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ROZHLEDY

ČTYŘKOL a JAVORNÍKU
Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol
a Javorníku,
nejdůležitějším článkem v tomto vydání našich
Rozhledů, prvních v roce 2015, jsou výsledky podzimní
ankety, do níž se mnozí z vás zapojili a dali tak vědět
názor na stav obce a svá přání, jak ji do budoucna
zvelebit. Všem za účast v anketě děkujeme.
Vyplynulo z ní, že jedna z věcí, která nás společně
aktuálně trápí, je nepořádek kolem kontejnerů na
odpady. To je přitom řešitelný problém - stačí, když
budeme do kontejnerů dávat pouze věci, které do nich
patří a ne například kusy nábytku, starou elektroniku,
pneumatiky a podobně. Připomínáme, že pro vyhození
tohoto odpadu obec pravidelně organizuje speciální
sběrné dny. Nově budou navíc na kontejnerových
stáních umístěny popelnice hnědé barvy pro biologický
odpad, které jsou tedy určené na listí a trávu, a na
několika místech i kontejnery na použitý olej a drobný
kovový odpad.
Každý z nás může prostředí v obci pomoci i svojí
všímavostí a tím, že nebudeme lhostejní k tomu, co se
zde děje. V posledních týdnech se bohužel rozšířil
vandalismus kolem spodního parkoviště u vlakové
zastávky, který dokonce vyústil v krádež osobního
vozidla. Zastupitelstvo zvažuje umístění kamery do
tohoto prostoru a zároveň žádá - dívejte se prosím
kolem sebe a nebojte se nám nahlásit jakékoliv
podezřelé chování nebo okolnost. Chráníme tím sami
sebe.
Štěpán Benca, starosta

Oznamujeme ... odvoz odpadů 2015
Rodinné domy:
celoroční
(80 litrů)
2.150,- Kč
celoroční
(120 litrů)
2.500,- Kč
celoroční
(240 litrů)
4.200,- Kč
1x za 14 dní
(120 litrů)
2.000,- Kč
12x do roka
(120 litrů)
1.150,- Kč
Rekreační objekty:
6x do roka
800,- Kč
kontejner
800,- Kč
popelnice s celoroč. odvozem viz. rod. domy

Zprávy ze zastupitelstva
* Proběhlo doplnění výborů a komisí obecního úřadu o další
členy:
o Finanční výbor: předseda - Petr Beneš, členové - Vladislav
Horák, Josef Neumann
o Kontrolní výbor: předseda - Robert Nešpor, členové - Monika
Horáková, Alena Schubertová

o Komise životního prostředí: předseda - Martina Volfová,
členové - Ondřej Volf, Václav Senohrábek
o Komise sociálně-kulturní: předseda - Markéta Ježková,
členové - Klára Benešová, Pavla Kučerová, Martina
Matuštíková
o Komise stavebně-technická: předseda - Vladislav Horák,
členové - Lubomír Ježek, Miroslav Filip
* Zastupitelstvo obce odsouhlasilo příspěvek na činnost
sdružení „Dráče“ ve výši 2 500 Kč, příspěvek na činnost
organizace včelařů ve výši 3 000 Kč, příspěvek ve výši 6 000
Kč na činnost organizace RYTMUS Benešov, o.p.s., která
poskytuje sociální služby v našem regionu.
* Zastupitelstvo obce odsouhlasilo umístění sídla spolku SKK
Spartak Čtyřkoly z.s. na adrese Čtyřkoly č.p. 70.
* Výběrová komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od
společnosti BENESOLAR, s.r.o.. Se společností došlo k
uzavření smlouvy na realizaci zateplení obecního úřadu.
* S architekty ze společnosti Skutek architecture bylo
projednáno zpracování studie návrhu na barevné řešení
zateplené fasády budovy obecního úřadu a zpracování návrhu
na úpravy pozemku okolo budovy úřadu. Následně byla
uzavřena smlouva na zpracování studie.
* Zastupitelstvo obce Čtyřkoly projednalo a odsouhlasilo
vystoupení obce Čtyřkoly z Dobrovolného svazku „Malé
Posázaví, o.p.s.“ s termínem podání výpovědi k 31.12.2014.
* Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude prodloužena smlouva
na zimní údržbu místních komunikací se stávající firmou Rys.
* Byl schválen rozpočet obce na rok 2015: Příjmy: 6.919.000
Kč, Výdaje: 7.883.800 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z
přebytku minulých let.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách
www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě.

