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Obec krá
krásně
snější ???
Věčně palčivým tématem, o kterém neustále píšeme, je nepořádek kolem kontejnérů a nekulturnost občanů napojených
na obecní kanalizaci. Nám bohužel nezbývá nic jiného než pořád dokola psát, žádat, vyzývat, prosit a apelovat....

Kontejnery ...

Kanalizace ...

Asi před třemi týdny navštívil obecní úřad náš spoluobčan
z chatové osady nad Javorníkem a vyčinil nám za zrušení
plechových velkoobjemových kontejnerů a za nepořádek,
který „není hoden civilizace 21. století“. Na okamžik se
mohlo zdát, že má pravdu. Ale obec nahradila tyto
plechové, prorezavělé a několikrát opravované kontejnery
čtyřmi plastovými na směsný odpad, které se vyvážejí
každý týden a od 15.5. po celé letní období 2x týdně a o
pořádek u stanovišť se stará 1 občan.

Začátkem týdne došlo opět k ucpání čerpadel v jímce naší
čistírny odpadních vod. Po 12 hodinové práci se podařilo
čerpadla opět zprovoznit. Je neuvěřitelné, čím vším byla
čerpadla a potrubí ucpána.

Jenomže nepořádek nevzniká samovolně, ten vždy dělají
lidé! Takže to nebude v kontejnerech ale v lidech, kteří na
svých zahrádkách mají anglické trávníky, záhonky
s kytičkami, vydlážděné cestičky, ale co se děje a jak to
vypadá za jejich plotem, je už moc nezajímá. Někteří se ani
neobtěžují vystoupit z auta a házejí pytle s odpadky přímo
ke kontejnerům, jiní háží do nádob pytle s trávou, stavební
suť, dveře od lednice, nesešlapané plastové lahve (1 láhev
= min. 1,5 l vzduchu, které navíc
patří do kontejneru na plasty),
no a pak samozřejmě už
nezbývá místo na směsný
odpad.
Pro názorný příklad: v pátek 23.
5. byla všechna stanoviště
kontejnerů uklizena a v sobotu
24. 5. byl pohled na ta samá
místa žalostný. Jako kdyby 21.
století končilo někde na D 1
kousek za Prahou.
Vážení
spoluobčané,
díky
stavbě železničního koridoru
zažíváme již tak dost krušné a
prašné období, tak se snažme
nedělat prostředí, ve kterém
žijeme ještě horší než je.
Děkujeme.
Štěpán Benca, starosta
Libor Jaeger, místostarosta

Vážení spoluobčané a spoluobčanky, žádáme vás
nevhazujte do kanalizace dětské papírové pleny, dětské
vlhčené ubrousky, hygienické vložky, hadry od nádobí,
igelitové tašky a pytlíky. Tyto věci do splaškové kanalizace
opravdu ale opravdu nepatří!!!
Rovněž je zakázáno vylévat do kanalizace tuky a oleje!!!
Neboť tyto ničí bakterie v čističce a narušují čistící proces
odpadních vod.
Čištění jímek a ucpaných čerpadel je velmi složité a
finančně silně zatěžuje rozpočet obce.
Děkujeme za pochopení.

Železnič
elezniční koridor ...
Vážení občané, v poslední době se zvýšil stavební
ruch v obci a s tím se úměrně zvýšil i počet
stížností z řad občanů. Vězte, že obecní úřad s
tímto moc nenadělá. Jiný přístup pro těžkou
techniku k železničnímu koridoru než přes obecní
komunikace
není.
Zastupitelstvo
má
zdokumentován stav obecních silnic před stavbou
koridoru a průběžně mapujeme škody, které stavba
způsobila. Stavební společnost je zavázána uvést
vše do původního stavu a obec dohlédne na to, aby
tomu tak bylo. Prosíme vás proto o pochopení.
Děkujeme.

