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Zprávy ze zastupitelstva …
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zahájení
zpracování Územního plánu pro obec Čtyřkoly.

řízení

na

• Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem přebudování
Relax
Hotelu Javorník na domov pro seniory.
• Obec poskytla finanční příspěvek ve výši 8.000 Kč
(neinvestiční náklady ve výši 2.000 Kč na jedno dítě)
občanskému sdružení Dráče, které pořádá programy pro
děti
školkového věku (alternace školky). Dráče navštěvují i děti ze
Čtyřkoly a Javorníku.
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo finanční podporu na činnost
Záchranné stanice ČSOP Vlašim ve výši 1.500 Kč.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz
nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Volili jsme....
jsme.... výsledky prezidentských voleb
Výsledky historicky prvních přímých prezidentských voleb v naší
obci potvrdily spíše pravicově-liberální orientaci většiny našich
voličů. V prvním i druhém kole zvítězil v naší obci s výrazným
náskokem Karel Schwarzenberg. V prvním kole získal 43,25%
hlasů a ve druhém kole 69,15% hlasů. Také volební účast byla
tradičně vysoká a pohybovala se v obou kolech přes 70%.
Podrobné výsledky jsou uvedené v tabulce (zdroj:
www.volby.cz).
Děkujeme tímto volební komisi,
bezproblémový průběh voleb.

která

se

zasloužila

o

Žádáme ...
Vážení pejskaři a milovníci čtyřnohých
kamarádů,
spolu s rostoucím počtem obyvatel
v naší obci roste i počet psů (i koček) a
začíná to být u nás na vsi pomalu jako
v Praze. Nemám na mysli jen rostoucí
dopravu, ale i vzrůstající množství psích
hovínek nebo chcete-li ekrementů podél
cest a i na našich pár metrech
chodníků.
Apeluji na Vás, kteří chodíte se svými
psy, abyste po nich to hovínko sebrali.
Věřte, že není nic příjemného, si takový
poklad přinést na botě domů. Nejen, že
je to nepříjemné, neřkuli k naštvání, ale
navíc taková událost vyvolává nedobré
vztahy mezi pejskaři a „nepejskaři“.
Dále žádám majitele psů, kteří nemají své psy zcela zvládnuté, aby je v obci měli připnuté na vodítku. Nemám informace, že
by v obci došlo k nějakému vážnému incidentu, ale někteří občané nebo děti mají z volně pobíhajících psů nepříjemný pocit.
Berte, prosím, na ně ohled a své pejsky mějte vždy pod kontrolou. Děkuji za pochopení a přeji nám všem a našim zvířecím
kamarádům všechno dobré.
Štěpán Benca, starosta obce

