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Čtyřkol a Javorníku
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu a v naší obci probíhají letní společenské akce. Na těchto akcích jsme se měli možnost
setkávat a pohovořit, jak o věcech příjemných, tak i o těch, které nás všechny trápí. Tuto možnost budeme mít
ještě do konce léta několikrát, což bude jistě velmi příjemné a milé.
Přeji Vám krásný a pohodový zbytek léta a rád bych připomenul zahrádkářům a kutilům, že neděle jsou
od 12 hodin dle obecně závazné vyhlášky obce č.1/2019 „klidové“.
Štěpán Benca, starosta obce

Biokontejnery

Úspora emisí

Vzhledem k množícím se dotazům ohledně
biokontejnerů v naší obci připomínáme, že trvale
jsou biokontejnery přistaveny ve Čtyřkolech pod
vlakovou zastávkou a v Javorníku na
prostranství u domova seniorů. Koncem
každého měsíce jsou ještě přistaveny na týden
na třech dalších stanovištích:
▪ v Javorníku u můstku u potoka směr Baštírna
▪ ve Čtyřkolech u Černého mostu nad
Planýrkou
▪ ve Čtyřkolech u tunelu pod tratí.

Pro zajímavost zveřejňujeme osvědčení, které vydává
naší obci každoročně firma EK-KOM. Úspora (i když jen
virtuální) CO2 a energie potěší ☺ Za třídění dostává obec
zpět i malou část nákladů na odpady. Děkujeme, že třídíte
a pomáháte obci i planetě.

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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Upozornění pro občany od Sdružení místních samospráv
Na Sdružení místních samospráv ČR se v posledních měsících stále častěji obracejí členské obce, které byly
telefonicky kontaktovány poskytovateli pochybných služeb, o jejichž smysluplnosti máme vážné pochybnosti.
Zpravidla jde o nabídku prezentace v nejrůznějších webových katalozích, mohou se ale týkat i jiných
záležitostí. Cílem těchto poskytovatelů je během manipulativně vedeného telefonického rozhovoru dosáhnout
souhlasu s uzavřením či údajným prodloužením smlouvy a v návaznosti na to vystavit fakturu a následně trvat
dosti nevybíravým způsobem na její úhradě. Jak už bylo naznačeno, hodnota nabízených služeb je více než
sporná… Čím ale to, že se těmto dobrodruhům tak dobře daří? Zčásti určitě proto, že jsou velmi dobře
připravení. Obce se setkávají s velmi podobným průběhem hovoru: zástupce společnosti zavolá starostovi či
místostarostovi obce, případně obecnímu úředníkovi. Představuje se velmi rychle, ba překotně a mnohdy se
snaží vyvolat dojem, že jde o společnost značného renomé (často se snaží vzbudit dojem, že jde o
Seznam.cz), vzhledem k rychlosti řeči je ale velmi snadné tuto skutečnost přehlédnout.

Následuje spěšné představení nabízených služeb. Ve většině případů se jedná o zveřejnění údajů obce v
katalogu provozovaném danou společností či o lepší zviditelnění a dohledání obce ve všeobecných webových
vyhledávačích, jako je např. Google. Ze způsobu, jakým jsou tyto služby líčeny, lze přitom získat mylný dojem
o tom, že služby již obec využívá a že se jedná pouze o aktualizaci údajů. Ověřováním platnosti banálních
údajů (zjišťuje např. jména obecních funkcionářů, sídlo obecního úřadu, adresu webových stránek obce) si
získává důvěru, kterou prohlubuje také výraznými lichotkami. Na závěr rozhovoru je pak „klient“ vyzván k
vyřčení souhlasu s uzavřením smlouvy, tuto skutečnost se ovšem snaží zakrýt rychlou řečí či vyvoláním dojmu,
že jde o souhlas se zasláním informací o nabídce služeb na e-mail nebo s právě provedenou aktualizací údajů
týkajících se obce.
Pokud se s takovým způsobem nabízení služeb setkáte, doporučujeme velkou obezřetnost; zpravidla je
rozumnější trvat na zaslání podrobnějších informací na e-mailovou adresu obce. Užitečná může být
mimochodem také porada s Vaším IT specialistou či správcem webu, který je schopen vyhodnotit, zda se v
konkrétním případě jedná o smysluplnou nabídku. I když o platnosti smluv uzavřených výše uvedeným
způsobem máme zásadní pochybnosti (podle konkrétních okolností tu větší, tu menší), skutečností je, že
následné vlně upomínek není zcela snadné čelit a řada obcí raději podlehne a zaplatí, aby se složitému
jednání s profesionálními podvodníky vyhnula. Rozhodně platí, že v případě smluv uzavíraných telefonicky je
před řezáním dobré vícekrát měřit – a to klidně i víc než dvakrát. Díky tomu si ušetříte spoustu starostí, které
řešení vzniklých kauz s dotěrnými podvodníky bohužel nutně vyvolává.
S pozdravem,
Ing. Martina Jiříková
krajská manažerka pro Středočeský kraj