Natura 2000 a Sá
Sázava ...
Poté, co se Česká republika stala členem Evropské
unie, získali jsme nejen poměrně značná práva a
výhody, ale také některé povinnosti vyplývající
z evropských zákonů. Jednou z takových
povinností je chránit přírodu a především ty její
části, které jsou ohrožené z celoevropského
hlediska. K tomu nám slouží tzv. Natura 2000 – síť
chráněných území, která jsou ustanovena na
ochranu rostlin, živočichů i celých stanovišť.
Je nutno poznamenat, že evropská perspektiva
změnila tradiční pohled na to, co je u nás cenné.
Na základě nově získaných údajů o výskytu
celoevropsky ohrožených druhů tak je chráněna
BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU ČTYŘKOLY
řada lokalit, o jejichž významu dosud mělo tušení
jen pár odborníků.
Takovou lokalitou je celý dolní tok Sázavy. Ano, ta na první pohled nepříliš čistá řeka poskytuje ve svých kalných vodách
podmínky pro život živočichů, kteří rychle mizí z mnoha míst Evropy. Evropsky významná lokalita Dolní Sázava byla
vyhlášena na ochranu velevruba tupého a hořavky duhové. Jak tato zvířata vypadají?
Velevrub tupý Unio crassus patří mezi velké vodní mlže, většina lidí by ho snadno zaměnila za škebli. Je však o něco
menší a má silnější a jinak tvarovanou lasturu. Obývá tekoucí vody, které nejsou příliš znečištěné, mají přirozený
charakter a především bohatou a různorodou rybí obsádku. Při rozmnožování totiž samice vypouští velké množství
mladých larev, které po určitou dobu žijí poloparaziticky na žábrách některých ryb. Bez této fáze by jejich vývoj nemohl
proběhnout. Jako hostitelé slouží např. jelec tloušť, střevle potoční nebo vranka obecná.
Sázava představuje jednu z nejrozsáhlejších lokalit velevruba tupého u nás. Kromě toho se vyskytuje ještě např. v Lužnici,
Vlašimské Blanici nebo Ohři.
Vedle velevruba tupého v Sázavě přežívají např. velevrub
nadmutý, velevrub malířský, škeble říční nebo škeble
plochá – dnes všechno vesměs ohrožené druhy.
Hořavka duhová Rhodeus sericeus je drobná, barevná
rybka žijící v hejnech. Za potravu jí slouží zelené řasy,
rozsivky apod. Podmínkou jejího přežití je naopak
přítomnost velkých vodních mlžů - klade totiž svoje jikry do
jejich lastur. Těch se v Sázavě, jak již bylo uvedeno,
vyskytuje docela dost. Vztahy v přírodě někdy bývají
pořádně zamotané.
Až někdy v létě půjdete u nás ve Čtyřkolech na procházku
podél řeky, můžete vidět na odhalených březích ležet
perleťové lastury velevrubů nebo se mihnout ve vodě
malou hořavku. Vězte, že tato podívaná patří mezi rarity,
které je potřeba chránit.
Ondřej Volf, komise životního prostředí

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly provedl přezkoumání hospodaření obce Čtyřkoly za rok 2007. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

•

Přes Malé Posázaví byla podána žádost o dotaci na opravu lávek pro pěší na mostě do Lštění. Z Krajského úřadu
Středočeského kraje byl dán návrh na dotaci ve výši 134 000 Kč plus spoluúčast obce 30%. Stejnou dotaci obdžela i
obec Lštění. Zastupitelstvo s návrhem dotace ve výši souhlasí jednomyslně.

•

Na základě objednávky podala firma Mašek cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na veřejné
osvětlení, včetně zajištění inženýrské činnosti. Cenová nabídka činí 45 840 Kč + DPH. Zastupitelstvo souhlasí s
cenovou nabídkou jednomyslně.

•

Zastupitelstvo schválilo dotaci ve výši 16 500 Kč na činnost školy a školky ARCHA v obci Petroupim na školní rok
2007/2008. Do školy a školky dojíždí ze Čtyřkol celkem děvět dětí.

•

Rokle v Údolí pstruhů, kterou poskytla obec jako úložiště zeminy, bude v brzké době zarovnána, zavezena zeminou a
postupně osázena. Bude zde umístěna cedule Skládka zakázána.

•

Na oplocení sportovního hřiště Planýrka bude zakoupeno pletivo o celkové délce cca 30m.

•

Zastupitelstvo schválilo Závěrečným účet obce Čtyřkoly za rok 2007.

•

Byly objednány dodatečné kontejnery:1x na plast (umístění u Černého mostu) a 2x na směsný odpad (umístění 1x
Javorník u hotelu Relax a 1x Čtyřkoly před restaurací Montana). V letním období budou kontejnery na směsný odpad
vyváženy 2x týdně.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní úřadě

Josef Doskočil
Dukelská 1546, 256 01 Benešov

• vodoinstalační montáže
• montáže a rekonstrukce potrubí
• revize potrubí, tlakové a mechanické čištění potrubí do Ø 150mm