KNIHOBUDKY
Možná si mnozí z Vás všimli, že
začátkem roku vyrostly u nás v obci dvě
dřevěné budky stojící na jedné noze.
Jedna je ve Čtyřkolech na návsi a druhá
v Javorníku proti bývalé "Subteře“ a
nynějšímu hotelu "Sen pro sen". Na první
pohled se může zdát, že jsou to budky
víceúčelové, ale opak je pravdou ,jsou to
budky knihobudky a právě do nich
můžete odložit spisy velikánů Vámi již
100x přečtené a na oplátku si půjčit nebo
vzít jinou literaturu ,která Vám bude
blízká. Návod k použití je na každé budce
knihobudce.
UPOZORNĚNÍ!!!
Knihobudky v žádném případě neslouží jako kadibudky ani jako budky ptačí. Pouze jenom v mimořádných případech
může posloužit jako „BEJBY-BOX“, a to pouze v teplých letních měsících, protože knihobudky nemají vlastní vytápění.
Doufejme tedy, že se budky nestanou terčem vandalů, nebo krkavčích matek a budou nám sloužit k poučení a zábavě.
Libor Jaeger, místostarosta.

Nová silnice ve Čtyřkolech
Máme zase další silnici s novým povrchem.

Počet respondentů
Muži
Ženy
Neuvedeno
18-34
35-55
56-a více
Neuvedeno

55
26
27
2
3
33
18
1

Anketa pro obyvatele Čtyřkol a Javorníku
Na podzim měli obyvatelé naší obce možnost zúčastnit se ankety, zjišťující jejich pohled na dění v obci. Děkujeme všem,
kteří touto formou vyjádřili své názory. Věřte, že je to pro nás velmi cenné, i když ne všechna přání budeme mít možnost
zrealizovat. Rádi bychom na tomto místě krátce zhodnotili výsledky ankety a reagovali na některé podněty.
V historii obce byla počtem účastníků tato anketa nejúspěšnější, i když výsledky nepokládáme za většinový názor
obyvatel, určitý náhled na postoje občanů nám to umožňuje.
Naprostou většinu trápí nedostatečná infrastruktura obce (cesty, chodníky, osvětlení). Toto je samozřejmě téma, které
se snažíme řešit na prvním místě, uvědomujeme si, jde to pomalu, ale vše je odvislé od financí, které máme k dispozici.
Určitě jste zaznamenali novou silnici ve Čtyřkolech (foto výše), zde bude následovat osvětlení a časem snad i
vydlážděné chodníky.
Mnoha občanům chybí přirozené centrum obce, místo pro setkávání. Nad tímto se také zamýšlíme. V souvislosti s
přípravou nové fasády OÚ (bude dokončeno do konce června) nám architektonická firma představila i možná řešení, jak
tohoto „centra“ obce dosáhnout.

V anketě je hodně zmiňované multifunkční hřiště. V současné době se vytváří projekt a zvažují nejvhodnější možnosti.
Co se týká pořádání nejrůznějších akcí, více než polovina odpovídajících by uvítala nejrůznější kulturní akce, dále pálení
čarodějnic, ples a dětský den. Ty, na které jsme v obci byli v posledních letech zvyklí, se budou organizovat i nadále a
budeme se snažit přijít i s nějakými novinkami.
A nakonec se chceme podělit i o zajímavé náměty na obohacení života obce např.: zimní stadion, cyklostezka,
rozhledna, ale i JZD….

