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Čtyřkol a Javorníku
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s přicházejícím jarem nastává období úklidu našich zahrad a dvorků, každý si přeje mít okolí svého domu
upravené a hezké, aby se mu v něm krásně žilo. Bylo by příjemné zjištění, že občanům naší obce záleží i na
tom, jak vypadá přilehlé okolí jejich příbytků. Chtěl bych na všechny touto cestou apelovat, aby při úklidu svých
pozemků nezapomínali na to, že vizitkou každého je i to, jak vypadá okolí za jejich plotem. Buďme všímaví
a udržujme své okolí čisté.
Štěpán Benca, starosta obce

Zprávy ze zastupitelstva
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na
stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na OÚ.

Biokontejnery
Ve dnech 27.3.2019 (odpoledne) až 3.4.2019 budou
přistaveny velké kontejnery na bioodpad na
stanovištích:
Čtyřkoly - pod vlakovou zastávkou Čtyřkoly
U železničního podjezdu Čtyřkoly
U "Černého mostu" přes železniční trať Javorník
U můstku směrem na Baštírnu Javorník - před
domovem pro seniory

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu
20.4.2019 od 9:30 do 10:45 hodin. Svozová firma
bude tento odpad přebírat osobně u budovy OÚ
Čtyřkoly.
Do nebezpečného odpadu lze ukládat:
barvy, laky, oleje, ředidla, kyseliny, rozpouštědla
apod., vždy v plastových nebo plechových
nádobách. Dále televize, lednice, mrazáky, počítače.
Vše pouze nerozebrané, dále pneumatiky bez disků,
baterie, akumulátory, nepoužitelná léčiva.
Do nebezpečného odpadu nepatří
stavební materiál a suť, plasty, dřevo.
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DIAKONIE BROUMOV
Centrum sociálních služeb
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
humanitární organizace, která poskytuje služby pro
sociálně slabé občany - materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování a pracovní příležitost
(více na www.diakoniebroumov.org)
Vyhlašuje:
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské , dětské)
- lůžkovin , prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
- látek (min. 1m2)
- péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
- domácích potřeb-nádobí bílé i černé -vše nepoškozené
- vatované přikrývky, polštáře a deky
- nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
- hračky
- malé elektrospotřebiče(vysavače, žehličky, holící strojky,
hodiny, váhy, mixery, mikrovlnky, vrtačky………)
Sbírka se uskuteční v obci Čtyřkoly
od 15.04.2019 do 30.04.2019 v době úředních hodin
na Obecním úřadě ve Čtyřkolech .
Věci prosíme řádně zabalené a svázané do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc
Bližší informace na OÚ Čtyřkoly,
telefon : 317 776 651

Informace k třídění papíru
Marius Pedersen a.s nás informoval, že byli
koncovými odběrateli papíru (papírnami)
upozorněni na jeho špatnou kvalitu.
Do papíru nepatří plast ani nápojový karton, je
nutné tuto informaci neustále opakovat občanům.
Papír z modrých kontejnerů/nádob se dál netřídí
a putuje do papíren.
Musíme tam tedy vhazovat opravdu jen to, co do
modrých kontejnerů patří. U čeho si nejsme jistí,
že je to papír, nebo to obsahuje i jiné materiály,
do papíru to radši nevhazujeme.
Uvádím pro lepší vysvětlení občanům:
Co do modrých popelnic můžete vhazovat:
·
noviny, časopisy,
·
reklamní letáky,
·
kancelářský papír,
·
knihy, sešity, krabice (rozložené),
·
lepenka, kartón,
·
papírové obaly (např. sáčky),
Naopak do modrých nádob nevhazujte:
·
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
·
uhlový a voskovaný papír,
·
použité pleny a hygienické potřeby
·
plasty, nápojové kartony a jiné odpady
Na plasty využíváme žluté nádoby. Stejně tak na
nápojový karton – ten můžeme vkládat do žlutých
nádob, neboť plasty putují dále na třídicí linku,
kde jsou jednotlivé druhy ještě dále dotříděny vč.
tetrapaku. Případně mají některé obce/města
nádoby přímo určené na tetrapak.
Děkujeme Vám za spolupráci.

