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Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a čekají nás opět volby do zastupitelstva a současně do senátu ČR. Za dobu působení
stávajícího zastupitelstva se pár věcí podařilo, něco nikoliv. Snažili jsme se v rámci finančních možností opravit některé
komunikace, rozšířit veřejné osvětlení, vybudovat hlavní vodovodní řad, na nějž je možno dále navazovat a postupně
zavádět vodovod do dalších částí naší obce. Chtěl bych poděkovat celému zastupitelstvu za spolupráci a pomoc, bez
níž by se tyto úkoly splnit nepodařilo. Někteří občané se možná domnívají, že by šlo zavést vodovod, opravit cesty
rychleji, jenomže všechny tyto úkoly vyžadují přípravu, schválení nadřízenými orgány a hlavně peníze.
Rozhodli jsme se jít ještě jednou do voleb, abychom dokončili některé úkoly, které jsou rozpracovány a které máme v
plánu dokončit. Hlavní prioritou je v následujícím volebním období dokončit a schválit nový Územní plán obce,
vybudovat několik vodovodních řadů, kanalizaci v části obce pod hřištěm a opravy některých cest a osvětlení v obci.
Chtěl bych vás všechny požádat touto cestou o pomoc a spolupráci při plnění těchto úkolů. Pomůžete nám už jen tím,
že budete udržovat pořádek v obci, kolem kontejnerů, bio odpad vyhazovat pouze do přistavených kontejnerů a ne ho
házet k popelnicím tři týdny před tím, než jsou tyto kontejnery přivezeny.
Čeká nás připomenutí si stého výročí vzniku naší republiky. Všichni víme, co jsme prožili, ale nikdo z nás neví, co nás
čeká. Že to bude složité a možná zajímavé, však víme. Proto si nekažme život sousedskými spory, většinou jde o
hlouposti. Chovejme se k sobě ohleduplně a k tomu vám všem přeji hlavně zdraví a dobrou vůli.
Štěpán Benca, starosta

Vodovod v obci
Jak již bylo napsáno v úvodním slovu starosty, je dobudování vodovodní sítě jednou z priorit obce. Postupně
připravujeme projektové dokumentace a zajišťujeme příslušná povolení potřebná pro stavbu dalších vodovodních řadů
napojených na páteřní vodovod zbudovaný v letech 2015-2016. Vybudování vodovodu v celé obci představuje investiční
náklady v řádu desítek miliónů korun. Finanční prostředky obce jsou omezené a je proto nezbytně nutné žádat o dotace.
Je pravdou, že stávající situace s vodními zdroji nahrává investování a vypisováním podpůrných programů pro
vodohospodářské stavby. Dalo by se říci, co se s tím na obci tak pářete, peněz je na to všude dost.
Jeden příklad za všechny: Obec připravila, mimo jiné, investiční akci s názvem: „Vodovod nad Tratí“, kde se plánuje
připojení až 62 objektů, investiční náklady mezi 4-5 mil Kč, možná dotace ve výši až 60%, takřka ideální. Podána žádost
o dotaci u Středočeského kraje – zamítnuta, Budeme zkoušet žádat o dotaci u Ministerstva zemědělství, nicméně
bohužel v 62 objektech je pouze 41 lidí přihlášeno k trvalému pobytu, což znamená nesplnění jedné ze základních
podmínek dotace (min. 50), v rámci výběrového řízení jsme obdrželi 4 nabídky ze strany uchazečů, což znamená opět
nesplnění jedné ze základních podmínek dotace (min. 5).
Zkoušíme sloučit dvě investiční akce, žádáme o udělení výjimku na Ministerstvu zemědělství. Vodovod vybudujeme i z
vlastních zdrojů, ale ty budou chybět někde jinde...
Nestěžujeme si, snažíme se udělat z toho, co máme, maximum. Jen jsme chtěli říct, že to není zase tak úplně
jednoduché, jak to na první pohled asi vypadá.
Vladislav Horák, zastupitel

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
Volby do zastupitelstva obce a doplňovací volby do Senátu se konají v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu
6. října od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční 12. a 13. října 2018. Místem konání je
zasedací místnost v budově obecního úřadu, Čtyřkoly 70, 1. patro.
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.

Vlajka vzhůru letí…nebo neletí?

