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Čtyřkol a Javorníku
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
od 1.2.2019 budou ze svých stanovišť odstraněny černé kontejnery na směsný komunální odpad (SKO).
Kontejnery na tříděný odpad zůstávají beze změn.
Všichni chataři při zaplacení odpadů obdrží na OÚ Čtyřkoly příslušný počet 120 litrových označených pytlů, do
kterých budou odkládat vytříděný SKO.
Tyto pytle budou chataři odkládat do vybudovaných přístřešků, které budou umístěny na stávajících
stanovištích. Vzhledem k tomu, že stav okolo stávajících kontejnerů je nadále neúnosný, budou na všech
stanovištích umístěna monitorovací zařízení.
Smyslem tohoto rozhodnutí je snaha o maximální třídění odpadů a tím minimalizace SKO, neboť jeho
skládkování se má v nejbližších letech neustále zdražovat (ze stávajících 500,- Kč za tunu až na 2.500,- Kč za
tunu. Příslušnou přílohu k vyhlášce a harmonogram svozů naleznete na www.ctyrkoly.cz .
Štěpán Benca, starosta obce

Zprávy ze zastupitelstva

Poděkování

§

Sbor dobrovolných hasičů Čtyřkoly děkuje zastupitelstvu a
starostovi obce Čtyřkoly za pořízení novější cisterny CAS24, značka Tatra – Terrno, která bude sloužit jak k záchraně
životů občanů a ochraně jejich majetku, tak při záchraně
zvířat. Dále bude tato technika nasazována při živelných
katastrofách a při likvidaci jejich následků. Na vyžádání
operačního střediska na Kladně bude vyjíždět k zásahům i
mimo katastr obce Čtyřkoly – Javorník.

§

§

Zastupitelstvo rozhodlo formou
sponzorského daru pro Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje obstarat pro SDH
Čtyřkoly novější požární auto CAS 24
TATRA T815. Náklady na pořízení vozu činí
500 tis. Kč.
Dne 14.12.2018 byla podepsána smlouva
na výstavbu vodovodních řadů 4-6 a 4-6-1
a vodovodu nad tratí se společností VHS
Benešov. Termín dokončení stavby je
červen 2019.
Zastupitelstvo obce Čtyřkoly schválilo
rozpočet na rok 2019. Příjmy: 10.275.600,Kč, Výdaje: 16.359.000,- Kč. Rozpočet na
rok 2019 je schodkový a bude kryt z
přebytku minulých let.

Velitel jednotky
Ladislav Lán

Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici
na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k
nahlédnutí na OÚ.
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Problémy s čistírnou odpadních
vod

Nový prapor Čtyřkolských
hasičů

Tato informace je určena všem obyvatelům obce a
chatařům, kteří jsou připojeni na obecní kanalizaci a
obecní čistírnu odpadních vod (ČOV). V poslední době
dochází k častým poruchám ČOV, konkrétně čerpadel.
Znamená to častější servisní zásahy vodohospodářské
společnosti, která se o chod ČOV stará a následně i vyšší
náklady pro obec a v konečném důsledku i pro připojené
domácnosti a rekreační objekty. Poruchy čerpadel jsou
způsobeny zejména ucpáním předměty, které jsou
splachovány do WC. Do WC určitě nepatří vlhčené
ubrousky, hygienické vložky apod. Splachujte do WC
prosím jen a pouze toaletní papír.

Spolu s novým automobilem bude prapor
posvěcen 22.6.2019 při oslavách 110 let
založení sboru dobrovolných hasičů ve
Čtyřkolech.
Petr Krupa

Jak vypadá takové ucpané čerpadlo můžete vidět na
obrázku. Děkujeme za pochopení a šetření vašich i
obecních nákladů.
Zastupitelstvo obce

