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Čtyřkol a Javorníku
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi vás přivítat do nového roku 2021, byť prožíváme nelehké období díky covid pandemii. Pro nikoho z nás není
tato doba lehká a přesto bych vás požádal, aby jste dodržovali vládní nařízení a chránili sebe a i okolí. Věřím, že tuto
nelehkou dobu zvládneme co nejlépe a brzy se potkáme na některé plánované společenské akci. Přeji vám z celého srdce
pevné zdraví a i pevné nervy, buďte covid negativní a pozitivně naladěni!
Štěpán Benca, starosta obce

Odpady 2021
Jak jsem již informovali na webových stránkách obce, zastupitelstvo rozhodlo ponechat pro rok 2021 poplatky za svoz
odpadů pro trvale bydlící občany a chataře ve stejné výši jako v roce 2020, přestože svozová firma navýšila pro příští rok
cenu, kterou platí obec za svoz popelnic a kontejnerů, o cca 5%. Hlavní změnou je návrat černých kontejnerů na směsný
odpad na jednotlivá stanoviště a zavedení možnosti mít popelnici 80 litrů na směsný odpad s vývozem jednou za měsíc
za cenu 1100 Kč ročně (zahrnuje i popelnice 240l na papír a plast).
Platbu za odpady je nutné zaplatit nejpozději do konce února 2021, buď hotově přímo na
obecním úřadě nebo bankovním převodem a poté si vyzvednout známku na popelnici.
Tato zima nás zásobuje nadílkami sněhu a proto je pro svozovou firmu obtížné dostat se do
některých částí naší členité obce. Popelářské auto není terénní čtyřkolka a není možné
aby zajelo při špatné sjízdnosti všude. Buďte prosím tolerantní, pokud je to možné dávejte
při obtížnější sjízdnosti cest popelnice k hlavním cestám. Ve čtvrtek 11.2. dojde k
opakovanému svozu nevyvezených popelnic na směsný odpad. Pokud vám nebyla vyvezená
popelnice na plast nebo papír, je možné uložit papír při dalším svozu vedle popelnice do
papírové krabice, plast do plastových pytlů. Vše bude odvezeno.
Informace o svozu a poplatcích naleznete na www.ctyrkoly.cz v sekci Odpady.

Zavřený Černý most
V závěru minulého roku provedla odborná firma prohlídku tzv. Černého mostu,
který vede ve Čtyřkolech přes železniční trať (nad Planýrkou). Na základě
vypracovaného posudku bylo bohužel nutné most uzavřít pro automobilovou
dopravu, protože hrozí z důvodu otřesů pád uvolněných kamenů do kolejiště.
Most je ve vlastnictví obce, proto začneme s přípravou opravy, kterou bude
muset provést odborná firma (most vede nad frekventovanou tratí PrahaBenešov). Závady byly zjištěny i na mostě přes řeku do Lštění. I zde bude muset
dojít v tomto roce k úpravám a opravám. Včas vás o nich budeme informovat.
Omlouváme se za komplikace.
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Prosba k občanům
Vážení spoluobčané,
už nějaký čas nacházíme na svých zahradách v oblasti rozhraní Čtyřkol a Javorníku kostry od kuřat, kůže anebo zbytky
vařeného jídla. Zatím vím o třech rodinách, které tohle nachází celkem pravidelně. Ráda bych dotyčného (dotyčnou)
upozornila, že tímto svým bezohledným jednáním způsobuje velké zdravotní problémy našim psům. Někteří psi mají
problémy se zažíváním a už skončili hospitalizovaní na kapačkách. Bohužel jsem také zjistila, že tyto druhy zbytků jsou
poházené i u veřejných komunikací. Nechápu, co dotyčnou osobu vede k tomu, aby krmila cizí psy vhazováním jídla do
cizích zahrad, ale rozhodně se nejedná o psy, kteří by trpěli nějakým nedostatkem. Tímto dopisem chci upozornit osobu,
které se to týká, aby přestala vhazovat své odpadky na naše zahrady a pokud má nutkavou potřebu se o nějaké zvíře
starat, ať si pořídí své vlastní. K dopisu přikládám část fotografií zbytků, které jsme v zahradách našli:

Za všechny tímto dotčené, jmenovitě Brožíkovi, Chalupovi, Šachovi.
Marcela Brožíková Rysová

