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ČTYŘKOL a JAVORNÍKU
Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
Prázdniny jsou v plném proudu a naše obec se zase stává i místem k rekreaci. Většina obyvatel a chatařů se věnuje
svým zahradám a při této aktivitě samozřejmě vzniká velké množství bioodpadu. I kvůli tomu jsme zavedli pravidelnou
službu, kdy každý poslední týden v měsíci jsou na pěti stanovištích v obci kontejnery na bio odpad. Služba se osvědčila,
ale vzhledem k tomu, že někteří naši spoluobčané vyhazují do kontejneru odpad, aniž se obtěžují ho z igelitových pytlů
vysypat, je tato služba a její pokračování ohroženo. Svozová firma odmítá bio odpad na skládce přebírat a třídit. Pokud se
to bude opakovat, hrozí, že pro nás nebude tuto službu nadále zajišťovat. Proto Vás žádám, ukládejte bio odpad do
kontejnerů bez igelitových pytlů a jiného nevhodného materiálu a pokud uvidíte někoho, kdo se tímto neřídí, prosím
upozorněte jej, že plast není bioodpad.
Děkuji za pochopení a přeji Vám krásnou druhou polovinu léta.
Štěpán Benca, starosta

Zprávy ze zastupitelstva

Voda ze studny Obecního úřadu:

- Zastupitelstvo obce Čtyřkoly potvrdilo stávající výši plateb
příspěvků a poplatků za připojení na inženýrské sítě:
 Kanalizační přípojka: 30.000,- Kč,
 Plynofikační přípojka: 20.000,- Kč,
 Vodovodní přípojka: 30.000,- Kč.
 Zřízení věcného břemene v případě využití obecního
pozemku při stavbě nového odběrného místa el. energie
bude činit 10.000,- Kč, jako paušální cena pro všechna
připojení v délce vedení od 1 metru do 50 metrů na
pozemku obce.
- Firma EKO-KOM vydala naší obci osvědčení o úspoře
emisí díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a
nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů
v obci. Obec Čtyřkoly dosáhla úspory: Emise CO2, ekv.:
69,532 tun, úspora energie: 1 883 113 MJ.
- Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek za rok
2017 ve výši 2.723.231,17 Kč. Prostředky budou použity v
následujících letech.
- Zastupitelstvo obce podalo žádost o dotaci ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na
realizaci vodovodu Čtyřkoly - nad tratí a zavázalo se ke
spolufinancování akce.

Voda ze studny na pozemku úřadu je pochopitelně k
mání pro všechny spoluobčany, kteří mají o vodu nouzi,
ale je nutné s ní také šetrně hospodařit. Co se stalo?
Někdo si naplnil svoji nádrž vodou, odložil hadici do
kačírku v ochozu budovy a nechal ji vytékat, protože
nezavřel ventil na hadici. To se stalo 26.7.2018 v
dopoledních hodinách a vzhledem k tomu, že na obci
byla dovolená a nájemníci odjeli před 7 hod. ranní a
vrátili se až večer, voda vytopila sklepy budovy,
znehodnotila materiál připravený pro Diakonii Broumov,
ale hlavně se voda ze studny z velké části vyčerpala.

Zákaz rozdělávání ohňů
Až do odvolání je zakázáno v naší obci rozdělávat oheň,
pálit dřevo atd., a to i na soukromých pozemcích.

Žádáme Vás proto, chovejte se k obecní studni jako
by byla Vaše.
Děkujeme za pochopení.
…Aby to
nedopadlo
jako ve
Václavicích,
kde naši
hasiči
pomáhali
likvidovat
rozsáhlý
požár pole
a lesa.

Libor Jaeger, místostarosta

ČTYŘKOLSKÝ FESŤÁK - I. ročník
V sobotu 21.7 se na hřišti ve
Vávrovkách konal multihudební
fesťáček a dá se říci, že úspěšný,
přestože velkými soupeři byly další
akce v blízkém okolí a hlavně
počasí, které nám moc nepřálo.
I tak přišlo kolem dvou stovek
fanoušků, kteří vytvořili úžasnou
atmosféru.
Velký dík patří všem sponzorům,
bez kterých by se taková akce
nedala pořádat . Akci podpořili: OBEC ČTYŘKOLY-JAVORNÍK, ERWIN JUNKER, PIVOVAR FERDINAND, KNAP
HOLDING.SE, ORDALIUM, RÁDIO BLANÍK, MARIUS PEDERSEN.
Nemalé poděkování patří také všem, kteří zajistili zvuk a zázemí pro kapely, a velké uznání patří těm, kteří perfektně
připravili občerstvení (jídla a pití byl široký a kvalitní sortiment).
Pokud nám budou sponzoři nakloněni, může se ze Čtyřkolského fesťáku stát tradice a bude tak možné pozvat
účinkující zvučného jména, za nimiž by pochopitelně přišlo i více lidí, třeba i z řad našich dobrovolných hasičů, kteří
zapůjčili sedací sety, za což jim též velmi děkujeme.
Tak příští prázdniny ve Vávrovkách.

Ahoj, Libor Jaeger.

Zajímavé akce v okolí
-

-

4.8. Žralokovy necky
tradiční soutěž originálních plavidel. Přihlašování
plavidel od 14 hodin, start v 15 hodin.
Stánek U Ferdinanda, Vlkovec - u řeky
10. - 12.8. Choceradská pouť
18.8. Koncert kapely Aktual Milana Knížáka
říční lázně Senohraby
18. - 20.8. Benešovské posvícení – centrum města
24.8. Alenka v kraji zázraků
muzikál, amfiteátr - zámek Konopiště
1.9. Kisspárty live
amfiteátr - zámek Konopiště

Naše blahopřání patří…
Gratulujeme našim sousedům, kteří v červenci a srpnu
slaví nebo oslavili den svého narození a jmenovitě těm,
pro které je tento rok životním jubileem.
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
Konta Antonín
Jedinák Vasil
Hallerová Blažena
Moudříková Jaroslava
Novotný Vladimír
Strachotová Božena
Hrbáč Martin
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