Vizitka obce…
Bohužel, takto vypadá prostor, kde jsou
umístěny kontejnery na odpad. Je
hezké vidět, jak mají obyvatelé obce
upravené své zahrady a jak se starají o
svůj majetek. Škoda, že už většinu
nezajímá, jak vypadají různá místa a
zákoutí za jejich plotem. Pojďme se
všichni snažit dodržovat nastavená
pravidla a chovat se tak, aby naše obec
byla důstojným místem k životu a
nemuseli jsme se za sebe stydět.
Pavla Kučerová
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Dětské hřiště před rokem a dnes
Asi jste si nemohli nevšimnout, že před obecním úřadem vyrostlo dětské hřiště. Ještě před rokem bylo jenom
nakreslené čtyřkolskými dětmi, jak dokumentuje jeden z krásných obrázků. Nyní již stojí a je před dokončením
a předáním těm nejpovolanějším, a to našim dětem.
Jak hřiště vznikalo?
Před Dětským dnem 2017 mě oslovila Hanka, jedna z maminek naší obce, zda by během tohoto odpoledne
nemohla uspořádat anketu o potřebě a přání vybudovat hřiště pro děti. Nebylo asi překvapením, že rodičů,
kteří se postavili za tuto myšlenku, bylo hodně. A tím se rozběhl celý proces realizace. Vše začalo konzultacemi
s firmou, která se výstavbou dětských hřišť zabývá, posléze bylo třeba vybrat místo, kde by si děti mohly hrát.
Nejprve se uvažovalo o plácku zvaném Planýrka, ale nakonec byl vybrán prostor u obecního úřadu, který je
lépe dostupný ze všech částí naší obce.
Pak nastala první nejdůležitější část, a to výběr herních prvků. S tím nám zase pomohli sami rodiče a maminka
Hanka zrealizovala další anketu, z níž bylo jasné, co se bude nejvíce líbit. Hřiště tedy bylo krásně naplánované,
ale nejdůležitější částí byly také peníze.
Kdo to zaplatí, když nemáme silnice, chodníky a leccos dalšího?
No tak zažádáme o dotaci, třeba uspějeme. Na Ministerstvu pro místní rozvoj byl vybrán potřebný program, ale
pravděpodobnost, že mezi stovkami žádostí uspěje ta naše, nebyla veliká. Nicméně velký díl na tom měly naše
děti. Jako přílohu k žádosti jsme zaslali obrázky vysněného hřiště, které při společném malování vytvořily. A
vida, na jaře roku 2018 se ukázalo, že naše hřiště bude a že dotaci jsme získali.
Po několikaměsíčním papírování se začalo budovat a nyní jsme před oficiálním otevřením. Ještě pár drobností
k dobudování chybí, ale pan starosta se již těší, jak na jaře bude okolo obecního úřadu živo. Určitě budeme
rádi, když se rodiče do údržby hřiště zapojí a sami budou dohlížet na pořádek kolem.
A nakonec zásadní informace - hřiště mohou využívat i dospělí všeho věku. Jeden z herních prvků je
workoutová (posilovací) sestava, takže svalům zdar!
Markéta Ježková

