místo, jsme si sice
o jedno místo pohoršili, nicméně je to v konkurenci 414 obcí opět vynikající výsledek! Pro zajímavost srovnání
okolních obcí stejné kategorie: obec Pyšely 62., Senohraby 67. a Mrač 260. místo.
Vše je možné najít na stránkách www.mytridimenejlepe.cz
Ráda bych proto moc poděkovala všem našim obyvatelům za to, jak poctivě třídí odpad a tím chrání naše životní
prostředí. Jedině správně vytříděný odpad může být recyklován...

Odvoz odpadů 2017
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

Závěrem bych jen ráda připomenula,
že i přes výborné výsledky máme ještě co zlepšovat!

Opětovné umístění v elitní trojce není v nedohlednu!
Martina Volfová, kom. živ. prostředí

Tříkrálová sbírka 2017 u nás
Dvě skupiny dětských králů procházely začátkem ledna 2017 obcí, zpívaly koledy a přály všechno dobré všem, kteří jim
otevřeli svá srdce i dveře svých domovů. Celonárodní Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita České republiky, si i ve
Čtyřkolech a Javorníku získává stále větší podporu.
„Letos to bylo krásné, všude byl sníh a mráz a třpytky na zemi. Vůbec mně nebolely nohy, až ke konci to trochu štípalo.
Otevřelo nám hodně domů a všude jsme zpívali i přáli hezký nový rok.“, říká o sbírce devítiletý Teo, který koledoval
společně s Dominikem (7 let) a Honzíkem (10 let).
„V neděli nám hodně sněžilo a mohly jsme se válet ve
sněhu jako v bílé pěně. V týdnu jsem koledovala se svými
kamarády i ve škole panu řediteli. Bylo to hezké.“, dodává
Klárka (8 let), které pomáhala sestra Ája (7 let) a
kamarádky Barča (7 let) a Eliška (6 let).
V mrazivém lednovém víkendu se dětem dostalo
zasloužených sladkých odměn i finančního příspěvku,
poctivě uloženého v zapečetěné kasičce. Letošní sbírka
lámala rekordy i u nás. Celkem se ve farnosti Poříčí na
Sázavou vybralo 20 709,00 Kč, z toho „naši králové a
královny“ vybrali 5 789,00 Kč! Na nákup mobilního
kardiokřesla bude použito 12 500,00 Kč, tisícikoruna je
určena na nákup pomůcek do speciální třídy v ZŠ
Čerčany. Zbylá finanční částka jde na financování aktivit
na národní úrovni. Cílem sbírky je pomáhat nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni (více
na www.trikralovasbirka.cz).
Děkujeme lidem dobré vůle a těšíme se na příští rok!
Christus mansionem benedictat.
Vlaďka Molčáková

Napsali nám …

Naše blahopřání patří…

Byla jsem požádána členkami komise sociální a zdravotní
při obecním úřadě pí Ježkovou a pí Kučerovou, abych do
Rozhledů napsala. Necítím se jako dopisovatelka, ale ráda
se ujímám tohoto úkolu.

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.

Je to příběh věnován tomu, který v roce 2016 oslavil 90.
narozeniny.

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.

5.12. 1926 zavolali manželé Vítkovi z Javorníka paní
Antonii Vávrovou, aby pomohla při narození jejich
druhorozenému potomkovi. Paní Vávrová (měla jsem tu
čest býti její sousedkou a poslouchat její zajímavé
vyprávění o profesi, kterou provozovala a pomohla na svět
mnoha občanům naší obce i širého okolí) bydlela ve
Čtyřkolech v domě č.p. 40. Na domě měla poutač: Zde
bydlí zkoušená porodní asistentka Antonie Vávrová. Tato
paní Vávrová pomohla na světlo světa panu Josefu
Vítkovi 5.12. 1926 a ten pan Vítek prožívá celý svůj život
v rodném domě v Javorníku. Je nejstarším občanem a
také nejvěrnějším. Vzpomínám, jak se se svým starším
bratrem starali o kulturu na vánočních setkáních, Josefharmonika a František–vozembouch. Oba velmi dobře
bavili osazenstvo hudbou i zpěvem. Promiň, Pepíčku, že
tak pozdě, ale ráda připomínám, že jsme se také dobře
bavili a na té zábavě jsi, Ty, měl značný podíl.

Gagalík Jiří

6.1.

Hraběta Vladimír

7.1.

Fialová Eva

12.1.

Zemanová Miloslava

15.1.

Hofmannová Miloslava 25.1.
Jaegerová Zdenka

29.1.

Šálková Jarmila

14.2.

Škvorová Jana

23.2.

Děkujeme paní Jaegerové za krásnou vzpomínku a s
úctou se připojujeme k blahopřání k nádhernému
jubileu.

Přeji Ti hodně zdraví, pohodu v kruhu rodiny s nevšední
péčí Tvé vzorné ženy Jany.

Pane Vítku,
přejeme pevné zdraví a životní pohodu.

Toto si troufá psát kamarádka Zdenka Jaegerová.

Zastupitelé obce.

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

-

u svařáčku při rozsvícení našeho vánočního stromu,

-

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

Akce v obci…

Zajímavé akce v okolí

Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění našeho souseda Petra Beneše:

12.1.-15.2. Výstava epigramů
- výstava inspirovaná knihou epigramů
neveklovského starosty, muzikanta a
myslivce Ing. Jana Slabého
Městský úřad Týnec n/S
29.1. 14:00 Pirátská diskotéka
- dětská karnevalová diskotéka
v pirátských dekoracích
Hotel Týnec-Společenské centrum
11.2. 20:00 Taneční zábava v
Zaječicích
Hospůdka na hřišti
18.2. Masopustní průvod
Pyšely
25.2. 10:00 Ladovské vepřové hody
Areál pivovaru ve Velkých Popovicích

Zimní radovánky v obci…

Lyžování v okolí…

SKIAREÁL MONÍNEC
3. února – Monínec patří dětem – zábavný den u
příležitosti konce prvního pololetí. Jedničkáři získají
na Monínci skipas zdarma. Součástí dne bude i další
program.
Letošní leden je za posledních několik let
nejsněhovější a nejmrazivější, což dokazuje
i bruslení na řece.

24. února – Dark Snow – noční závod ve sjezdu pro
veřejnost.
12. března – Den s rádiem Blaník a Policií ČR

HORSKÝ AREÁLŠIBENIČNÍ VRCH
- Sjezdovka Bobeš dlouhá 250 metrů s vlekem typu
Poma, umělým zasněžováním a osvětlením a dětský
skipark Mikeš, vlek dlouhý 100 m + další sportovní
aktivity.

SKI KVASEJOVICE
- Dvě sjezdovky, na své si zde přijdou rekreační i
náročnější lyžaři a snowboardisté, děti i dospělí.

SKIAREÁL CHOTOUŇ
- Zdejší mírné sjezdové tratě jsou vhodné hlavně pro
začínající a středně pokročilé lyžaře.
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