Zastupitelstvo 1.4.2019 rozhodlo o změně názvu obce Čtyřkoly
V posledním roce se dramaticky zvýšilo množství dotazů na našich webových stránkách www.ctyrkoly.cz i přímo
na obecním úřadě, zda fungujeme jako „Půjčovna čtyřkolek“. Příznivci tohoto adrenalinového motosportu se na
nás obracejí v naději, že jim zapůjčíme terénní vozítko, kterým pak budou rozrývat lesní cesty a plašit vysokou
zvěř.
„Čtyřkoly nebo čtyřkolky, lidem to je jedno! Někdy je to i 10 dotazů do týdne a na naše rezolutní NE jsem si
mnohokrát vyslechla i několik nelichotivých poznámek, proč prý provozujeme takovou matoucí webovou
stránku" potvrdila nám pracovnice čtyřkolského obecního úřadu. Zastupitelstvo obce se tomuto tématu
mnohokrát věnovalo a na svém posledním zasedání rozhodlo zahájit proces přejmenování obce a vrátit se k
počeštělé variantě jednoho z původních názvů - Věrady.
„Myslíme si, že je to pěkné jméno obce, návrat k tradici. Lidé si rychle zvyknou a konečně ustanou ty zmatky se
čtyřkolkama" doplnil jednohlasné rozhodnutí zastupitelstva starosta obce.
Jen upřesňujeme, že občané mají na vyřízení změny dokladů více než rok a že oficiálně nový název obce
VĚRADY bude zanesen do katastrálních map až od 1. dubna 2020. Tož vítejte ve Věradech!
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Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Vlašim
Hlavním posláním naší práce je péče o zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy s cílem jejich vyléčení a
navrácení zpět do volné přírody. Převážnou část našich pacientů tvoří osiřelá, nebo lidmi zbytečně odebraná
mláďata. Na podzim pečujeme hlavně o nevyspělá mláďata ježků, která nemají dostatečnou hmotnost nutnou
k úspěšnému přezimování. Každoročně řešíme desítky případů dravců a sov popálených elektrickým proudem,
či fraktury křídel po srážce s automobilem. Tato zranění bývají v mnoha případech fatální a často se z dravců
stanou trvalí handicapy, o která následně pečujeme u nás ve Stanici. V zimním období přijímáme množství
zvířat, které jsou vysílené a vyhladovělé. V tomto případě je rekonvalescence velmi úspěšná a brzo se pacienti
vrací zpět na svobodu.
Na vybraných lokalitách zabezpečujeme ochranu obojživelníků při jarním tahu. Stavíme mobilní zábrany podél
silničních komunikací, abychom zabránili masivnímu úhynu pod koly automobilů.
V loňském roce jsme přijali zhruba 650 živočichů, ž čehož se nám více jak polovina podařila vrátit zpět do
přírody.
obr.1 puštík obecný po srážce s automobilem (po operaci, tříštivá zlomenina kosti pažní)
obr. 2 vydra říční, trvalý handicap, zde byla nutná amputace části přední nohy (poranění způsobené
zemědělskou technikou).
obr.3 mládě zajíce, přinesené kočkou.