Most Bailey Bridge Čtyřkoly – Lštění
Mnozí občané Čtyřkol sice ví, že náš jediný most přes Sázavu je historickou památkou a že byl postaven po druhé světové
válce z dílů věnovaných organizací UNRRA ale to, jak zajímavou a bohatou historii má za sebou konstrukce tohoto mostu,
zdaleka všichni netuší. Následující příspěvek by Vás rád seznámil s bližšími údaji o jeho vzniku, použití a konstrukci.
1.Historie
Vznik mostu soustavy Bailey (tzv. Bailey Bridge / BB) vlastně způsobila náhoda. Jejich tvůrce p. Donald Bailey byl civilním
pracovníkem na britském ministerstvu války a jeho koníčkem byly modely mostů. V roce 1940 si načrtl nový typ mostu a
spolu s jednoduchým modelem jej předvedl svým nadřízeným. Návrh je zaujal a byla doporučena výroba prototypu. Zkušební
mosty byly položeny přes řeky Avon a Stour, další pak přes Stanpitské bažiny. Testy dopadly velmi dobře a most byl po
menších úpravách zařazen do výzbroje jednotek královských ženistů (Royal Engineer Corps). Lehký, pevný a snadno
postavitelný most se v bojích v severní Africe i v Itálii výborně osvědčil a začal se vyrábět v obrovských počtech. Před
plánovanou důležitou invazí v Normandii v roce 1944 byly již BB mostů plné sklady. Výhody stavebnicové konstrukce mostu
neunikly pozornosti amerických vojáků, takže záhy se kromě Velké Británie začaly díly BB mostů vyrábět licenčně i ve
Spojených Státech a v Kanadě.
D. Bailey byl později za svůj skvělý most povýšen do rytířského stavu.
Nejlepším důkazem toho, že se jednalo o opravdu nadčasovou konstrukci
je fakt, že mosty na principu Bailey jsou s malými obměnami vyráběny a
stavěny ještě nyní, na počátku 21. století. K úspěšným současným
výrobcům patří např. fa. Mabey.
2. Nasazení
První BB most v kontaktu s nepřítelem byl postaven přes říčku Medjera
poblíž Medjez el Bab v Tunisku v noci na 26. listopad 1942, první větší
nasazení (38 mostů) následovalo poté při vylodění na Sicílii v roce 1943.
První most sestavený pod nepřátelskou palbou byl kanadskými ženisty
úspěšně usazen na místo u městečka Leonforte v červenci 1943. Nasazení
BB mostů při osvobozování Evropy bylo opravdu masové. Pro lepší
představu – jenom během bojů v Itálii během druhé světové války postavili
spojenečtí ženisté 2.832 mostů Bailey Bridge v celkové délce 89 kilometrů!
Většina jich byla ukotvena na pevné pilíře, opřené o břehy, případně i dno
překračovaného vodního toku, nebo rokle. Pouze 19 mostů z uvedeného
počtu bylo v italském tažení položeno na plovoucí pontony, takže ležely
BB kanadští horalé Normandie 1944
nízko nad hladinou a byly neseny vztlakem plechových člunů/pontonů.
Největšího rozmachu pak dosáhla stavba těchto mostů po vylodění spojenců v Normandii a při závěrečném osvobozování
Evropy od nacismu. Mostní konstrukce však byly dopraveny i na bojiště Dálného Východu a Pacifiku.
Nejdelším BB mostem postaveným v průběhu 2. světové války byl most přes řeku Sangro v Itálii, dlouhý neskutečných 343
metrů, posazený na řadu vysokých podpěrných pilířů.
Nejdelším plovoucím mostem byl pak pontonový Bailey most přes řeku Chindwin v Barmě, měřící 352 metrů (prosinec 1944).
Z civilních staveb pak rekordní délky 788
metrů dosáhl BB most postavený přes
řeku Derwent v Austrálii v roce 1975, jako
dočasná náhrada po dobu rekonstrukce
zničeného původního mostu.
Nejvýše položený BB most se nachází v
Himalájích. Byl postaven indickými ženisty
ve výšce 5.602 m.n.m. v roce 1982.
3. Konstrukce

BB řeka Parroy Francie

Základním konstrukčním prvkem systému Bailey je obdélníkový příhradový nosník o stranách 3 x 1,5 metru. Má typický tvar
dvou spojených písmen “K”. Na koncích jsou zakončení typu samec / samice umožňující snadné spojení příhrad pomocí
ocelových čepů. Mostovka pak nabízí komunikaci o šířce cca 3,5 metru. Příčné nosníky uchycené ve spodní části příhrad
www.namastenepal.cz
přesahují mostní
konstrukci a slouží k montáži chodníku - lávky pro pěší vedle vozovky. Příhradové nosníky je možné
umísťovat vedle sebe i nad sebou (většinou max.3), vznikají pak mostní konstrukce označované kódy X/Y, kde X je počet
příhrad v podélném směru a Y je pak počet příhrad nad sebou. Nosnost mostu se zdvojením, či ztrojením příhrad výrazně
zvyšuje, například 45 metrů dlouhý most v konfiguraci 3/3 unesl tank typu Churchill i s přepravníkem, tedy celkem 70 tun.
Mostovku nesou příčné nosníky, na nichž spočívá vozovka z prken, nebo ocelová. Dřevěné mostovky byly při přejezdu
vozidel poměrně hlučné, ocelové vozovky (zejména u BB mostů určených k přejezdu tanků) zase v zimě namrzaly.
Pro stavbu Baileyho mostu nebylo zapotřebí těžké techniky, ani jeřábů – sehraná a zkušená skupina 40 mužů dokázala kratší
a jednodušší most postavit za pouhé 3 - 4 hodiny (stavba v noci trvala vždy o něco déle). Nejčastějším způsobem stavby bylo
složení jedné sekce mostu, její vysunutí dopředu a připojení další sekce. Postupně prodlužovaná nosná konstrukce byla tak
postupně vysouvána nad údolí, které měla přemostit. Průměrná doba kompletní stavby BB mostu byla kalkulována na max.
24 hodin.
P.Pokorný, 26.12.2012 (pokračování v příštím vydání)

Co se děje v obci ...