Podílejte se s námi na tvorbě Rozhledů…
Rádi bychom, abyste s námi spoluvytvářeli Rozhledy Čtyřkol a Javorníku. Posílejte nám zajímavé tipy, články,
fotografie. Děti, kreslete obrázky na téma naší obce a okolí. Rádi je v Rozhledech zveřejníme. Příspěvky
posílejte na email: ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo vhoďte do schránky obecního úřadu.
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Zpráva velitele hasičů za rok 2018
24.2.2018 Po 1/18 – Požár lesního porostu v Javorníce. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov a Policie ČR.
Poplach byl vyhlášen ve 22:36 hod.. Na základnu se jednotka vrátila ve 23:36 hod..
4.3.2018 Po 2/18 – Požár tůjí u domu v Javorníce. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov a Policie ČR.
Poplach byl vyhlášen v 00:07 hod.. Na základnu se jednotka vrátila v 01:38 hod.
16.4.2018 Po 3/18 – Únik ropných látek na silnici 1/3 u sjezdu na Čtyřkoly. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS
Benešov a Policie ČR. Poplach byl vyhlášen v 16:41 hod.. Na základnu se jednotka vrátila v 17:30 hod.
21.4.2018 - se uskutečnil 12. ročník seniorského jara ve Čtyřkolech
9.6.2018 - pořádaní dětského dne ve spolupráci s Obecním úřadem Čtyřkoly na hřišti ve Vávrovkách
16. 6. 2018 – Po 4/18 – Vyhledávání a vyprošťování uvízlých koťat v okapové rouře. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly.
Poplach byl vyhlášen v 9:20 hod.. Na základnu se jednotka vrátila v 11:00 hod.
21.7.2018 Po 5/18 – Požár pole ve Václavicích. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly,
SDH Čerčany, HZS Benešov, SDH Bystřice, SDH Krhanice, SDH Neveklov, SDH Olbramovice, SDH Postupice, SDH
Soběhrdy, SDH Vrchotovi Janovice, SDH Bukovany, SDH Václavice, SDH Lešany, SDH Týnec nad Sázavou-Pecerady, HZS
Kladno, HZS Říčany, HZS Jílové, SDH Kamenný Újezd, SDH Sedlčany a Policie ČR. Poplach byl vyhlášen v 14:14 hod.. Na
základnu se jednotka vrátila v 17:50 hod.
17.8.2018 – Po 6/18 – Požár lesa na Barachově. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, SDH Pyšely, SDH
Mrač, SDH Nespeky, SDH Senohraby, SDH Velké Popovice, HZS Benešov a Policie ČR. Poplach byl vyhlášen v 17:58 hod..
Na základnu se jednotka vrátila ve 20:30 hod.
24.8.2018 – Po 7/18 – Padlý strom – Čtyřkoly silnice 1/3. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov a Policie ČR.
Poplach byl vyhlášen ve 6:17 hod.. Na základnu se jednotka vrátila ve 7:20 hod.
25.8.2018 – Po 8/17 – Požár lesního porostu v Javorníce. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, HZS
Benešov a Policie ČR. Poplach byl vyhlášen ve 23:27 hod.. Na základnu se jednotka vrátila v 00:40 hod..
14.9.2018 – jednotka se jela podívat na novou cisternu CAS - 24 - Tatra - Terrno
24.9.2018 – Po 9/18 – Padlý strom – Čtyřkoly silnice směrem do Pyšel. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, a Policie ČR.
Poplach byl vyhlášen ve 7:03 hod.. Na základnu se jednotka vrátila ve 8:05 hod
30.10.2018 – Po 10/18 – Padlý strom – Čtyřkoly silnice 1/3. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a Policie ČR. Poplach byl
vyhlášen ve 7:45 hod.. Na základnu se jednotka vrátila ve 9:15 hod.
12.12.2018 – slavnostní převzetí nové cisterny CAS – 24 - TATRA - Terrno

Celkem bylo odpracováno 1.138 hodin
z toho: Požáry
Padlé stromy
Únik ropných látek
Záchrana osoba zvířat
Školení ZJO + Námětové cvičení
Sběr železného šrotu
Údržba tech. + kondiční jízdy
Propagace PO + příprava nástěnky

38 hodin
15 hodin
8 hodin
6 hodin
331 hodin
106 hodin
543 hodin
91 hodin

Velitel JSDHO Čtyřkoly, Lán Ladislav
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Proběhlo…
Předvánoční a vánoční akce
V adventním a vánočním čase jsme se mohli společně setkat během již tradičních akcí:
§ u svařáčku při rozsvícení našeho vánočního stromu, které proběhlo u penzionu U čerta
§ počasí mám moc nepřálo týden před Vánoci na setkání seniorů, které svým vystoupením zpříjemnila
harfenistka Barbora Plachá
§ Štědrý den dopoledne cestou pro betlémské světlo ke kostelíku a večer na našem mostě.

