Září – říjen 2017
ročník 12, číslo 5
dvouměsíčník
www.ctyrkoly.cz

Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
dovoluji si Vás pozdravit s prvními podzimními dny, i když astronomické léto teprve za pár dnů skončí, dle počasí se
podzim přihlásil již prakticky s koncem prázdnin. Konec prázdnin znamená i začátek školního roku, z některých dětí se
poprvé stali školáci či školkáčci, s tím souvisí i jeden článek v Rozhledech, níže si můžete přečíst novinky z čerčanské
školy, se kterou úzce spolupracujeme a kam chodí hodně čtyřkolských dětí. Přeji všem dětem i jejich rodičům, aby
školní rok pro ně byl úspěšný. Všem pak přeji, aby si dokázali užívat podzim, který obecně nepatří k nejoblíbenějším
ročním obdobím, ale minimálně svou barevností také přece není k zahození.
Štěpán Benca, starosta

Svoz odpadů v obci
Možná jste již zaregistrovali, že se v části obce u jednotlivých
domů objevily popelnice na plast a na papír. Pilotně se v části
Čtyřkol zavedl nový systém svozu odpadu, který by měl od
nového roku platit pro celou obec pro trvale hlášené obyvatele.
Každá domácnost bezplatně obdrží žlutou a modrou popelnici o
velikosti 240 l. Tyto se budou vyvážet 1x měsíčně. Popelnice na
směsný odpad se nově budou vyvážet 1x za 14 dní. Postupně se
budou snižovat počty kontejnerů na jednotlivých stáních, včetně
kontejnerů na tetrapak obaly, pro které jsou určeny kontejnery na
plast. Nadále budou v sezóně rozmisťovány velké kontejnery na
daných stanovištích (u zastávky a v Javorníku na návsi,
přidáváme ještě jeden a to do Javorníku u bývalé tel. budky).
Nově zkusíme umístit do Javorníku na náves i kontejner na
velkoobjemový odpad. Zde ale apelujeme na všechny,

kteří
kontejner
využijí:
plňte
kontejner
zodpovědně, aby nedošlo k tomu, že tam jeden občan dá
sedačku, druhý přes ni křeslo a třetí matrace a kontejner bude
plný. V tomto případě, nebude možné nechávat pravidelně k
dispozici velkoobjemový kontejner.
Každou první sobotu bude možné odevzdat nefunkční
elektrospotřebiče ve Lštění, v bývalém statku u Zoulů (za
mostem vlevo), více info, pan Jaroslav Zoula: 739422608.

Umístění kontejnerů:
27.09.2017 - 04.10.2017
kontejnery na bio odpad na stanovišti:
1. ve Čtyřkolech pod zastávkou ČD
2. v Javorníku na návsi
3. v Javorníku u bývalé telefonní budky(nově)

11.10. - 14.10.2017
kontejnery na velkoobjemový odpad a bio odpad u
OÚ Čtyřkoly.
28.10.2017
nebezpečný odpad u budovy OÚ Čtyřkoly 10.00
hodin - 11.15 hodin.
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 !!!

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Územní plán obce

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 20.10.2017
od 14 do 22 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8 do 14 hodin. Místem konání je
zasedací místnost v 1. patře obecního úřadu ve Čtyřkolech.
Voliči musí prokázat totožnost a státní občanství ČR platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem. Volební lístky budou rozeslány 3 dny
před konáním voleb nebo je vydá ve dnech konání voleb volební komise.

V následujících týdnech se dokončí
návrh nového územního plánu
obce. Sledujte webové stránky
obce, kde budou zveřejněny
informace
potřebné
k
jeho
připomínkování.

Modernizace školy a školky v okolí
ZŠ Čerčany má novou tělocvičnu a pět nových tříd,
dohromady za 81 milionů korun.
Zvýšení kapacity a zlepšení podmínek pro vzdělávání
přinesla rozsáhlá modernizace Základní školy v Čerčanech.
Začala loni v květnu a skončila letos v srpnu. Její součástí
byla stavba nové tělocvičny, pěti učeben a administrativního
zázemí. Celkové náklady na stavbu a část vybavení dosáhly
81 milionů korun, z toho 54 milionů korun pokryla dotace od
Ministerstva financí, zbytek zaplatila obec ze svého
rozpočtu. Část nákladů pomohou na základě dohod o
spolupráci uhradit okolní obce, jejichž děti čerčanskou
základní školu navštěvují. Vzniklo pět nových tříd a nová
tělocvična, která se bude využívat až do večerních hodin –
kromě školáků bude k dispozici také místním dětským
kroužkům.