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.
Chmelíková Marcela
Hrabětová Eva
Hnátek Jaroslav
Štěpán Petr
Konta Antonín
Lexa Lerchová Blanka
Hallerová Blažena

Rozloučili jsme se…
Alfred Schwetz z Javorníku
Josef Brych z Javorníku

Silný Jiří
Pokorný Jan
Míka Jiří
Suchý Josef
Ryška Karel
Veselý Jaroslav
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Proběhlé akce
Oslavy 110 let od založení hasičského sboru ve Čtyřkolech
Dne 22.6.2019 náš hasičský sbor slavil 110 let od svého založení. V dopoledních hodinách proběhla
výroční valná hromada sboru, na které jsme zavzpomínali na bratry hasiče, kteří náš sbor založili a kteří již
bohužel nejsou mezi námi: Krákora Josef, Hruška František, Kába Josef, Povejšil František, Slivoň Václav,
Alexsandr František, Dřízal František, Konta Josef, Procházka Jan, Drož Václav, Kočí František, Dřízal
Václav, Suchý Václav, Kryslička Antonín, Rainar Bohumil, Žába Alois, Kába Alois, Hnátek Alois, Síbrt Jan,
Rainar Sláva a dále pokračovatelé sboru jako byl František Šobr, Karel Houra, Jiří Brunclík, František
Vítek, Ladislav Lán starší, Miloslav Heller, František Strachota, Miroslav Pančocha, Milan Souček a Karel
Pospíšil. Tito členové do poslední chvíle svého života aktivně pracovali ve sboru a pomáhali nám
příkladnou prací i otcovskou radou. Patří jim náš velký dík.
Přijeli nás podpořit i naši družební přátele z SDH Uhlířov (tj. vesnička kousek od Opavy). Naše přátelství
trvá již od roku 1946, a i když se od té doby oba sbory omladily, vztahy mezi námi se nezměnily.
Návštěvníci oslav měli jedinečnou možnost vidět ve Čtyřkolech historickou koňskou motorizovanou
stříkačku, kterou naši dědové a tátové po 2. světové válce věnovali právě do Uhlířova, aby pomohli při
obnově vesnice zničené válečnou frontou. Od té doby přátelství mezi sbory přetrvává.
Slavnostní ceremoniál proběhl před hasičskou zbrojnicí. Dále jsme se za hudebního doprovodu a pochodu
mažoretek přesunuli k pomníku, kde jsme položili věnec a poklonili se památce padlých v 1. a 2. světové
válce. Následně pochodoval průvod okolo řeky až ke hřišti ve Vávrovkách. Počasí nám bohužel nepřálo,
ale i tak jsme si nenechali oslavu pokazit. Na hřišti si bylo možné prohlédnout výjezdovou techniku, se
kterou náš sbor od svého založení pracoval. Počínaje koňskou stříkačkou, kterou jsme s pomocí kamarádů
z Uhlířova přivezli ukázat po 73 letech zpět do Čtyřkol, až po nejnovější cisternu CAS 24, kterou jsme si
pořídili v roce 2018 za pomoci obecního úřadu. Kdo přišel, měl možnost si vše prohlédnout a vidět na
vlastní oči koňskou motorizovanou stříkačku v akci. Složky IZS předvedly ukázky záchrany osob a majetku
v různých situacích. Děti předvedly ukázku vyprošťování osoby. Na závěr byla všemi oblíbená pěna a
venkovní zábava s country kapelou Bessoni.
Chtěl bych touto cestou poděkovat okolním sborům dobrovolných hasičů, HZS Benešov, Policii ČR a
Červenému kříži za pomoc při organizování oslav, předvedení náročných ukázek a jejich asistenci na této
akci. Dále děkuji všem sponzorům a Středočeskému kraji, bez jejichž finanční pomoci bychom v této
podobě oslavu nemohli uspořádat. V neposlední řadě patří velký dík Obecnímu úřadu ve Čtyřkolech za
podporu a poskytnuté prostory.
SDH Čtyřkoly velitel jednotky
Ladislav Lán
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Letní fesťák 20.7.2019
Obec Čtyřkoly pořádala v pořadí třetí letní hudební festival na bývalém fotbalovém hřišti ve" Vávrovkách" a
nebojím se napsat, že se skvěle vydařil. Zazněla tu muzika mnoha žánrů od country, rocku, folk-rocku, popu
až po dixilend. Vrcholem večera byla budoucí mnohonásobná zlatá slavice Olga Lounová, která ještě hodinu
po vystoupení rozdávala spousty podpisů cédéček a polibků.
Velký dík patří obci za vybudování pódia, na kterém proběhly od začátku června tři velké akce, včetně
fesťáku, 110 let požárního sboru Čtyřkoly-Javorník a diskotéky na zahájení prázdnin, která měla nad
očekávání velký úspěch. Poděkování patří partě, která se starala o pití, jídlo a celkové zázemí všech
návštěvníků fesťáku, což nebývá na podobných akcích až tak úplně zvykem.
V neposlední řadě patří poděkování všem, kteří ve Vávrovkách vystoupili a jmenovitě to byli: Štěpán Kojan Big boy band - Dixi banjo band - Transformátors - Grošáci - Ruce nohy - Olga Lounová - Blek flek - Procity Pecka - super zvuk Jirka Procházka "Dlouhý Janek" z filmu "Ať žijí duchové" a také všem návštěvníkům
festivalu.
Tak čau příští prázdniny, třeba uděláme něco o kousek lépe, protože budeme o něco chytřejší.
Libor Jaeger místopředseda.
Za finanční a materiální podporu patří díky:
▪ ERWIN JUNKER Grinding Technology, a.s., závod
Čtyřkoly
▪ ODYSSEA Films,, s.r.o., Praha
▪ UNIKO, spol. s r.o., Vlašim
▪ 3K značky, s.r.o., Říčany
▪ Zámečnictví Libor a Honza
▪ ORDALIUM s.r.o., Praha
▪ Hospůdka pod Hradištěm, Lštění
▪ EXIDUM, s.r.o., Praha
▪ Květiny Kopretina Čerčany
▪ p. Zdeněk Janoušek
▪ p. Petr Kunčík