Tříkrálová sbírka 2019 opět i u nás
I letos se celonárodní Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita České republiky, zúčastnili naši malí koledníci ve
dvou skupinách. Po dva víkendy přáli sousedům, rodinám i známým vše dobré do nového roku, zpívali koledy a
rozdávali radost. A i když jim jednou pršelo a po druhé mrazilo, užili si to a slíbili, že příští rok si to zopakují
zase. Věřím jim, ještě se nestalo, že by nedodrželi slovo. „Všichni bychom si měli navzájem pomáhat“, říká Teo
(11 let), který tvořil chlapeckou skupinu koledníků spolu s Dominikem (9 let) a Fandou (9 let).
„Koleduji již poněkolikáté a chci v tom pokračovat. Jsem rád, že se nám
každý rok daří oslovit víc a víc rodin“. Klárka (11 let) spolu se sestrou
Ájou (8 let) a kamarádkou Vendulkou (7 let) to v hustém dešti neměly
vůbec jednoduché, ale nevzdaly to a zpívaly o to radostněji. Letos jsme
byli opravdu pilní. Na cestách jsme strávili šest hodin, otevřelo nám
30 domácností a do kasičky jsme vysbírali neuvěřitelných 6 220 Kč!
Celkem se ve farnosti Poříčí na Sázavou vysbíralo 50 074 Kč. Finance
jsou určeny na pomoc chudým a potřebným, na nákup pomůcek pro
mobilní hospic v Čerčanech, na podporu komunitního centra ve Vlašimi
a na mnoho dalšího. Více se dozvíte na www.trikralovasbirka.cz.
A jaká jsou naše přání do budoucna? Rozšířit počet koledníků
a vytvořit více skupin, které by zvládly obejít celý Javorník a Čtyřkoly.
Chtěli bychom se dostat do všech koutů a uliček, zaklepat na všechny
dveře a doufat v dobrotu tam
žijících lidí.
Děkujeme, že pomáháte.
Vlaďka Molčáková a koledníci
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Chystané akce

Hledáme
Obec Čtyřkoly hledá pracovníka na plný či
částečný pracovní úvazek.
Náplň práce:
§ údržba zeleně na obecních pozemcích
§ úklid sněhu
§ drobné opravy

Na konci dubna nás čekají čarodějnice, v červnu dětský
den (pořádaný tentokrát společně s obcí Lštění), dále
oslavy 110 let SDH Čtyřkoly a během léta několik
kulturních akcí na hřišti. O všech akcích vás budeme
podrobněji informovat v dalších vydáních Rozhledů a na
stránkách www.ctyrkoly.cz.
Napište nám, pokud chcete upozornit na zajímavou
sportovní nebo kulturní akci v naší obci nebo v
bezprostředním okolí.

Požadujeme:
§
řemeslnou zručnost
§
dovednost práce s elektrickým nářadím a
zahradní technikou
§
schopnost si užitečnou práci najít a nečekat
až ji někdo přidělí
§
občasnou práci v noci a o víkendech (úklid
sněhu)
§
čistý trestní rejstřík
Nabízíme:
§ flexibilní pracovní dobu
§ odpovídající odměnu a pocit z dobře
vykonané práce

V případě zájmu kontaktujte obecní úřad.

Rozloučili jsme se…

Noví občánci

Karel Vaněček

Markéta Šturcová
Josef Vlasák
Tomáš Václav Musil
Antonín Vrzák
Jan Carda
Artuš Lešetický
Denis Stahl
Nela Hájková

Miluše Kučerová
Petr Vladař

Zprávy z obce do e-mailu
Rádi bychom připomněli obyvatelům obce i chatařům možnost dostávat do e-mailové schránky aktuální novinky
z obecního webu www.ctyrkoly.cz. Stačí napsat váš e-mail do políčka na pravé straně internetových stránek
obce („Informace e-mailem“), následně potvrdit zprávu ve vašem e-mailu a začnete dostávat zprávy například o
svozu bioodpadu, odstávkách elektřiny nebo akcích ve Čtyřkolech a okolí. V současné době využívá tuto
možnost jen cca 40 odběratelů. Službu je možné kdykoliv v každém e-mailu odhlásit.
Zastupitelstvo obce
Vydává Obec Čtyřkoly, IČ: 00508519, pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, odpovědná osoba a redaktorka Pavla Kučerová.
Electronickyy lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz
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