Placená inzerce

Občanská aktivita
Vážení spoluobčané,
k některým z Vás se již v červnu dostala informace o petici, která se zasazuje o zřízení zákazu vjezdu všech
motorových vozidel na Baštírnu. Budu rád, když si přečtete celý text petice uvedený níže, a případně připojíte i vy
Váš podpis. Vaše podpisy umožní získat podporu pro úspěšné jednání s úřady (MěÚ Benešov, Policie ČR,...). V
současné době máme již shromážděno přes 100 podpisů, ale budeme rádi za každý další. Podepsat petici můžete
buďto osobně na podpisové archy, které jsou k dispozici u Zahrádků (Javorník 57) a u Kovářů (Čtyřkoly 151) nebo
podepsat její elektronickou verzi zde:
https://www.petice24.com/zakaz_vjezdu_vech_motorovych_vozidel_na_batirnu
Rád bych sběr podpisů ukončil do konce října. Děkuji Vám za Vaši podporu, Miroslav Zahrádka, tel: 602 209 887

Text petice:
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel na Baštírnu
Vážení spoluobčané Čtyřkol a Javorníku,
Obracím se na Vás se žádostí o podepsání této petice, která prosazuje zřízení zákazu vjezdu všech
motorových vozidel na Baštírnu mimo dopravní obsluhy, což umožní získání podpory pro úspěšné jednání s
příslušnými úřady.
Baštírna (neboli oficiálně Plovárna Senohraby) je krásným výletním místem v blízkosti naší obce, kam při pěkném
počasí mnozí z nás zamíří o víkendu nebo v létě i ve všedních dnech na procházku, abychom si zde
užili romantického prostředí staré plovárny a dali si něco dobrého k jídlu nebo pití v místním občerstvení.
Bohužel zvláště za hezkého počasí je pro pěší zvládnutí 800m úseku cesty ze Čtyřkol na Baštírnu dost nepříjemným
zážitkem. Během cesty tam i zpět potkáme vždy několik aut, která se s námi na úzké cestě jen těsně míjí a které
navíc zvednou oblaka prachu, jenž nám nepříjemně vletí do očí. Vedle toho projíždí kolem nás mnoho cyklistů
jedoucí často ve velké rychlosti. Zvláště pokud jdeme s malými dětmi nebo vnoučaty, musíme být neustále ve střehu
a romantická procházka se promění ve starost o jejich bezpečí.
Žijeme v době, kdy auto používá téměř každý z nás. Je to dobrý pomocník pro cesty do práce nebo na vzdálené
výlety. Nevím ale, proč bychom se měli nechat auty tyranizovat i pro příjemné chvíle trávené v přírodě. Úzká a
prašná cesta na Baštírnu ze Čtyřkol není vhodná pro takový provoz a jednoduchým řešením je zákaz vjezdu
motorových vozidel - samozřejmě s výjimkou obyvatel, kteří zde trvale bydlí nebo chataří.
Proto jsem již dvakrát v rozmezí pěti let podal na obecní úřad žádost o zřízení zákazu vjezdu motorových vozidel. V
obou případech po projednání s úřady dopravy a policie byla žádost zamítnuta. V oficiálním zápisu z posledního
jednání zastupitelstva obce s Policií ČR a Odboru dopravy při MěÚ Benešov dne 31.3.2017 je uvedeno: "Umístění
DZ zákazu vjezdu všech motorových vozidel není možné z důvodu, že se jedná o jedinou příjezdovou komunikaci k
Baštírně". Samozřejmě jsem vždy předpokládal, že obyvatelé s bydlištěm v dané lokalitě musí mít umožněn přístup.
Neoficiálně jsem se ale dozvěděl, že hlavním problémem je, že Policie nemá dost lidí na to, aby tento zákaz
kontrolovala a že auta nepuštěná na Baštírnu nebudou mít kde v obci zaparkovat. Při stejném uvažování by nikdy
nemohly vzniknout v přeplněných částech měst zákazy parkování a jiná dopravní omezení. Místní občané musí mít
možnost ve svém bydlišti prosadit taková opatření v dopravě, která zajistí rozumné spolužití aut i chodců.

Zářijová sobota
na Sázavě:
Třeba svatba u
Kormorána, nebo den
otevřených dveří v
Komorním Hrádku a
ukázka vojenské
techniky.

Zajímavé akce v okolí
22.9. 18,30
Noc vědců na Vlašimské hvězdárně
23.9. 12-22,00 hod
Benešovský Beer festival

23.9.
Dětský den ve Vojenském technickém muzeu Lešany
30.9. 16 hod
Keltský večer v Týnci nad Sázavou

Naše blahopřání patří…
Rok 2017 je životním jubileem pro některé naše
sousedy. Dovolujeme si poblahopřát těm, kteří své
narozeniny slaví v září a říjnu a jmenovitě:

Noví občánci:
Tomáš Louda
Anna Hartlová
Jiří Květenský

Jiří Hnátek

5.10.

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.

Hodně štěstí a
zdraví

Rozloučili jsme se:
Hana Holubová
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