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ROZHLEDY

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

Zprávy ze zastupitelstva
•

Byla podána žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště
před obecním úřadem.

dostává se Vám do rukou první číslo našich
Rozhledů v roce 2018.

•

Zastupitelstvo odsouhlasilo následující finanční příspěvky
pro rok 2018:
2.000 Kč na činnost organizace RUAH, o.p.s. (kompletní
péče o těžce nemocné a umírající pacienty v domácím
prostředí)
Příspěvek 2.000 Kč na činnost Českého svazu ochránců
přírody ve Vlašimi
Příspěvek na provoz spolku DRÁČE v Čerčanech ve výši
1.500 Kč
Poskytnutí 5.000 Kč na řešení mimořádné finanční situace
– neodkladné opravy zařízení na ohřev teplé vody v Hospici
Dobrého Pastýře Čerčany
Finanční příspěvek na činnost organizace Ochrana fauny
ČR, o.p.s. ve výši 2.000 Kč
Příspěvek na podporu projektu Čistá řeka Sázava 2018 ve
výši 5.700 Kč

Rád bych Vám v prvním měsíci tohoto roku
popřál hodně zdraví a pohody.
Poslední týdny celá republika žila prezidentskou
volbou a já jsem rád, že naše obec se vždy
procentem
volební
účasti
řadí
mezi
nadprůměrné.
Jsme nadprůměrní i v třídění odpadů. Abychom
třídění odpadů mohli našim občanům ulehčit,
každá trvale hlášená domácnost dostala žlutou a
modrou popelnici na plast, resp. na papír. Z
důvodu optimalizace svozu odpadů jsme
přistoupili na snížení frekvence odvozu
směsného odpadu v černých popelnicích. Využiji
tohoto místa i pro reakci na některé hlasy, které
nelibě nesly mírné zvýšení platby za známku na
směsnou popelnici. Jako vysvětlení uvádím, že
se opravdu jedná o cenu za svoz všech odpadů
a nejen odvoz černé, směsné popelnice. V této
částce jsou zahrnuty samozřejmě odvozy plastů
a papírů, v sezóně pravidelné přistavování
kontejnerů na bioodpad a na velkoobjemový
odpad, kterých naše obec produkuje čím dál
více, a celkové náklady na obec se také zvyšují.
O odpadech se ještě dočtete níže. Vězte, že
optimální nastavení zacházení s odpady a
udržování pořádku v obci nám leží na srdci.

Děkujeme všem za pomoc při udržování pořádku
v místě, které jsme si vybrali pro náš domov.

-

-

•

Firma Buček a syn, práce klempířské a pokrývačské
zrealizovala opravu střechy na budově kabin u fotbalového
hřiště ve Čtyřkolech

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

Prezidentské volby
V našem volebním okrsku se zúčastnilo voleb 375 v 1. a 425
osob ve 2. kole z 500 zapsaných voličů, tzn. volební účast
činila 75%., resp. 80% hlasů. Volební výsledky jsou v
přiložených tabulkách.

Štěpán Benca, starosta

Kandidát

Počet hlasů

Procentní zisk

Jiří Drahoš

275

65,01

Miloš Zeman

148

34,99

Třídění odpadu v naší obci
V roce 2018 dochází ke změnám ve způsobu svozu odpadu a platbách za odpad. Upozorňujeme, že poplatky jsou
určeny dle objemu popelnice na směsný odpad, za tříděný odpad (včetně rozdaných žlutých a modrých popelnic 240
l) se žádné další poplatky neplatí. Poplatek již svoz tříděného odpadu zahrnuje.
Je zakázáno, aby trvale bydlící dávali odpad (směsný, plast, papír) do kontejnerů na stáních v obci, tyto jsou určeny
pouze pro chataře.

Odvoz odpadů 2018
Rodinné domy:
celoroční
(80 litrů)
celoroční
(120 litrů)
celoroční
(240 litrů)
12xpytel1300 Kč
Rekreační objekty:
duben-září
(80 litrů)
(120 litrů)
12x pytel

1.800,- Kč
2.100,- Kč
2.900,- Kč

1x14 dní
1x14 dní
1x14 dní

1.000,- Kč
1.300,- Kč
1. 000 Kč

1x14 dní
1x14 dní

900,-Kč za rok - rekreační objekt, který bude používat pouze kontejnery a zapůjčenou popelnici prázdnou a vymytou
vrátí zpět na OÚ Čtyřkoly.
Ten, kdo bude používat popelnice a bude požadovat odvoz 1x za 14 dní celoročně, zaplatí tak, jak je uvedeno pod
bodem: Rodinné domy.
Sběr a svoz bio odpadu je zajišťován od března do listopadu vždy poslední týden v měsíci (včetně víkendu) na těchto
stanovištích:
a) ve Čtyřkolech u zastávky ČD dole na pozemku č. 46/3
b) v Javorníku u telefonní budky na pozemku č.139/8
c) v Javorníku u potoka u penzionu „SEN pro SEN na pozemku č. 217/6

Tříkrálová sbírka 2018 opět i u nás
Těší nás, že celonárodní Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita České republiky, si u nás získává stále větší podporu.
Máme radost z velkého zájmu malých koledníků i rodin, které nás zvou k sobě domů.
Letos se nám povedlo sestavit dvě skupiny koledníků, kteří 6. ledna 2018 po celý den prozpěvovali koledy, rozdávali
radost i úsměv a k dokonalému štěstí chyběla jen pravá bílá zima.
„Škoda, že jsme si nemohli užít sníh. Měly jsme ovšem
dobrou náladu a byly hezky vidět naše bílé oblečky“,
říká Klárka (9 let), která spolu se sestrou Ájou (8 let) a
kamarádkou Eliškou (7 let) procházela sobotním
dopoledním Javorníkem.
Teo (10 let) a Dominik (8 let) se těšili ze společnosti
Vendulky (6 let), jejíž zvonivý hlásek se nesl
odpoledními Čtyřkoly jako andělské chóry. „Půjdu i
příští rok“, přislíbila a nás zahřálo u srdce.
Letošní sbírka se opět povedla, celkem se ve farnosti
Poříčí nad Sázavou vysbíralo 35 822,00 Kč, z toho
„naši králové a královny“ získali do kasičky
4 918,00 Kč!
Finance jsou určeny na podporu rodiny, která statečně
bojuje s nemocí motýlích křídel a částečně na nákup
školních pomůcek pro speciální třídu ZŠ Čerčany (více
na www.trikralovasbirka.cz).
Christus mansionem benedictat.