Změny na obecním webu www.ctyrkoly.cz
Začátkem tohoto roku probíhají některé úpravy týkající se našeho obecním webu www.ctyrkoly.cz. Stránky budou
modernizovány do tzv. responsivního módu, tzn. budou se lépe přizpůsobovat mobilním zařízením a různým velikostem
displejů.
Dále jsme všem odběratelům zpráv přes e-mail rozeslali žádost o odsouhlasení zpracování osobních údajů (využití emailu). Je to nutné z důvodu právní regulace k ochraně osobních údajů (GDPR). Pokud chcete zprávy dále dostávat,
klikněte v e-mailu, který vám přišel 2.2. na odkaz k odsouhlasení. Většina z vás tak již učinila.
Dojde také ke změně obecního e-mailu z ou.ctyrkoly@gmail.com na ou@ctyrkoly.cz.
O změně budeme informovat, původní e-mail bude nadále nějakou dobu fungovat –
bude přesměrován na nový e-mail.
Zastupitelstvo také rozhodlo, že objedná pro obec službu V OBRAZE. Dosud byla tato
aplikace zdarma. Aplikaci V OBRAZE si můžete stáhnout do svého mobilního telefonu,
přidat si Čtyřkoly a můžete sledovat zprávy z obecního webu bez nutnosti chodit na
internetové stránky obce. Dosud si aplikaci stáhlo v naší obci přes 90 uživatelů.

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.
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Zpráva velitele SDH Čtyřkoly za rok 2020
10. 2. 2020

Po 1/20 – Padlé stromy u domu a několika chat č. p…. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov,
Policie ČR a technik ČEZu. Poplach byl vyhlášen v 8:28 hod.. Na základnu se jednotka vrátila ve 14:22 hod..
10. 2. 2020
Po 2/20 – Padlé stromy u domu a několika chat č. p…. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, Policie ČR.
Poplach byl vyhlášen ve 14:24 hod.. Na základnu se jednotka vrátila v 16:15 hod..
10. 2. 2020
Po 3/20 – Padlé stromy u domu a několika chat č. p…. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, Policie ČR.
Poplach byl vyhlášen v 16:47 hod.. Na základnu se jednotka vrátila v 19:28 hod..
14. 2. 2020
Po 4/20 – Padlé stromy na silnici 1/3. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov, policie ČR.
Poplach byl vyhlášen v 10:26 hod.. Na základnu se jednotka vrátila v 11:45 hod..
21. 3. 2020
Technická kontrola v Divišově s vozem Isuzu Troper. Auto prošlo technickou prohlídkou.
29. 3. 2020
Po 5/20 – Požár trávy a pařezů na skále. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, HZS Benešov
a Policie ČR. Poplach byl vyhlášen ve 12:19 hod.. Na základnu se jednotka
vrátila ve 14:36 hod..
9. 4. 2020
Po 6/20 – Požár lesa v Čerčanech na Chlumu. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, SDH
Senohraby, SDH Přestavlky, HZS Benešov a Policie ČR. Poplach byl vyhlášen v 17:26 hod.. Na základnu se
jednotka vrátila ve 20:20 hod..
17. 4. 2020
Školení členů na dýchací přístroje Čtyřkoly – praktická část.
13. 5. 2020
Po 7/20 – Požár chaty v Novém Městečku č. p….. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, SDH
Senohraby, HZS Benešov a Policie ČR. Poplach byl vyhlášen ve 14:01 hod.. Na základnu se jednotka vrátila v 6:28 hod..
16. 5. 2020
Sběr železného šrotu v obci
11. 6. 2020
Po 8/20 – Padlý strom na silnici 1/3. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov, policie ČR.
Poplach byl vyhlášen v 9:13 hod.. Na základnu se jednotka vrátila v 10:22 hod..
4. 7. 2020
Po 9/20 – Padlý strom na cestě k Baštírně. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, HZS Benešov a Policie ČR.
Poplach byl vyhlášen ve 13:58 hod.. Na základnu se jednotka vrátila v 15:30 hod..
23. 8. 2020
Po 10/20 – Požár osobního auta na silnici 1/3 a dopraní nehoda. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany,
SDH Senohraby, HZS Benešov, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. Poplach byl vyhlášen v 18:09 hod.. Na základnu
se jednotka vrátila v 19:36 hod..
18. 9. 2020
Školení zásahové jednotky na obsluhu motorových pil
20. 9. 2020
Po 11/20 – Vlaková nehoda - sražená osoba na přejezdu vlakem. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Senohraby,
HZS Benešov, SZDC Michle, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. Poplach byl vyhlášen v 8:06 hod.. Na základnu se
jednotka vrátila v 9:45 hod..
27. 9. 2020
Po 12/20 – Padlý strom u domu č. p. …. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a HZS Benešov.
Poplach byl vyhlášen v 19:45 hod.. Na základnu se jednotka vrátila ve 21:05 hod..
29. 9. 2020
Po 13/20 – Padlý strom na cestě k Baštírně. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany a Policie ČR.
Poplach byl vyhlášen v 15:05 hod.. Na základnu se jednotka vrátila v 16:24 hod..
2. 11. 2020
Po 14/20 – Padlý strom směrem na Vysokou Lhotu. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, technik ČEZu a
Policie ČR. Poplach byl vyhlášen v 15:23 hod.. Na základnu se jednotka vrátila v 16:48 hod..
5. 12. 2020
Po 15/20 – Padlý strom na cestě k Baštírně. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a Policie ČR.
Poplach byl vyhlášen ve 13:25 hod.. Na základnu se jednotka vrátila ve 14:38 hod..
Během roku jednotka prováděla další činnosti: údržbu a opravu techniky, kondiční jízdy se zásahovými vozidly.
Celkem bylo odpracováno 782 hodin.
Z toho: Požáry ...………...………........................37,5 hodin
Padlé stromy ....................................96 hodin
Dopravní nehody …………………………10 hodin
Školení ZJO + Námětové cvičení ......80 hodin
Sběr železného šrotu ....……..............161 hodin
Údržba tech. + kondiční jízdy ...........343,5 hodin
Propagace PO + příprava nástěnky …54 hodin

