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Upozorň
Upozorňujeme na …
změnu ve výluce na
železniční trati
v současné době jezdí vlaky po
obou kolejích, tzn. odjezd vlaku
směr Benešov je z nového
nástupiště a odjezd směr Praha
je ze starého nástupiště.
Od 15.5.2008 bude pro odjezdy
v obou směrech používáno
pouze nově vybudované
nástupiště. Pro příchod k vlaku
je nutno projít tunelem a použít
nové přístupové schodiště za
tunelem. Obchůzka bude
označena.
Přechod přes kolejiště je
zakázán!

Ozná
Oznámení
mení firmy ALPINE stavě
stavějící železnič
elezniční koridor ...
od 17.05.2008 cca jeden týden bude firma kvůli časovému skluzu pracovat i v nočním provozu.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Žádost obce o dotaci na opravu místních komunikací z Programu rozvoje venkova nebyla schválena z důvodu
vyčerpání finančních prostředků programu.

•

Zastupitelstvo schválilo podepsání smlouvy s firmou Asekol na zpětný odběr elektrozařízení.

•

Zastupitelstvo rozhodlo o ukončení členství ve Svazu měst a obcí ČR. Obec se stala členem Sdružení místních
samospráv ČR.

•

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o zpracování změny územního plánu Čtyřkol s autorizovaným architektem
Ivanou Tichou.

•

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na odkanalizování horní části Čtyřkol
s ing. Datlem.

•

Krajský úřad Středočeského kraje poskytnul obci dotaci 10 000 Kč na letní koncert.

•

Byla uzavřena smlouva o dočasném pronájmu bývalého hřiště v chatové osadě nad Javorníkem firmě Explosive
Service, a.s., která jako protislužbu zpevní část skály nad silnicí směrem na Vysokou Lhotu.

•

Před restaurací ve Čtyřkolech byla instalována vývěsní tabule, kterou je možné využívat na inzerci (místo sousedních
stromů).
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní úřadě

27.5. 2008 DEN SOUSEDŮ
SOUSEDŮ
Co je Svátek sousedů?
Svátek sousedů je společenská akce - "sousedská party",
při níž se setkáte se svými sousedy.
Kdy se svátek slaví?
Na konci května, v České republice proběhl poprvé 30.
května 2006. V roce 2007 se svátek konal 29. května.
Kde se může svátek konat?
Můžete pozvat sousedy k sobě domů nebo se můžete
dohodnout na použití společných prostor bytových domů.
Dále je možné Svátek uspořádat v parku, v zahradě,
popřípadě v kulturním zařízení obce.
Jak svátek připravit?
Zúčastnit se Svátku sousedů je jednoduché, stačí chtít.
Informujte své sousedy, že je zde příležitost pobýt spolu –
společně vymyslete a připravte prostory, program,
občerstvení pro toto setkání – každý donese něco. K dobré
atmosféře přispěje hudba, hry pro malé i velké.
Kdo může akci uspořádat?
Všichni, kteří mají sousedy a rádi by se nimi lépe poznali.
Na přípravě Svátku se mohou podílet občanská sdružení,
školy a další instituce aktivní v příslušné lokalitě.
Jakou má svátek tradici?
Vznikl v roce 1999 v Paříži, v roce 2005 se slavil se už v
377 evropských městech za účasti 4,5 milionu lidí.
zdroj www.svateksousedu.cz

Pohlednice...
Na obrázku výše je historická pohlednice Čtyřkol. V
minulosti bylo vydáno již několik pohlednic Čtyřkoly. Rádi
bychom v budoucnu také nechali udělat pohlednice ze
současné doby. Pokud máte nápady, vydařené fotografie,
kontakty na firmy, sponzory, ... neváhejte se o ně s námi
podělit. Předem děkujeme.

Kontejner na bio odpad ...
O víkendu 26.-27.4. byl přistaven u OÚ kontejner na bio
odpad. Tuto zkušební akci považujeme za úspěšnou a
děkujeme, že jste ho využili a svědomitě odkládali pouze
biologický materiál. Předpokládáme, že opět na podzim,
kdy se na zahradách hromadí spousta listí a trávy, bude
kontejner zase k dispozici. Vše bude včas ohlášeno ve
zpravodaji.
V souvislosti s biologickým odpadem, upozorňujeme
občany na zákaz skládkování všech odpadů, včetně bio
odpadů (tráva, listí, apod.) na břehu řeky Sázavy. Tímto
opakovaně žádáme především chataře mající chaty v
blízkosti řeky, aby nevyváželi na přilehlé louky žádný
biologický odpad ani posekanou trávu. Ani louka na které
se pasou koně není veřejným kompostem a koně rovněž
o tuto rozsekanou trávu nemají zájem.
Nastala doba sekání trávy a na své si rovněž přijdou pily
a jiné motorové stroje. Žádáme vás, abyste veškeré tyto
práce pokud možno nevykonávali v neděli, kterou bychom
chtěli udržet jako den klidu a odpočinku pro nás pro
všechny.