Chystané akce na léto
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Čtyřkolský papírák a přechod Sázavy 2019
Předprázdninová klasika, která má vše, co taková akce má mít.
...už když člověk přijíždí a vidí ten kopec po pravé ruce, který ho čeká hned jak sesedne z kola, tak si jeden
řekne, zda by letos neměl třeba jen tak zafandit, protože fanoušci jsou u závodů taky potřeba, bez nich je to
poloviční. Ale na druhou stranu si představí, jak by potom asi chutnalo jedno orosený s luxusní klobáskou, či
guláškem, pokud by člověk neproběhl cílem s pocitem olympijského vítěze.... kopec, nekopec, zahne
prudce doleva a už vidí ty natěšené tváře s vytetovanými čísly na rukou i nohou, někdo se rozcvičuje, někdo
doplňuje tekutiny iontovým nápojem obohaceným vitamínem B, pohoda i lehká nervozita je všudypřítomná.

A pak to jde ráz na ráz: rozprava s ředitelem závodu Tomášem Sedláčkem, start, voda jako kafe, šlápnout
do pedálů, kolo odhodit do trávy a už se dechu nedostává, srdce tluče jako o závod, zatáčka na levou ruku,
vypnout mozek a nechat nohy běžet co umí, bo co kdyby byl někdo za zády...
A potom už jen pozitivní emoce, společné fandění do posledního závodníka, doplnění tekutin a jen tak
posedět, vždyť je na světě tak krásně. Díky Montáno!
Vladislav Horák

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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