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Čtyřkol a Javorníku
Slovo starosty

Informace k odpadům

Vážení spoluobčané,

Firma Marius Pedersen, která zajišťuje svoz
odpadu v naší obci, nás žádá, aby občané při
svozu nebezpečného a objemného odpadu
nepředávali v rámci svozu naší posádce ostré
předměty a injekční stříkačky.

rád bych Vás pozdravil uprostřed jara. Věřím, že jsme
všichni rádi, že nám konečně trochu zapršelo a vše se nám
zazelenalo. Požádal bych Vás proto o trpělivost s pracemi
spojenými se sekáním a čistěním příkopů. Samozřejmě
přivítáme, pokud se vy sami budete svému blízkému okolí
věnovat, případně si okolí u svých pozemků, v rámci
možností, upravíte.
Během léta nás čeká několik kulturních akcí. Jedná se
zejména o 110 let výročí založení Hasičského sboru
Čtyřkoly dále o II. ročník Čtyřkolského hudebního festivalu,
který letos navštíví také Olga Lounová.
Letos se vedení obce rozhodlo uspořádat
dětský den ve spolupráci s obcí Lštění. Akce se
uskuteční v areálu lštěnských tenisových kurtů
a jeho blízkém okolí. Budu se těšit na setkání s
Vámi v rámci některé z připravovaných
kulturních akcí.

Svoz tohoto odpadu není v rámci služby svozu
objemného a nebezpečného odpadu zajišťován.
Pokud by někdo takový odpad měl, řeší se jeho
likvidace individuálně. Bohužel nastal
nepříjemný úraz právě při styku s použitou
injekční stříkačkou, která bylo volně vhozena
mezi bateriemi.

Volby do Evropského parlamentu

Štěpán Benca, starosta obce

Volby do Evropského parlamentu
už tradičně voliče příliš
netáhnou. Přesto letošní účast
poslední květnový víkend - skoro
29% - patří k těm nejvyšším od
vstupu Česka do Evropské unie.

Kůrovcová kalamita

O hlasy voličů se tentokrát ucházelo celkem 39 uskupení.
842 kandidátů zabojovalo o 21 mandátů, které připadají na
Českou republiku.

Středočeský kraj vyzývá vlastníky lesů k
důsledným opatřením proti kůrovcové kalamitě.
Bližší informace k postupu a
opatřením lze nalézt na
internetových stránkách
Středočeského kraje:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotniprostredi/lesnictvi-kurovec

V naší obci je u všech voleb tradičně výrazně vyšší volební
účast než je celorepublikový průměr. Z 521 spoluobčanů
zapsaných ve volebním seznamu si našlo cestu do volební
místnosti na Obecním úřadě skoro 45% z nich. Ti rozdělili
své hlasy mezi 22 stran a hnutí. Vítězem evropských voleb
se ve Čtyřkolech stala ODS (20,61%) se 47 hlasy, o tři
hlasy méně získala koalice STAN a TOP09 (19,29%).
Pětiprocentní hranici v naší obci překročily ještě ANO
(16,22%), Piráti (14,91%) a SPD (8,77%). Z celkového
počtu 232 vydaných obálek byly jen 4 hlasy neplatné.
Nejbližší další volby nás čekají už v roce 2020 - do části
Senátu a krajských zastupitelstev.
Petr Beneš
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Hřiště oficiálně předáno dětem
První dubnovou neděli se na našem hřišti sešly děti s rodiči a pan starosta Štěpán Benca velice zodpovědně
přestřihl pásku ověšenou balonky. Tím hřiště oficiálně předal dětem i dospělým. Bohužel nemohl si užít první
sklouznutí na klouzačce, neb klouzačka je určena pouze pro děti, ale všichni přítomní kluci a holky, se toho rádi
chopili za něj. Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení a sladkosti a ke všemu hrály dětské hity. Jak jsme
psali v minulém čísle, na realizaci hřiště se podílely i děti s rodiči, tak věříme, že si ho budou užívat a že se o
něj budou i starat v rámci možností - tzn. udržovat zejména pořádek, hlásit případné poškození a když bude
třeba, přijít na brigádu. Nadále bude ze strany obce pokračovat úprava okolí, včetně vybudování plůtku, který
oddělí hřiště od vjezdu do hasičské zbrojnice.

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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Velký návrat na svobodu
Ve středu 17. dubna jsme se sešli společně s panem starostou Štěpánem Bencou a několika místními
obyvateli, abychom navrátili svobodu mladé vyléčené labuti. Labuť se k nám do stanice dostala zhruba před půl
rokem se zlomenou nohou. Taková zlomenina se u mladé labutě řeší především klidovým režimem a
rehabilitací v bazénové části našeho zařízení. Celý proces léčby byl opravdu dlouhý, ale úspěšný. Kost srostla
správně, a tak bylo jen potřeba vybrat vhodnou lokalitu, která by labuti usnadnila návrat na svobodu. Náš
pracovní tým se shodl, že obec Čtyřkoly a řeka Sázava je ideálním spojením pro tento velký okamžik. Samotné
vypuštění proběhlo velmi rychle, jelikož se labuť nemohla dočkat, až naplno roztáhne křídla. Uvidíme, zda se
na námi vybrané místo vrátí, nebo najde jiné útočiště. Děkujeme všem přítomným za příjemně strávené
prosluněné odpoledne.
Ing. Anna Dittrichová – pracovnice ZS Vlašim
Foto: Pavla Kučerová

Úprava okolí našeho pomníku
Okolí pomníku obětem I. a II. světové války ze Čtyřkol a
Javorníku se dočkalo úpravy. Přerostlé a nesourodé keře
byly odstraněny a nahradil je jednotný živý plůtek a
dlažba. Díky patří všem, kdo se na úpravě podíleli, včetně
starosty obce.
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Chystané akce ve Čtyřkolech a okolí…

Naše srdečné
blahopřání patří…
…všem, kteří slaví nebo oslavili
den svého narození a jmenovitě těm,
pro které je tento rok životním jubileem.
Dvořáková Dagmar
Hrbáčová Božena
Kubaričová Libuše
Tichá Marie
Výborná Dagmar
Hnátek Jaroslav

Hrabětová Eva
Míka Jiří
Chmelíková Marcela
Silný Jiří
Pokorný Jan
Štěpán Petr

Osada Montana pořádá
v sobotu 29.6. 2019 tradiční
a legendární triatlonek

Čtyřkolský Papírák
Prezence v 10:30, start v 11:30 a
Přechod Sázavy suchou nohou ve 13:30
Akce se uskuteční na jezu ve Lštění.

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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