Obec krá
krásně
snější ...
Nová plakátovací plocha
Jelikož už se nám dlouho nezamlouvalo oblepování místních
stromů všemožnými papíry, rozhodli jsme se s tím něco udělat.
Před restaurací Montana najdete novou plakátovací plochu,
kterou můžete využívat právě k těmto účelům. Za výrobu a
instalování plakátovací plochy děkujeme panu starostovi
Bencovi a místostarostovi Jaegrovi.

Směrovky na „návsi“
Jistě jste si všimli nových dřevěných směrovek na naší malé návsi, které všem spolehlivě ukáží směr na důležitá místa v
okolí. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Antonín Volkovi, který ukazatele navrhnul a vyrobil.
_________________________________________________________________________________________________

Čteme z kroniky … 14. dí
díl
Události května popíši velmi stručně. Děj měl tak rychlý spád s tolika episodkami, že zaznamenání jeho
rukopisem, jak právě činím, vyžádalo by jistě dobrou třetinu této knihy.
Čtyřkolská obec byla stále ve vzrušení, jako v prvním dni vzniku revoluce. Esesák Clause snad se již bál
přijíti do Čtyřkol, nepřišel ani v doprovodu. Spáchaná vražda na Janu Kovaříkovi otřásla pocitem jeho
bezpečnosti. V Čerčanech měl k disposici pancéřový vlak, jehož začal používati po svém způsobu. Pancéřovým
vlakem chtěl proraziti ku Praze, pomoci v útoku svým barbarským SS-soukmenovcům. Leč marně za
ustavičné palby z vlaku snažil se přejeti úsek trati, střežený partyzánskou skupinou škpt. Františka
Krejcárka v Senohrabech. Několikráte projel úsekem trati Čerčany-Čtyřkoly-Javorník až do Senohrab, ale
když na vlak bylo páleno příslušníky partyzánské skupiny škpt. Krejcárka podél tratě skrytými, vlak se za
opětované palby vracel vždy do Čerčan. Jen jedenkráte se Clausemu podařilo projeti až do Mnichovic, kde
zanechal krvavou stopu. Zastřelil totiž, jak během trestního řízení proti němu vedeného bylo zjištěno a
prokázáno – palbou z protileteckých děl či kulometů, několik pokojných mnichovských občanů v ulici.
Jeho snaha proraziti za každou cenu ku Praze, byla definitivně zmařena tím, že po předchozím vytrhnutí
několika kolojnic, byla i část trati v prostoru mezi Javorníkem a Senohraby, před náspem nad Zlenicemi,
vyhozena do povětří. Akce vytrhnutí kolejí a vyhození tratě se účastnil i zdejší rolník Václav Chlumský a
několik javornických občanů, kteří v tu dobu byli u škpt. Krejcárka v Senohrabech.
Po neúspěších na trati rozhodl se esesák Clause prozkoumati terén pancéřovým autem, a partyzány, jak se
později při výslechu vyjádřil, zneškodniti. Přijel s obrněným vozem z Čerčan až ku přívozu ve Lštění a chtěl
projeti, či opět řáditi ve Čtyřkolech. Leč tehdy převozník Josef Pazdera řekl esesákovi, že takové zatížení,
jakým jest pancéřový vůz, pramice neunese. Tenkrát si převozník Pazdera odvážně zalhal, neboť pramice by
bývala s to pojati zatížení o dvě tuny větší. Clause zuřil, vozem přes řeku nejel, nevěda že jest tam, to
jest v místě převozu, poměrně mělko. Ptal se zato tehdy tak zvaných „národních hostů“, t.j. z blízkosti
fronty evakuovaných Němců, zda ve Čtyřkolech nejsou partyzáni. Když Němci odvětili, že v obci naší jest
klid, pancéřový vůz s dělem odejel.
Zase si obyvatelstvo na krátkou dobu oddychlo.

Probě
Proběhlo …
5.4. Jarní úklid
Dospěláci i děti se opět po
roce sešli v pracovním
oblečení a vrhli se do sběru
odpadků válejících se po naší
obci. Jarnímu úklidu se
nevyhly ani náves, Planýrka
a budova obecního úřadu. S
radostí konstatujeme, že
odpadků bylo letos o poznání
méně!
Děkujeme
všem
zúčastněným
brigádníkům
ale i těm, kteří uklízeli
samostatně a doufáme, že
příští rok se nás na jarním
úklidu sejde tolik jako na
pálení čarodějnic.