tel. 603 768 944
e-mail pepa.d@tiscali.cz

• zemní práce bagrem DH 0115
• drobné stavební práce

Čteme z kroniky … 15. dí
díl
8. května v naší obci zavlály československé státní vlajky, které si občané zhotovili nakvap, nebo je měli po
dobu nesvobody pečlivě uschovány. Rozhlas totiž oznámil, že Německo v Berlíně podepsalo bezpodmínečnou
kapitulaci. Opět po šesti letech se objevily československé státní vlajky ve vikýřích venkovských baráků.
Leckterému občanu kanou slzy po lících. Snad to ten občan pro radost a nadšení ani nepozoruje, ale kanou
mu. Je mír.
Ale v Praze se stále ještě bojuje. Pražský rozhlas volá neustále o pomoc. Ruské „Vnimánije, vnimánije“, pak
anglické hlášení, toť stále prosba o pomoc. Obránci Prahy volají východního i západního spojence. Západního
spojence, jichž vojska jsou již u Plzně, prosí o leteckou podporu proti německým tankům. Leč marné volání.
Západní spojenci nevyslali jediné letadlo, ani nepřilétli naši zahraniční vojáci-letci ze západu, o jichž
hrdinstvích na západní frontě jsme již v době nesvobody tolik slyšeli. Jediné anglo-americké letadlo,
jediného západního letce-hloubkaře, či jak jsme jim říkali „kotláře“ neviděli jste na obloze. A přece před 5.
květnem zde byli angloameričtí letci jako doma, aniž by byli nějak německou „Luftwafe“ ohroženi. Lid i
obránci Prahy čekali marně. Západní letec se neobjevil.
Ihned po výzvě k vyvěšení státních vlajek a praporů v obci, povolává mne v dopoledních hodinách dne 8.
května 1945 předseda ilegálního národního výboru, František Zach do úřadovny a pověřuje mne jako
záložního poddůstojníka k sestavení a velení nad strážní četou ve zdejší politické obci. Tato strážní četa,
která měla charakter československé vojenské jednotky byla mnou utvořena. Byli do ní zařazeni všechni
záložní poddůstojníci a vojíni z obce Čtyřkol a osad Vysoké Lhoty a Javorníku. Zpočátku bylo v každé zdejší
osadě utvořeno jedno družstvo, později ve Čtyřkolech vlatních byla utvořena četa o třech či čtyřech
družstev, družstva se střídala ve strážích ve Čtyřkolech a Javorníku. Do čety byli zařazeni i nevojáci, kteří
uměli stříleti z pušky. Pušek bylo zprvu málo, byly to vesměs lovecké pušky, ale ještě týž den 8. května
měli jsme již pušek a to vojenských většinou značky „Z 24“ pro celé družstvo. Mimoto jsme v četě měli i
německý vojenský kulometný automat, takový, jímž zde řádil esesák Gunther Cause, a několik pistolí. Tyto
zbraně obstarali členové ilegálního národního výboru.

Blahopř
Blahopřejeme …

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

V červnu slaví narozeniny:
Čerčany
Čech Václav

60 let

Havlíková Ludmila

60 let

Šobr František

70 let

Bartoňová Irena

75 let

Dvořák Zdeněk

80 let

Hnátek Jaroslav

81 let

Součková Miluše

82 let

23.5-27.6.

Prodejní výstava knih nakladatelství Egmont

knihy je možno zakoupit s 20% slevou, pořádá knihovna
30.6-28.7.

2.výstavu „ŠIKOVNÉ RUCE“

Své výrobky noste do 16.6. Informace na tel. 317 776 154
pořádá Infocentrum
Kino Čerčany
12.6. 10,00 SMOLÍČEK – pohádka pro nejmenší
14.6. 17,00 LOVCI DRAKŮ - pohádkové dobrodružství

Přejeme do dalších let spoustu slunečných dní a
hlavně hodně zdraví.

20,00 HRANICE SMRTI - horor
Mučí, vraždí a žerou člověčinu
20.6. 20,00 CONTROL – hudební životopisný film
filmové pátky nekomerčních filmů
21.6. 20,00 TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
28.6. 20,00 VENKOVSKÝ UČITEL
psychologický film ČR, Německo, Francie

… k narození
narození

Pyšely
Rodičům blahopřejeme!

21.6.

SPORTOVNÍ HRY hřiště v Zaječicích

Hrabal Jiř
Jiří

10.4.2008

24.6. 16,00 DISKOTÉKA PRO NAŠE ŠKOLÁKY

Beranová
Beranová Kateř
Kateřina

26.5.2008

Zlenice

Tibitanzlová
Tibitanzlová Barbora

5.6.2008

14.6. 14:00 DEN DRAKA
areál Sázavka, kde je možno poobědvat a pak soutěžit, hrát si
či tvořit, info p. Kalinová 606908224

Poř
Pořádáme …

Nespeky

14.6. – Papírák

7.-12.7. a 14.-19.7. PRÁZDNINOVÉ MALOVÁNÍ
přihlášky je možno vyzvednout v Infocentru Čerčany

Přijďte si změřit síly, zasoutěžit si a hlavně užít si
sportovní den. Bojovat se bude v těchto
disciplínách – plavání, běh a kolo. Sraz u jezu ve
13:00 hod. a start ve 14:00 hod. Širokou veřejnost
zve Montana.

Senohraby
22. 6.
SENOHRABSKÉ POHÁDKOVÁNÍ
mezi 10–14 hodinou Vávrův palouk
www.senohraby.cz/kalendar_akci/senohrabske_pohadkovani.doc

Otevírací doba knihovny v Čerčanech
v měcích červenci a srpnu bude
Pondělí: 9,00-12,00 13,00-16,00
Úterý:
13,00-19,00
Středa:
zavřeno
Čtvrtek:
9,00-12,00 13,00-16,00
Pátek:
zavřeno
Knihovna bude zcela uzavřena 7.-28.8.2008

Upozorň
Upozorňujeme …
Z důvodu dovolených a prázdnin vyjde během
letních měsíců července a srpna jen jedno
společné vydání Rozhledů Čtyřkol a Javorníku.

MUDr. Mareš
Marešová
ová
od 23.6. – 27.6. dovolená, zástup MUDr. Klenovec
v budově Českých drah

MUDr. Jíš
ová
á
Jíšov
30.6. – 11.7. dovolená
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