Čistá řeka Sázava???
Mnozí jste se asi zděsili, když jste se v minulých týdnech
podívali na naši řeku Sázavu. Dle Povodí Vltavy, byla
významně zhoršená kvalita vody způsobena nezvyklým
teplem. Zde si můžete přečíst jejich vyjádření:

Letos se to jen hemží významnými osmičkovými
výročími. To, které si zaslouží vyvěšení naší státní
vlajky, je určitě 100 let republiky. Na veřejných
budovách zřejmě vlajky zavlají (i když ani tam to asi
nebude všude), ale na těch soukromých je vlajka
vidět velmi sporadicky. Maximálně když hrajeme
hokej na MS.

Teplota vody přes den byla zejména v letních měsících 2018
naměřena přes 20°C a koncentrace chlorofylu-a při
posledním odběru vzorků byla na profilu Sázava Zruč nad
Sázavou vyšší než 500 ug/l. V odebraném vzorku byly mj.
zjištěny sinice druhu Microcystis aeruginosa , zelené řasy r.
Desmodesmus, penátní rozsivky (převážně planktonní druhy
Nitzschia sp.), v menší míře jsou přítomny i pikosinice.
Přítomnost těchto organismů způsobuje zelené zabarvení
vody. Dalším jevem, ke kterému nyní dochází, je tvorba
světle zbarvené pěny, která se může na některých místech
hromadit, a zvýšenému zákalu vody ve vodním toku Sázava.
Toto je způsobeno zvýšeným obsahem organických látek ve
vodě.
Věřme, že tento stav vody se hned tak nevrátí a na Sázavu
bude stále hezký pohled.

Vždy to tak nebývalo a spousta prvorepublikových
nebo i starších domů má na vlajky připravené
ozdobné držáky na fasádě. Před válkou byl třeba 28.
říjen důvodem vlajku vyvěsit a cítit hrdost na svou
zem. Za minulého režimu bylo vyvěšování vlajek
silně zdiskreditované. Byla to povinnost (zejména
během „svaté trojice“ – 1., 5. a 9. květen) a naše
vlajka musela být doplněna tou rudou se srpem,
kladivem a hvězdou.
Dnes už nás nikdo k vyvěšování vlajek nenutí a
většinu to ani nenapadne. Asi u nás nikdy nebude
vyvěšení vlajky takovým samozřejmým zvykem jako
třeba v Dánsku, kde je u každého domu vlajkový
stožár a „Dannebrog“ se vyvěsí třeba i na
narozeniny člena rodiny. Ale nestálo by za to ukázat
v dnešní době trochu národní hrdosti právě
vyvěšením české vlajky? Mně osobně se ta naše
moc líbí, vzbuzuje ve mně pozitivní emoce. Tak
jsem tedy na internetu držák na fasádu i vlajku
objednal a nejpozději 28.10. u nás doma zavlaje.
Robert Nešpor, zastupitel

Info pro domácích mazlíčky
Očkování proti vzteklině proběhne dne 29.09.2018 od 15.00
do 15.15 hodin před budovou OÚ Čtyřkoly. Cena 100,- Kč
Očkování je podle zákona povinné pro psy starší 6 měsíců.
Nezapomeňte si vzít očkovací průkaz.

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 !!!

Umístění kontejnerů:
Kontejnery na velkoobjemový odpad a bio
odpad u OÚ Čtyřkoly
15.11.
9 - 15 hod
16.11.
9 - 15 hod
17.11.
9 – 12 hod
NA ODVOZ ODPADU Z POZEMKU JE NUTNÉ
PŘIHLÁŠENÍ NA OÚ ČTYŘKOLY
TEL: 317 776 651 NEBO 774 439 406
Svoz nebezpečného odpadu u budovy OÚ
Čtyřkoly
13.10.
10.00 hodin - 11.15 hodin.
Dne 29.11. (čtvrtek) bude v celé naší obci proveden
mimořádný svoz plastového odpadu z
domácností.