Tímto svoji zprávu končím.
Velitel JSDHO Čtyřkoly, Lán Ladislav
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Senohrabská ski aréna na Vávrově
palouku

Z-BOX ve Čtyřkolech

Asi jste zaznamenali zvýšený ruch na poli před Senohraby u
hlavní silnice k dálnici. Na tzv. Vávrově palouku napadlo po delší
době dost sněhu a místní aktivní lyžařský oddíl při TJ Sokol
Senohraby zajistil úpravu stop.
Místo se stalo velmi populární pro lyžaře z blízkého i dalekého
okolí a běžkaři jsou tu vidět po celý den včetně nočních hodin
kdy jsou na poli vidět svítící čelovky.
Protože možnost běžkovat využívá v Senohrabech i mnoho
občanů Čtyřkol a náklady na pravidelnou úpravu stop nejsou
malé, rozhodlo zastupitelstvo obce o finančním příspěvku pro TJ
Sokol Senohraby na úpravu lyžařských stop. Opět napadl sníh a
mrzne, tak neváhejte a vyrazte vyzkoušet Senohrabskou ski
arénu!

Obec dostala nabídku na instalaci výdejního boxu
Zásilkovny (Z-BOX) v naší obci. Pokud se podaří s firmou
Zásilkovna dohodnout vzájemně výhodné smluvní
podmínky, dojde k instalaci Z-BOXu pravděpodobně u
obecního úřadu. Budeme vás o instalaci informovat.

Nový občánek

Plán obecních akcí na rok 2021

Agáta Vlasáková

Pokud epidemická situace dovolí uskuteční se v tomto roce
ve Čtyřkolech tyto akce:

