březen-duben 2017
ročník 12, číslo 2
dvouměsíčník

ČTYŘKOL a JAVORNÍKU
Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
s přicházejícím jarem bych Vás rád pozdravil a zároveň požádal o trpělivost při omezení dopravy v naší obci. Můžeme
se jenom těšit, že se nám pak bude jezdit lépe. Níže jsou nastávající opravy komunikací popsané. V tomto čísle se také
dočtete o dalších plánech v oblasti veřejné infrastruktury, ale co vše se podaří uskutečnit, je závislé i na výši prostředků,
které se podaří případně získat z dotačních a grantových řízení. Uvědomujeme si, že je v naší obci hodně co zlepšovat a
o to se snažíme.
Přeji krásné jarní dny.

Štěpán Benca, starosta

Stavební práce a plány v obci
•

30.března začala oprava okresní komunikace III/1096
od penzionu U Čerta k přejezdu a dále až k mostu přes
přípojku. V obci bude omezen provoz, objízdná trasa
bude směrem na Pyšely , resp. podél řeky přes
Vysokou Lhotu. Cesta je úzká, prosíme o ohleduplnost,
neničit krajnice, využívat vyhýbacích zálivů apod. Celá
akce bude trvat do 30.4.2017.

•

Poté začne budování kruhového objezdu pod zahradnictvím, takže do Benešova a z Prahy se bude jezdit dále přes
Vysokou Lhotu. Nebude možné vjet a sjet na nový nájezd a bude zavřen i most přes silnici č.I/3. Stavba by měla být
dokončena do konce června 2017 – uzávěrka vyznačena na obrázku.

•

Byla zpracována projektová dokumentace na výstavbu vodovodu nad bývalou hospodou, v současné době je
zahájeno poptávkové řízení na dodavatele, realizace by měla proběhnout v druhé polovině tohoto roku.

•

Před dokončením je projektová dokumentace na vodovodní řad, který povede poslední odbočkou z hlavní obecní
silnice před rozdvojkou na Javorník k cestě vedoucí podél řeky. Realizace proběhne ještě v tomto roce

•

Byla zpracována projektová dokumentace na veřejné osvětlení v lokalitě Na stráni za tunelem vlevo,
realizace proběhne dle finančních možností ještě v letošním roce.

•

Připravuje se projektová dokumentace k vodovodu pro lokalitu nad tratí.

•

V tomto týdnu bude zahájena oprava komunikace navazující na komunikaci vedoucí od bývalého obchodu nahoru a
doprava směrem k domovu pro seniory. Termín dokončení je červen 2017.

Zprávy ze zastupitelstva
•

Byla podepsána smlouva s firmou ACCON aktivity
consulting, s.r.o. na dotační poradenství týkající se výstavby
chodníku podél komunikace III/1096 (od benešovské silnice
I/3 směrem řece).

•

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo příspěvek na případnou
koupi novějšího hasičského vozu pro místní SDH do výše
500.000 Kč.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách
www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě.

Zastupitelstvo 1.4. 2017 na mimořádném
zasedání rozhodlo, že na nově upravené návsi v
Javorníku před domovem pro seniory zřídí
velkokapacitní kompostárnu.

Kontejnery

Sběr nebezpečného odpadu

STŘEDA
12.4.
12.00 - 15.00 hod
ČTVRTEK
13.4.
9.00 - 15.00 hod
PÁTEK
14.4.
9.00 - 15.00 hod
SOBOTA
15.4.
9.00 - 12.00 hod
NA POZEMKU OÚ ČTYŘKOLY

SOBOTA
29.4. 10,00 - 11,15 hod
U budovy OÚ Čtyřkoly
Nebezpečný odpad je možno složit na pozemku
OÚ max. jeden týden předem.

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 !!!
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
( lina, koberce, starý nábytek , apod. )
NENÍ URČENO NA STAVEBNÍ SUŤ A NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!
NA ODVOZ JE NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ NA OÚ ČTYŘKOLY
TEL: 317 776 651 NEBO

774 439 406

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

Sběr železného šrotu
SOBOTA 13.5. 2017 od 8,00 hod, pořádá SDH Čtyřkoly
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

7.- 9.4. 2017

Již po dvanácté za pomoci dobrovolníků spustí společnost Posázaví o.p.s. projekt
„Čistá řeka Sázava“. Jedná se o jarní úklid řeky Sázavy a jejího okolí.
Dobrovolníci sbírají vše, co do řeky a její blízkosti nepatří. Jedním z cílů je měnit
myšlení lidí, podnítit v nich zájem o místa, kde žijí, motivovat je k ohleduplnému
chování k přírodě a vychovávat tak další generace.
Dobrovolníci se mohou hlásit na www.cistarekasazava.cz
DIAKONIE BROUMOV
Centrum sociálních služeb
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské,
dětské)
- lůžkovin , prostěradel , ručníků , utěrek, záclon
- látek (min. 1m2)
- péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
- domácích potřeb-nádobí bílé i černé -vše
nepoškozené
- vatované přikrývky, polštáře a deky
- nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
- hračky
- malé elektrospotřebiče (vysavače, žehličky, holící
strojky, hodiny, váhy, mixery ,mikrovlnky, vrtačky..)
Sbírka se uskuteční v obci Čtyřkoly 18.04.2017 02.5.2017 v době úředních hodin na OÚ Čtyřkolech .
Věci prosíme řádně zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc

Naše blahopřání patří…

Rozloučili jsme se:

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

Jan Kovář
Růžena Hodíková
Jan Kulhánek

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
Berka Josef

6.3.