ZPRÁVA VELITELE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČTYŘKOLY
1.1. (PO1/14) Požár slámy v údolí Pstruhů.
Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a Policie ČR. (Po1/14)
4.1.
Kondiční jízda s vozy CAS - 25 a ISUZU TROOPR
25.1.
Naši členové se zúčastnili školení strojníků na hasičské stanici v Benešově.
14..-15.2.
Členové sboru se účastnili školení velitelů na hasičské stanici v Benešově.
21.2.
Kondiční jízda s vozy CAS - 25 a ISUZU TROOPR
7.3.
Kondiční jízda s vozy CAS - 25 a ISUZU TROOPR
9.3. (PO2/14) Požár kontejneru v Javorníku. Na místo vyjela jednotky SDH Čtyřkoly, HZS Benešov a Policie ČR.
25.4.
Příprava na soutěž Seniorské jaro.
26.4.
VIII. ročník seniorského jara ve Čtyřkolech.
Duben
TK v Dlouhém Poli s vozem CAS 25. Vozidlo prošlo technickou prohlídkou.
3.5.
Sběr železného šrotu v obci.
3.5.
Školení na dýchací přístroje - praktická část.
8.5.
Úklid po sběru kolem hasičské zbrojnice.
15.5.
Školení na dýchací přístroje - praktická část.
24.5., .6.,20.6. Příprava na oslavy 105. let SDH Čtyřkoly.
21.6.
Oslavy 105. let založení SDH Čtyřkoly.
9.7. (PO3/14) Požár dřevěné boudy u domu č.p.186. Na místo vyjela jednotky SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany.
13.7. - 15.7.
Naši členové se zúčastnili školení strojníků na hasičské stanici v Benešově.
12.8. (PO4/14) Požár obilí u Pyšel. Na místo vyjela jednotky SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, SDH Pyšely, SDH
Senohraby, HZS Benešov a Policie ČR.
Celkem bylo odpracováno 842 hodin.
23.8.
Údržba techniky.
17.9.
Odvoz vozu CAS 25 do servisu - nutná oprava brzd.
Požáry
22 hodin
19.9.
TK v Dlouhém Poli s vozem ISUZU TROOPR.
Školení ZJO + námětové cvič. 345 hodin
Vozidlo prošlo technickou prohlídkou.
Sběr železného šrotu
50 hodin
2.10.
Návrat vozu CAS 25 ze servisu.
Údržba tech. + kondiční jízdy
340 hodin
22.11.
Kondiční jízda s vozy CAS - 25 a ISUZU TROOPR.
Propagace PO
85 hodin
5.12.
Mikuláš, čert a anděl pro děti v obci.

Velitel JSDHO Čtyřkoly, Lán Ladislav

Podílejte se s námi na tvorbě
Rozhledů…
Rádi bychom, abyste spoluvytvářeli Rozhledy
Čtyřkol a Javorníku s námi. Posílejte nám
zajímavé tipy, články, fotky. Děti, kreslete
obrázky na téma naší obce a okolí. Rádi je v
Rozhledech využijeme. Příspěvky posílejte na
email: ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo
vhoďte do schránky obecního úřadu.

Opraváři, řemeslníci, poskytovatelé nejrůznějších služeb…
Připravujeme stránku se soupisem možných služeb pro obyvatele naší obce. V případě
Vašeho zájmu nám zašlete Vaši nabídku s kontakty na email: ctyrkoly.javornik@seznam,
nebo vhoďte do schránky O.Ú. Děkujeme.

Naše blahopřání patří…

Rozloučili jsme se…

I v lednu a v únoru jsme rádi, že můžeme poblahopřát
všem, kteří slaví nebo oslavili den svého narození a
jmenovitě těm, pro které je tento rok životním jubileem.

15.12. Ludmila Havlíková
1.1.

Milena Jará

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
Fialová Eva

12.1.

Hraběta Vladimír

7.1.

Jaegerová Zdenka

29.1.

Židla Miroslav

13.2.

Vítková Jana

17.2.

Ojedinělý výlet do historie

Novotná Ilona

19.2.

nabídne od 23.1. do 30.3.
výstava na městském úřadě
v Týnci nad Sázavou.
Představí modely a „oživlé“
obrazy
posázavských
památek, které vznikly v
rámci projektu Po cestách a
hradech doby Karla IV.