obr.1

obr.2

obr.3
Ing. Anna Dittrichová – pracovnice ZS Vlašim

Obec Čtyřkoly přispěla záchranné stanici finančním darem

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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Zápis do mateřské školy v
Čerčanech 7.5.2019
V úterý 7.5.2019 od 13.30 do 17.00 hodin je možné si v
Mateřské škole Čerčany vyzvednout žádost o přijetí do
mateřské školy pro školní rok 2019-2020. Jako žádost
poslouží Přihláška do mateřské školy, kterou obdrží
zákonný zástupce ve výše stanovenou dobu. Tuto
přihlášku, opatřenou potvrzením dětského lékaře o
zdravotním stavu dítěte, bude nutné odevzdat do
mateřské školy nejdéle do pátku 17.5.2019. Od tohoto
dne poběží 30ti denní lhůta přijímacího řízení. Přijďte si
společně se svými dětmi prohlédnout školku, pohrát si a
popovídat o tom, co můžeme Vašim dětem ve
vzdělávání nabídnout. Ochutnáte také něco ze
zdravých dobrot, které připravují dětem paní kuchařky.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání:
1. Děti, které v následujícím školním roce dovrší věk
pro povinnou školní docházku a děti s odkladem školní
docházky s trvalým pobytem v obci Čerčany.
2. Řádně očkované děti s trvalým pobytem v obci
Čerčany podle data narození v posloupnosti
od nejstarších k nejmladším.
3. Děti, které v následujícím školním roce dovrší věk
pro povinnou školní docházku a děti s odkladem školní
docházky s trvalým pobytem v Obcích na základě
Smlouvy o umístění dětí v Mateřské škole Čerčany.
4. Řádně očkované děti s trvalým pobytem v Obcích
na základě Smlouvy o umístění dětí v Mateřské škole
Čerčany podle data narození v posloupnosti
od nejstarších k nejmladším.
5. Řádně očkované děti ostatních žadatelů.

Ukliďme Čtyřkoly a Javorník
Stejně jako v minulých letech bychom rádi
využili celostátní akce Ukliďme Česko a požádali
vás v sobotu 6. dubna o úklid nejen vašich
pozemků, ale i okolních veřejných prostranství. Po
zimě je vidět kolik je v příkopech a křovích
naházeného různého odpadu, plastových i
skleněných lahví apod. Pokud potřebujete pytle, je
možné si je po deváté hodině vyzvednou na
úřadě. Plné pytle nechte prosím na viditelném
místě u komunikací nebo u obecního úřadu.
Uvítáme upozornění na černé skládky odpadu.
Budeme také rádi za zaslané fotografie z úklidu na
e-mail: ctyrkoly.javornik@seznam.cz,
které následně zveřejníme na stránkách
www.uklidmecesko.cz.
Děkujeme. Obecní úřad

Zápis do ZŠ v Čerčanech
Zápis do ZŠ Čerčany proběhne 2. a 3.4.2019.
Více informací na www.zscercany.wz.cz

Otevření dětského hřiště
Srdečně Vás zveme v neděli 7.4. 2019
od 15,00 hodin ke slavnostnímu otevření
dětského hřiště u obecního úřadu.

Strana 4

Akce v okolí:
Dobročinný bazárek v Hospici Dobrého pastýře
Pokud chcete darovat oblečení pro dospělé
pro dobrou věc, můžete tak učinit v rámci
dobročinného bazárku do 30.4.2019
v Čerčanském hospici.
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Chystané akce na léto:

Chystané akce…

Naše blahopřání patří:
Všem, kteří slaví nebo oslavili den svého narození a
jmenovitě těm, pro které je tento rok životním
jubileem.
Ať Vám ten příští přinese pevné zdraví a hodně štěstí.

Napište nám, pokud chcete upozornit na zajímavou
sportovní nebo kulturní akci v naší obci nebo v
bezprostředním okolí.

Noví občánci
Kryštof Fencl
Miroslav Pančocha
Daniel Veselý

Fialová Eva
Hraběta Vladimír
Jaegerová Zdenka
Ducháček Pavel
Fopová Jarmila
Bučková Věra
Linhová Ivana
Honc Antonín
Berka Josef
Sopr Jaroslav
Kovář František
Kaislerová Věra
Škachová Helena
Čichovská Olga
Kováříková Irena

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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