Blahopřejeme …

Tak se nakonec zdá, že tolik kritizovaná cesta směrem od
chatové osady u Černého mostu k silnici na Pyšely (na
podzim opravená) přežila deště a sníh bez úhony. Škoda, že
vyfrézovaného materiálu nebylo víc, mohla se cesta opravit až
na křižovatku k potoku. Na prostoru za poslední chatou
vzniklo velice pěkné parkoviště přičiněním některých
osadníků, za což jim patří dík za jejich práci. Zvlášť bych chtěl
poděkovat panu F. Niedermeierovi za vyřezání a vyčištění
koryta potůčku od náletových dřevin u schodů na zastávku
pod tunelem.

v lednu a únoru oslaví své významné jubileum:

Co se zatím bohužel nepovedlo je to, že z lokality s novou
výstavbou, kterou zainvestovala firma Excon, v příkopu u
krajské silnice vytékají odpadní vody s toaletním papírem a
jinými cennostmi. Před časem jsme v čele se starostou obce
dělali kontrolu v této lokalitě a našli jsme několik závad
napojení do kanalizace. Pro vysvětlení: splašková kanalizace
byla napojena do dešťové a naopak, což nebylo vinou majitelů
nemovitostí, ale firem které zapojení provedly. Tato akce
proběhla před 3 roky a po opravách napojení bylo vše v
pořádku. Na podzim loňského roku se tato nepříjemnost
znovu ukázala, proto budeme nuceni najít ložisko a provést
nápravu. Ty, kterých se to týká, budeme v časovém předstihu
informovat, abychom našli vhodný termín kontroly. Díky za
pochopení.

Fialová Eva

12.
12.1.

Hraběta Vladimír

7.1.

Stehlík Vladimír

30.
30.1.

Škvorová Jana

23.
23.2.

Haller Miroslav

14.
14.2.

Přejeme Vám, aby i další roky byly plné pohody, zdraví
a lásky. Blahopřejeme.

Vítáme…
Magdalenka Šturcová
Všem členům rodiny blahopřejeme k této krásné
události, přejeme hodně radosti, lásky, zdraví a štěstí.

Loučíme se …
18.12.2012
ve věku 86 let zemřel
pan Marcel Hajdánek

Libor Jaeger, místostarosta

Masopust v Javorníku...
Javorníku...
16. března se koná v Penzionu Javorník od 20.00 hod.
masopustní mejdan. Podle dostupných informací je k dispozici i
několik pobitých divočáků, tudíž půjde i o kulinářský zážitek. Na
našem katastrálním území se jedná po dlouhých letech o zcela
mimořádnou společenskou událost, Nebude chybět hudební
skupina "Blek-Flek„ pochopitelně s Máničkou Trkovou,
Romanem Išváníkem atd. a s nimi hvězdy naší rockové, popové
a countryové scény. Rezervace míst je možná u provozovatelů
penzionu:
mob. 603295503, mail: penzionjavornik@seznam.cz

Zpráva velitele SDH Čtyřkoly za rok 2012

28.12.2012

5.1.2013

ve věku 75 let zemřela
paní Anna Berková

ve věku 86 let zemřel
pan Ivan Menšík

Poděkování ...
Dlouho jsme zvažovali, jak to udělat, až nás napadla
spásná myšlenka - naše vesnické Timesy (Rozhledy).
Prostě 20. ledna jsme měli takový malý a hezký výročí,
ale co na nás nachystali naše děti, naši nejbližší a fůra
přátel a kamarádů nás fakt dostalo, (Hana málem
omdlela), ale nakonec neomdlela. Tak ještě jednou dík
vám všem, co jste s námi byli a byli jste skvělí!!!
Hana a Libor Jaegerovi