Děkujeme lidem dobré vůle a těšíme se na příští
rok!
Vlaďka Molčáková

Naše blahopřání patří…
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.
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.

Kolik nás je?
K 1.1.2018 bylo v naší obci
trvale hlášeno 670 obyvatel:
ženy:

321

muži:

349

Hraběta Vladimír

7.1.

Černý Oldřich

8.1.

Sanitráková Hana

10.1.

ženy nad 15 let: 279

Fialová Eva

12.1.

muži nad 15 let: 263

Ducháček Pavel

28.1.

děti do 15 let:

Jaegerová Zdenka

29.1.

Zajímavé akce v okolí

128

Akce v obci…

3.2. 10 hod Masopustní průvod
Pyšely

9.2. Hasičský ples
21.4. Seniorské jaro

10.2. Zabijačkové hody,
Velkopopovická kozlovna

9.6. Dětský den

23.2. 17,30 Sedm perel astronomie
přednáška Petra Horálka s tajemným
názvem Sedm perel astronomie- knihovna Velké Popovice

18.3. 19,00 Můžu k tobě?
ztřeštěná komedie z psychiatrické
ordinace, odehrávající se vždy v daném
městě, je zapojen místní tisk,
restaurace, autoservis, starosta,
sportovní klub a další
Divadlo Artur, Mnichovická krčma
27. 3. od 19.30 Besídka Divadla Sklep
Benešov, KD Karlov
28. - 29.3. Velikonoční jarmárek
Benešov, Masarykovo náměstí

Proběhlo…

………………………………………………………………………………………….

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

u svařáčku při rozsvícení našeho vánočního stromu
– mimochodem, nějaký nenechavec se obohatil o
rádio s CD, ze kterého se pouštěly koledy…

-

týden před Vánoci na setkání seniorů, které svým
vystoupením zpříjemnily Monička a Klárka
Klečkovy, tentokrát i se svým tatínkem a jeho
basou…

-

na Štědrý den dopoledne cestou pro betlémské
světlo ke kostelíku a večer na našem mostě

Zpráva velitele za rok 2017
15.1.2017 Po1/17
– Požár rodinného domu Čtyřkoly. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov a Policie ČR.
7.2.2017 Po2/17
– Uhynulé káně na silnici D3 u sjezdu na Čtyřkoly. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a Policie ČR.
13.2.2017 Po3/17
– Únik ropných látek Čtyřkoly. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a Policie ČR.
26.2.2017 Po4/17
– Požár rodinného domu Čtyřkoly. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany a HZS Benešov.
2.3.2017 Po5/17
– Požár lesa na Barochově. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, SDH Pyšely, SDH Těptín, SDH Mrač,
SDH Krhanice, HZS Benešov a Policie ČR.
24.3.2017 – Po6/17
– Požár bytu v bytovce Čerčany – 1.patro. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, HZS Benešov a Policie
ČR.
28.3.2017 - Po7/17
– Požár rodinného domu v Mirošovicích. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Mnichovice, SDH Senohraby,
SDH Pyšely, SDH Čerčany, HZS Říčany a Policie ČR.
6.6.2017 - Po8/17
– Padlý strom – Čtyřkoly silnice nad tratí směrem k D3. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a Policie ČR.
4.7.2017 – Po9/17
– Vyhledávání pohřešované osoby v Čerčanech na Chlumu. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, SDH
Mrač, SDH Přestavlky, HZS Benešov, Policie ČR a byl povolán také vrtulník.
30.7.2017 - Po10/17
– Padlý strom – Javorník cesta za Subterou. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov a Policie ČR.
29.10.2017 Po11/17
– Požár trafostanice v Javorníku. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov a Policie ČR.
29.10.2017 - Po12/17
– Padlý strom – Nové Městečko. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a Policie ČR.
29.10.2017 - Po13/17
– Padlý strom – Čtyřkoly. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly.
30.10.2017 - Po14/17
– Padlý strom – Čtyřkoly. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly.
30.10.2017 - Po15/17
– Padlý strom – Čtyřkoly. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly.
30.10.2017 - Po16/17
– Padlý strom – Čtyřkoly. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly.
4.11.2017 - Po17/17
– Padlý strom – Čtyřkoly. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov a Policie ČR.
30.11.2017 - Po18/17
– Požár rodinného domu v Poříčí nad Sázavou. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Poříčí nad Sázavou, SDH
Senohraby, SDH Čerčany, HZS Benešov a Policie ČR.
Celkem bylo odpracováno 1003 hodin.

Vyhledávání pohřešované osoby

5 hodin

Požáry

66 hodin

Školení ZJO + Námětové cvičení

315 hodin

Padlé stromy

69 hodin

Sběr železného šrotu

126 hodin

Uhynulé ptactvo

2 hodiny

Údržba techniky +kondiční jízdy

376 hodin

Únik ropných látek

8 hodin

Propagace PO

36 hodin

Velitel JSDHO Čtyřkoly, Lán Ladislav
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