30.4. – Pálení čarodějnic
Když jsem letos zvala lidi na „naše“ (starousedlíci
prominou to přivlastnění) čtyřkolské pálení čarodějnic,
uvědomila jsem si, že je to opravdu ojedinělá příležitost
k poznávání a zbližování se všech skupin občanů, které
jsou v naší obci. Mám na mysli starousedlíky, Montanu,
hasiče a v neposlední řadě nás přistěhovalce. Obecní
ples je také takovou příležitostí, ale na Planýrce je
spousta místa a tak se tam sešlo opravdu hodně lidí.
Letošní Filipojakubská noc se opět vydařila především
díky skvělé organizaci a atmosféře. Lidé se dobře bavili
a byli zřejmě hluční. Touto cestou se omlouváme
občanům, které tato ohlášená a povolená akce rušila.
Martina Matuštíková

DALEMILA KRČÍKOVÁ
firma PILA – KRČÍKOVÁ ČERČANY
Průmyslová 515, Čerčany
tel. 317 114 847, mob. 603 483 707
prodejní doba: PO – PÁ
SO

7:00 – 15:00
8:00 – 11:30

• stavební řezivo – hranoly, prkna, fošny, latě, včetně
zhotovení krovu dle požadavků zákazníka
• pořez vlastní kulatiny do délky 12m a průměru 80cm
• výroba plotovek, pergol a altánů, včetně montáže
• sušení řeziva na základě požadavků zákazníka
• prodej odpadů (piliny, krajinky) + balíků, kola na topení
• prodej palivového dřeva i štípaného

V rámci jarního úklidu došlo
také k přemístění žulového
patníku, který stál u přejezdu
na novou náves. S přesunem
ochotně
pomohla
firma
pracující na rekonstrukci trati
(rypadlo patník nabralo a následně dole na návsi usadilo).
Předpokládáme, že jde o velmi starý patník, který si
zasloužil záchranu před chystaným rozšířením komunikace
u přejezdu.

Blahopř
Blahopřejeme …

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

během měsíce května oslaví své narozeniny
Škach Josef

60 let

Kolá
Kolářová
ová Jana

65 let

Čerčany
28.4 -16.5. VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ
urbanistické studie nového centra Čerčan
Informační centrum

…všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.

13.5. 17,30 DERNISÁŽ STUDENTSKÝCH PRACÍ
setkání občanů s vedením obce, studenty a pedagogy
Kino Čerčany
10.5. 17,00 NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
pohádka Zdeňka Trošky

Louč
Loučíme se …
zemřel
Zdeně
Zdeněk Wieman
ve věku 51 let

10.5. 20,00 SWEENEY TODD: Ďábelský holič z Fleet street
americký muzikál thriller s Johny Deppem
15.5. 10,00 O PEJSKOVI A KOČIČCE – dětské představení
17.5. 20,00 RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
nesmrtelný Rambo opět na scéně, USA

Poř
Pořádáme …

24.5. 20,00 O RODIČÍCH A DĚTECH
psychologický film režiséra Vladimíra Michálka

24.5. – Výtvarná dílna – Textilní techniky

30.5. 20,00 UMĚNÍ PLAKAT
dánské drama s prvky černého humoru

Malování na textil, tiskání, savování, sluneční
barvy a kombinace jednotlivých technik. V
místnosti obecního úřadu. S sebou oblečení, na
které chcete malovat nebo kusy látek vhodné na
aplikaci, povlečení na polštářky, apod., pozn. po
zažehlení lze vše prát v pračce. Ostatní materiál a
drobné občerstvení bude zajištěno, cena dle počtu
účastnic cca 100 Kč. Info – Jana Kalinová mob.
606908224.

31.5. 20,00 BOBULE
komedie ČR
Pyšely
23.5. 18,00 VERNISÁŽ OBRAZŮ BÁRY OLMROVÉ
Galerie u Marie na náměstí
?. 5. DEJTE MRKEV KOŇOVI
dětské odpoledne s koňmi Zaječice

7.6. 15:00 hod. – Dětský den na Planýrce

1.6.

15,00 POHÁDKOVÝ LES v Oboře

Osada Montana s podporou obecního úřadu a ve
spolupráci s hasiči pořádá den plný soutěží pro
děti od 0 do 12 let.

7.6.

13,30 ŠKOLNÍ AKADEMIE, pyšelská sokolovna

14.6. – Papírák
Papírák se blíží, už můžete trénovat na čtyřkolský
trojboj – kolo, plavání, běh. Čas a místo bude
upřesněno v příštím vydání.

Mrač
10.5. 14,00 FOLKOVÉ MRAČENÍ, mračská tvrz
Konopiště
17.5. FOLKOVÝ KVÍTEK, 17. ročník festivalu
info na www.fokovykvitek.cz
Senohraby
24. 5. POCHOD NEBO JÍZDA NA KOLE
pochod na horu Říp, poté jízda na kole

Inzerujete ...
oprava z minulého čísla
Hledám doučování AJ + ČJ
pro žáka 8.třídy. Čtyřkoly, Javorník, Lštění.
tel: 731 034 474 a 777 635 090

Změ
Změna oteví
otevírací
rací doby obchodu ...
Po – Pá 7:00-13:00 16:30-18:30
So 7:00-12:00

stolní kalendář na rok 2009
Do konce května je možno objednat si v kanceláři obecního
úřadu kalendář s historickými fotografiemi Posázaví.

Církevní základní a mateřská škola Archa v Petroupimi hledá
řidiče školního autobusu na částečný úvazek na odpolední
rozvoz dětí do okolních obcí (včetně Čtyřkol). Případní
zájemci mohou volat panu Švehlovi, tel. 603 323412
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