Začátkem roku jsme provedli úklid zbrojnice, kontrolu dýchací techniky a
kondiční jízdy s vozem CAS 25 a ISUZU TROOPR. Třetím rokem se scházíme
každý sudý týden, vždy v pátek od 18 hodin na hasičské zbrojnici a provádíme
údržbu techniky a úklid zbrojnice.
30.1.2012 - Po1/12 - vypukl požár rodinného domu. Na místo vyjela jednotka
SDH Čtyřkoly a HZS Benešov. Při průzkumu požářiště bylo zjištěno, že hoří
saze v komíně. Okamžitě bylo zahájeno hašení pomocí štěrku a písku.
Rodinný domek byl odvětráván. Po uhašení ohně bylo provedeno vyčištění
komínu a majiteli bylo zakázáno topit, dokud nebude komín řádně vyvložkován
a nebude provedena revize komínu. Poplach byl vyhlášen ve 20:36 hod. a na
základnu se jednotka vrátila ve 22:50 hod.
Koncem ledna jsme nechali provést revizi plicních automatik na dýchacích
přístrojích Saturn S7.
13.2.2012 - Po2/12 - požár dvou osobních aut. Na místo požáru vyjely jednotky
ze SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany a HZS Benešov. Při průzkumu požářiště bylo
zjištěno, že již hoří celá vozidla a hrozí rozšíření požáru na přilehlou stodolu.
Okamžitě bylo zahájeno hašení vozidel dvěma proudy C a stodola byla
ochlazována. Poplach byl vyhlášen v 10:24 hod. a na základnu se jednotka
vrátila v 11:05 hod.

SDH ČTYŘKOLY
Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
Dne 15.2.13 od 20.00 hod
v Restauraci Pyšelka
k poslechu a tanci hraje
Klub - Čerčany
vstup 80,- Kč