30.04.2021 - Pálení čarodějnic

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

Slabá Milada
Mervart Miroslav
Ducháček Pavel
Říha Petr

Fialová Eva
Křístek Zdeněk
Jaegerová Zdenka

29.05.2021 - Seniorské jaro SDH Čtyřkoly
05.06.2021 – sportovní den odpoledne a večer zábava
s živou hudbou
19.06.2021 – Diskotéka na začátku léta
24.07.2021 - Čtyřkolský fesťák
14.08.2021 – Hasičská zábava
21.08.2021 – vystoupení kapely Farmáři
27.08. nebo 4.9.2021 - Ukončení prázdnin (diskotéka)
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Pojďte s námi vyzkoušet ČTYŘKOLSKÉ SCUKÁVÁNÍ
Pokud máte rádi kvalitní a dobré jídlo, vyzkoušejte nákup na komunitním farmářském tržišti Scuk.cz, kde si online nakoupíte
přímo od lokálních farmářů a malovýrobců.
Scuk vznikl proto, aby sdružoval farmáře a zákazníky, kteří touží po kvalitních výrobcích. Každý nabízený produkt před
uvedením do prodeje zkoumají a posuzují, aby si při nákupu byli jisti jeho kvalitou a původem. Fandí malým a středním
lokálním výrobcům a farmářům, kteří hospodaří udržitelným způsobem, ideálně na principech ekologického zemědělství. V
jejich sortimentu najdete dle sezóny vše od ovoce a zeleniny, přes maso a mléčné výrobky až po marmelády a vína nebo
třeba kávu. Pokud produkt není lokální, tak je rozhodně od ověřeného zdroje s jasným původem.
Ve Čtyřkolech funguje nákupní skupina, ke které se můžete připojit i Vy.
Jmenuji se Martina Lánová a jsem organizátorkou této nákupní skupiny. Pro mě i moji rodinu bylo vždy velmi důležité
zajišťovat si kvalitní a čerstvé potraviny. Na začátku minulého roku jsem objevila online farmářské tržiště Scuk.cz, kde
prodávají farmáři přímo koncovým zákazníkům a proto jsem chtěla nákup vyzkoušet. Zjistila jsem, že to opravdu funguje!
Objednávka z pohodlí domova, dodávka v předem dohodnutý den na místo v blízkosti mého bydliště a především kvalitní a
čerstvé potraviny.
Nákup kvalitních farmářských produktů online přímo od farmářů a jeho vyzvedávání u nás ve Čtyřkolech bych chtěla umožnit
i Vám a proto jsem se rozhodla připojit ke komunitnímu farmářskému tržišti Scuk.cz jako organizátorka nákupů. Naše nákupní
skupina funguje od listopadu 2020 a v současné době má 63 členů. Mám velkou radost, když jsou zákazníci s nákupem
spokojeni.
Jak se můžete přihlásit a začít s námi nakupovat?
• Připojte se k nákupní skupině na scuk.cz/ctyrkoly
• Nákupy běží vždy od úterý do pondělní půlnoci. Výdejním dnem je pak následující pátek.
• Vyberte si dobroty nebo jiné farmářské produkty a vložte je do košíku.
• Zaplaťte kartou online, rychlým bankovním převodem nebo odloženou metodou Twisto.
• Následně vyčkejte na potvrzení objednávky e-mailem.
• V pátek se už jen zastavíte pro svůj nákup na výdejním místě: na adrese Čtyřkoly 83.
Máme i Facebookovou skupinu pod názvem: Ve Čtyřkolech a Javorníku nakupujeme od lokálních farmářů na Scuk.cz, kde se
pravidelně dozvíte aktuální informace o nákupu, dodavatelích a nabízených produktech. V této nelehké době se tak můžete
(alespoň takto) scuknout s ostatními nakupujícími a společně sdílet zážitky z nákupu.
Zdá se Vám, že je přihlášení složité nebo že týden je dlouhá doba? Věřte, že není. Jde o první vyzkoušení a pak už to půjde
lehce. Týden uteče jako voda a navíc na Scuku můžete nakupovat postupně celý týden. Nákupy se Vám pak scuknou do jedné
objednávky, kterou si vyzvednete ve výdejním dni.
Budu ráda, když se k naší nákupní skupině připojíte a o farmářském tržišti řeknete svým přátelům.
Budete-li potřebovat pomoc při prvním přihlášení nebo doporučit produkty přímo Vám na míru, můžete mě kontaktovat na
mobilním čísle: 721 849 866.
Těšíme se na Vás.
Martina Lánová, Organizátorka nákupní skupiny Scuk Čtyřkoly

Inzerce
Inzerce

Vydává Obec Čtyřkoly, IČ: 00508519, pod registračním číslem MK ČR E 17196, místo vydávání Čtyřkoly,
odpovědná osoba a redaktorka Pavla Kučerová. ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz
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