Zajímavé akce v okolí
31.1. 19 hod Rozmarný duch
divadelní komedie, Restaurace U Andělů,
Senohraby
7.2. 19 hod Ivan Mládek a jeho Bio Trio
Sportovně kult. centrum Ondřejov
21.2. 14 hod Běh Pepíka Chalupeckého
start před Sokolovnou Pyšely
14.3. Maškarní karneval pro děti
sokolovna Chocerady
10.4. 20 hod, Arakain a Lucie Bílá
KD Krakov Benešov
10.-12.4. Čistá řeka Sázava
každoroční jarní úklid naší řeky

Proběhlo…
V adventním a vánočním čase
jsme se mohli společně setkat
-

u svařáčku při rozsvícení
našeho vánočního stromu,
první adventní neděli nám
také
svými
vystoupeními
zpříjemnily čtyřkolské děti

-

na mikulášské besídce pro
děti

-

týden před Vánoci na setkání
seniorů

-

na Štědrý den dopoledne
cestou pro betlémské světlo
ke kostelíku a večer na našem
mostě

Tipy Rozhledů…

Troška z našich pohádek
- výstava v Galerii Občanská záložna ve Vlašimi
Prohlédněte si 30 různých kostýmů známých pohádkových
postav, dále rekvizity i části scény (peklo včetně Lucifera,
které znáte z pohádky Z pekla štěstí 1 a 2. Výstava trvá do
25.3.

Do Čtyřkol a Javorníku neustále přicházejí noví obyvatelé. Nejen pro ty jsou určené následující řádky, které
pojednávají o historii obce. Tento seriál již v Rozhledech vycházel, a to pře devíti lety. Věříme, že i přesto si své
čtenáře najde.

Čteme z kroniky, 1 díl
„Až do roku 1920 tvořily Čtyrkoly, Javorník, Vysoká Lhota, Lštění a Čerčany jednu politickou obec s obecním
zastupitelstvím ve Lštění. V roce 1920 stala se obec Čtyrkoly s připojenými osadami Javorník a Vysoká Lhota
jednou politickou obcí s názvem Čtyrkoly. Prvním starostou obce byl František Hruška z Javorníka po dobu
jednoho roku. Jeho nástupce byl František Dřízhal, rolník ve Čtyrkolech č.6, který je dodnes starostou obce.
Osada Javorník má svoje osadní zastupitelstvo a osadním starostou je Jan Vítek, železniční zaměstnanec.
Nynější zastupitelstvo skládá se ze 12 členů a to 5 členů ze Čtyrkol, 4 členů z Vysoké Lhoty a 3 členů z
Javorníka a jsou to: František Dřízhal - rolník, starosta; Antonín Zdeněk - typograf, náměstek; Přemysl Suchý
– továrník, první radní; Alois Kába – železniční zaměstnanec, druhý radní; členové zastupitelstva – Jan
Chobotský, zedník; Antonín Dřízhal, strojvůdce; Antonín Cihla, železniční zaměstnanec; Ferdinand Haller,
zámečník; Rudolf Kinský, vrchní revident; František Krákora, rolník; Julius Rutte, nájemce státního statku.“

K zamyšlení….
Chcete být jedničkou nebo nulou? Na první pohled jasná věc, ale…
Jednička je zajímavá tím, že je na jednu stranu hned vedle nuly, má tedy podobnou, jen nepatrně větší hodnotu, ale
v jiném kontextu je naopak jejím naprostým opakem. Když nula je „nic“, tak jednička je „něco“. Když nula je „ne“, tak
jednička je „ano!. U lidí je také propastný rozdíl, když se o někom řekne, že je jednička nebo že je nula…. Když nás
ve škole učili psát jedničku, říkali nám, ať si ji představíme jako takový bič. A od té doby si ji možná hodně lidí
představuje, jako by jim od té doby švihala nad hlavami. „Dělej! Nekoukej! Makej!! Stažen proudem snahy být
úspěšný, první, nejlepší, prostě jednička, se člověk pod ten bič dostane jako nic. Je fajn hodně toho dokázat, ale
umět být někdy veselou nulou, bez neustálého práskání nad hlavou nakonec také není tak málo.
(zdroj deník Metro)
Takže Vám do nového roku přejeme spoustu úspěchů, ale hlavně co nejméně bití!
…a pokud si berete novoroční předsevzetí, plňte si ho s větší vůlí, než pánové na vtipu pana Františka Kováře, který
s námi v obci žije.
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