Hodík Oldřich

6.3.

Mervartová Marie

6.4.

Medřická Růžena

12.4.

Vladař Petr

16.4.

SDH ČTYŘKOLY
pořádá 11. ročník

Prágerová Miloslava

25.4.

speciální soutěže v požárním útoku

Maršálková Hana

29.4.

Petáková Věra

30.4.

Akce v obci:
22.4. Seniorské jaro – info na jiném místě
30.4. Čarodějnice na Planýrce

3.6. Dětský den

SENIORSKÉ JARO - ČTYŘKOLY
2017
Datum konání: 22.4.2016 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!

Tipy Rozhledů…

Nezapomeňte na dobrou náladu!
www.sdhctyrkoly.cz

MIMOŘÁDNÝ KONCERT SPIRITUÁL KVINTETU
V SKCENTRU V ONDŘEJOVĚ.
22.4. 19 hod. SKCENTRUM Ondřejov
Letos slaví Jiří Tichota, zakladatel a umělecký
vedoucí Spirituál kvintetu 80 let. V Ondřejově se
bude přát.

Zajímavé akce v okolí

Zápisy do MŠ a ZŠ

- Velikonoční

MŠ ČERČANY

tvořeníčko s Hvězdičkou
12.4. 15-17 hod, herna mateřského centra Hvězdička,
Benešov
- Benešovský jarmark
1.5. Masarykovo náměstí
- Marta Kubišová se loučí
17.5. Benešov, KD Karlov -poslední recitál české
pěvecké legendy
- Tři tenoři
23.6.
od
20:30,
Přírodní
divadlo
Konopiště
V jedinečném prostředí Přírodního divadla Konopiště
vystoupí významní operní pěvci tří národností.
Arda Dogan (Turecko), Paolo Lardizzone (Itálie) a Jose
Manuel
Montero
(Španělsko)
za
doprovodu
Severočeské filharmonie Teplice a dirigenta Alfonsa
Scarana představí program sestavený z atraktivních
árií, folkových písní a symfonických skladeb.

V úterý 2.5. od 13,30 do 17 hod je možné si
vyzvednout žádost o přijetí do MŠ pro školní rok
2017/18. Tuto přihlášku, opatřenou potvrzením
dětského lékaře, bude nutné odevzdat do mateřské
školy do pátku 12.5.2017. Od toho dne běží 30ti
denní lhůta přijímacího řízení

Školku si můžete společně se svými dětmi
prohlédnout a také ochutnat něco ze zdravých
dobrot od paní kuchařek.
ZŠ ČERČANY
Zápis probíhá 4.4. 14-17 hod a 5.4. 14-16, náhradní
termín 11.4. od 14 hod po předchozím objednání.
ZŠ SENOHRABY
Zápis se koná 12.4. 2017 od 13,30 v budově ZŠ
Senohraby. V době zápisu je možné si prohlédnout
budovu školy, formuláře a informace jsou k
dispozici na www.zssenohraby.cz

Zpráva velitele za rok 2016
Celkem bylo odpracováno 869 hodin.
z toho: Požáry…………………………………..4 hodin
Padlé stromy…………………………...5 hodin
Školení ZJO + Námětové cvičení……386 hodin
Sběr železného šrotu…………………108 hodin
Údržba tech. + kondiční jízdy..……….324 hodin
Propagace PO + příprava nástěnky…42 hodin
Velitel JSDHO Čtyřkoly, Lán Ladislav

Zásah při požáru v Barochově letos v únoru.

Proč byla v naší obci 10.3. vyvěšena tibetská vlajka?
Možná jste si všimli, možná také ne, 10. března se naše obec vyvěšením
tibetské vlajky připojila ke kampani Vlajka pro Tibet. Věříme, že naši občané
nejsou lhostejní k potlačování lidských práv a že s tímto krokem většina
souhlasí. Vyjádřili jsme tak symbolickou podporu utlačovanému národa činem,
za který se mohou Tibeťané ve své zemi dostat do několikátého vězení.

Kampaň Vlajka pro Tibet
vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z
nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských
práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok, v den výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959
zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo
v následujících letech ve vězeních,

Jarní běhání
U nás v obci se běhá čím dál tím více, zde jsou dva tipy pro velké i malé běžce.

Posázavský ½ maraton
8.5. Sázava, start 9:45
- možnost poprat se s místními
kopci a přírodními překážkami.
Připraven
je
závod
lehce
přesahující
vzdálenost
půl
maratonu, převážně po lesních a
polních cestách, které se klikatí po
posázavských kopcích aby se pak
zase vrátil dolů k řece . . . a pak
zase nahoru . . .

Vydává Obec Čtyřkoly, jako elektronické periodikum
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 2.4.2017, odpovědná osoba Markéta Ježková.
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