Zajímavé akce v okolí
28.9. 13 hod. Den pohybu a zdraví
Týnec nad Sázavou
Můžete si zkusit známé i neznámé sporty a
sportovní aktivity.
4.10. 19 hod. Kytarový recitál Lubomíra Brabce.
Divadlo Na Poště, Benešov
Jubilejní koncertní turné k 65. narozeninám našeho
předního kytarového virtuóza. Těšte se na
nejúspěšnější kytarové skladby autorů jako L. S.
Weiss, F. Sor, H. Villa - Lobos nebo F.Tárrega.
7.10 14 hod. Podzimní sportovně zábavná akce
Oborský les, Chocerady
Koná se v Oborském lese, start od 14 do 15 hodin
na konci ulice Dolní Lipské.
22. října, 16 hod. Slavnostní bohoslužba konaná
k příležitosti oslav 100. výročí vzniku
Československé republiky
Husův sbor, Mnichovice
Bohoslužbu bude sloužit pražský biskup CČSH
Doc. Th. Dr. David Tonzar, Th. D. V rámci
bohoslužby zazní národní písně a chvalozpěvy.
27.-28.10. Výstava replik korunovačních klenotů
zámecká kaple Komorní Hrádek
2.11. koncert Mammas&Mammas.
kino Čerčany

Oslavíme 100 let od založení naší
republiky
I u nás v obci bychom si rádi připomněli století existence
naší republiky. Akci připravujeme, bližší informace zašleme
a vyvěsíme na web a do vývěsek.

Placená inzerce

Vzpomínka…
Když jsem se před 16 lety přistěhoval do Čtyřkol, hned při
jedné z prvních letních procházek podél Sázavy mě zaujal v
jedné ze zahrad v Javorníku nádherně upravený tenisový kurt.
Jak vystřižený z prvorepublikového filmu, kdy se tenisu ještě
právem přezdívalo bílý sport. Chvíli jsem přes plot sledoval
chlapíka v bílých kraťasech, jak se s kurtem doslova mazlí.
Hrablem rovnal každou sebemenší nerovnost v cihlově rudé
antuce, aby ji následně rovnoměrně zkrápěl proudem vody.
Každý jeho pohyb vyzařoval lásku, kterou k tomu místu měl.
Když vzal pak do ruky lajnovačku, která se dnes už moc často
nevidí, dotvořil její nezaměnitelný zvuk iluzi dokonalosti
tenisového chrámu. „Jo, tady bych si chtěl jednou zahrát“,
napadlo mě tehdy a tohle přání se mi pak i mockrát splnilo. S
kamarády, ale i s Rudou Erbenem, kterému kurt patřil. S
Rudou už si nezahraju. Ta vzpomínka na jeden horký
červencový den 2002 mi už ale zůstane napořád...

Rozloučili jsme se:
Rudolf Erben

Naše blahopřání patří…
Rok 2018 je životním jubileem pro
některé naše sousedy. Dovolujeme si
poblahopřát těm, kteří své narozeniny
slaví v září a říjnu a jmenovitě:
Helena Rulfová

Petr Beneš

Miloslava Černá
Štěpán Benca
Helena Vichrová

Noví občánci:
Denis

Přejeme pevné
zdraví a hodně štěstí.

Artuš

Hodně štěstí a
zdraví
Sportovní zprávy z naší obce
 2.9.2018 se ve Vlašimi konal hokejový turnaj žáků 4.
tříd k 700.výročí založení města Vlašimi za účasti
mužstev HC SLOVAN BRATISLAVA - HC TÁBOR HC HVĚZDA PRAHA - HC KOLÍN a RYTÍŘI VLAŠIM.
Žáci z Vlašimi turnaj s přehledem vyhráli pod vedením
trenéra H. Jaegera a Honza Jaeger ml. byl vyhlášen
nejlepším útočníkem turnaje.
 V sobotu 15. září se v rámci seriálu Runczech běžel
letos poslední půlmaratón, tentokrát v Ústí nad
Labem. Vítězem jeho 8. ročníku se stal teprve
devatenáctiletý Stephen Kiprop z Keni v osobním
rekordu 59:41. Na trati se ale neztratila ani skupinka
běžců reprezentujících SKK Spartak Čtyřkoly, která
mladému Afričanovi doslova dýchala na záda.
Pravidelné tréninkové porce naběhané podél
Sázavy zúročil zejména Láďa Horák, který své úsilí
přetavil do nejlepšího osobního výkonu na
půlmaratonské trati - 1:29:11 a obsadil v absolutním
pořadí 154. místo. V těsném závěsu, na 170. místě z
celkového počtu 3700 běžců, se umístil Pepa
Neumann časem 1:29:53. A co vy? Přidáte se příští
rok? První jarní Sportissimo pražský půlmaratón se
běží už 6. dubna!
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