V polovině měsíce února se členové jednotky zúčastnili školení zdravovědy v Pyšelích. V polovině března byla provedena
kontrola a údržba techniky.
17.3.2012 - Po3/12 - kácení padlých stromů na Hradišti. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly. Po provedení průzkumu
jsme zahájili odstraňování stromů. Poplach byl vyhlášen v 8:01 hod. a na základnu se jednotka vrátila ve 13:45 hod.
24.3.2012 - Po4/12 - kácení padlých stromů na Hradišti a pálení klestí. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly. Po provedení
průzkumu jsme zahájili odstraňování stromů a hašení klestí. Poplach byl vyhlášen v 8:01 hod. a na základnu se jednotka
vrátila v 16:40 hod..
Začátkem měsíce dubna proběhlo proškolení členů zásahové jednotky v hasičské zbrojnici. V měsíci dubnu jsme byli na
technické kontrole v Dlouhém Poli s vozem CAS 25. Vozidlo prošlo technickou prohlídkou. 13.4. až 14.4.2012 se velitel a
zástupce velitele zúčastnili školení na Hasičském záchranném sboru v Benešově.
14.4.2012 - Po5/12 - byl nahlášen únik ropných látek na řece Sázavě u továrny Erwin Junker. K místu úniku vyjely jednotky
SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany, HZS Benešov a Policie ČR. Při průzkumu bylo zjištěno, že se nejedná o ropné látky ale o
plovoucí bahno. Po dohodě se všechny jednotky vrátily na základny. K vyhlášení poplachu došlo ve 13:48 hod. a na základnu
se jednotka vrátila ve 14:45 hod..
V měsíci dubnu jsme začali připravovat dřevo na čarodějnice. 20.4.2012 proběhla příprava Seniorského jara. 21.4.2012 se
uskutečnil 6. ročník Seniorského jara. Letos se této akce zúčastnilo 6 družstev. V dubnu jsme provedli sběr železného šrotu v
obci. 30.4.2012 jsme uspořádali pálení čarodějnic na Planýrce. Organizací této akce naše jednotka strávila tři dny. 5.5.2012
se strojníci zúčastnili školení na Hasičském záchranném sboru v Benešově. 26.5.2012 se naše smíšené družstvo zúčastnilo
soutěže v požárním sportu v Nespekách. Začátkem měsíce června jsme uspořádali ve spolupráci s obecním úřadem Dětský
den na hřišti ve Vávrovkách. Pro děti bylo připraveno celkem dvanáct soutěžních disciplín, divadlo a na závěr jsme udělali
dětmi oblíbenou pěnu.
13.7.2012 - Po6/12 - únik ropných látek na vozovce ve směru na Baštírnu. Na místo úniku vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a
Policie ČR. Při provedení průzkumu byl zjištěn únik motorového oleje na vozovku v délce 1km. Jednotka provedla posyp
Sorbentem a odstranila místa zasažená ropnou látkou. Poplach byl vyhlášen v 10:57 hod. a na základnu se jednotka vrátila
ve 12:25 hod.
13.7. až 15.7.2012 se zástupce velitele zúčastnil školení na Hasičském záchranném sboru v Benešově. V měsíci srpnu byla
provedena kontrola a údržba techniky.
11.8.2012 - Po7/12 - došlo k dopravní nehodě na silnici E55 u sjezdu na Čtyřkoly. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, a
při prvotním průzkumu zjistila, že na místě jsou havarovaná tři osobní auta. V jednom autě byla uvězněna těžce zraněná
řidička, kterou nebylo možné bez speciální techniky vyprostit. Na pomoc byla přivolána jednotka HZS Benešov s
vyprošťovací technikou, Policie ČR a Záchranná zdravotní služba z Benešova a z Vranova. Vzhledem k počtu havarovaných
vozidel a vážnosti zranění řidičky byl povolán i vrtulník záchranné služby. Naše jednotka provedla zajištění všech vozidel proti
pohybu a odpojení baterií. U jednoho vozu hrozilo vzplanutí, a proto bylo provedeno hašení pomocí hasicích přístrojů. Po
příjezdu HZS Benešov jsme pomáhali s vyproštěním zraněné osoby. Vzhledem k závažnosti zranění řidičky, již bohužel
přivolaný lékař konstatoval smrt. K vyhlášení poplachu došlo ve 14:50 hod. a na základnu se jednotka vrátila v 16:15 hod.
12.8.2012 - Po8/12 - padlý strom na cestě ve směru na Baštírnu. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a Policie ČR. Po
provedení průzkumu jsme zahájili odstraňování padlého stromu. Poplach byl vyhlášení ve 13:15 hod. a na základnu se
jednotka vrátila ve 14:45 hod.
1.9.2012 se členové našeho sboru zúčastnili oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Mrači. Začátkem
měsíce září jsme nechali opravit upadlou řadící páku ve voze CAS 25. Koncem měsíce září jsme byli na technické kontrole v
Dlouhém Poli s vozem ISUZU TROOPR. Vozidlo prošlo technickou prohlídkou.
15.10.2012 - Po9/12 - byl nahlášen únik ropných látek na vozovce u zastávky ČD. Na místo uniku vyjela jednotka SDH
Čtyřkoly a Policie ČR. Při průzkumu jsme zjistili únik penetračního laku o rozloze 2x2m. Jednotka provedla posyp Sorbentem
a odstranila místa zasažená ropnou látkou. Poplach byl vyhlášen v 15:29 hod. a na základnu se jednotka vrátila v 16:15 hod..
V polovině měsíci října jsme museli nechat opravit spojku na voze ISUZU TROOPR. Koncem měsíce října jsme odvezli vůz
CAS 25 do servisu ve Světicích na dotažení těsnění pod hlavou a vyčištění palivové soustavy.
28.10.2012 - Po10/12 - padlý strom na cestě za bývalou hospodou Montana. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a Policie
ČR. Jednotka provedla průzkum a provedla odstranění padlého stromu. Vyhlášení poplachu bylo v 8:55 hod. a na základnu
se jednotka vrátila v 9:55 hod..
Začátkem listopadu proběhlo proškolení členů zásahové jednotky v hasičské zbrojnici. V polovině měsíce listopadu jsme již
třetím rokem uspořádali pro členy sboru grilování v hasičárně. Účast byla hojná. Věříme, že se akce všem zúčastněným
líbila.
Ve dnech 1.12. a 5.12.2012 jsme se pro děti v obci převlékli za Mikuláše, čerty a anděla.
Celkem bylo odpracováno 2.602 hodin.
Velitel JSDHO Čtyřkoly. Lán Ladislav
Vydává Obec Čtyřkoly IČ 00508519 pod registračním číslem MK ČR E 17196, tisk Graffoto Benešov http://www.graffoto.cz/
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 11.2.2012, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

