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Upozorňujeme na …
přerušení dodávky elektřiny
dne 16.5.2007 od 7:30 do 15:30 hodin v celé obci Čtyřkoly.
Bližší informace na lince 840 850 860.
Neděle jako den klidu
Jak si možná někteří z obyvatel Čtyřkol a chatařů vzpomínají, v minulosti se již diskutovalo o vyhlášce, která by regulovala
hluk během nedělí, zejména ze sekaček a motorových pil. Bouřlivá diskuze zastánců i odpůrců proběhla i na jedné
z minulých veřejných schůzí.
Chápeme, že toto téma je poměrně citlivé a existuje řada argumentů pro i proti. Pro hovoří zejména fakt, že alespoň jeden
den v týdnu by měli mít obyvatelé obce a chataři klid na odpočinek. Koneckonců jsme rekreační oblast a ti, kdo ve
Čtyřkolech žijí nebo si zde pořídili rekreační objekt, mají jistě zájem žít nebo se rekreovat v klidném prostředí v blízkosti
přírody. Na druhou stranu mnozí z nás pracují mimo obec do pozdních odpoledních a večerních hodin nebo přijíždějí na
chaty jen na víkend a nestihnou všechny zahradní a kutilské práce zvládnout během soboty (zejména pokud je navíc
deštivá). Jednotné v tomto směru není ani zastupitelstvo obce a na posledním zasedání jsme vydání vyhlášky těsnou
většinou zamítli.
Nicméně jsme se shodli na tom, že neděle by měla být opravdu, když ne zcela klidným, tak alespoň nejklidnějším dnem v
týdnu. Apelujeme tímto na stálé obyvatele i chataře, aby v maximálně možné míře prováděli hlučné venkovní práce během
pracovních dní a soboty a světili neděli jako den odpočinku a relaxace. Rádi uvítáme i vaše názory na toto téma.
Robert Nešpor

Informujeme …
Kronikář - Hledáme spoluobčana, který by se rád chopil
funkce obecního kronikáře. Informace na OÚ.
Kontejner na bio odpad - O víkendu 14.-15.4. 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. Pokusíme
se opět na podzim, kdy se na zahradách hromadí spousta
listí a trávy, opět tento kontejner zorganizovat. 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.
Obecní logo – v 1. čísle zpravodaje jsme předložili k
posouzení návrh loga obce a žádali jsme občany o další
návrhy. Z několika návrhů, které nám předložil Ing. arch.
Antonín Volek, jsme se zastupitelstvo shodlo na výběru
tohoto …
Zastupitelstvo obce

Pátráme v historii …
Obec Čtyřkoly (tj. dnešní úřední název, lidově se říká
Čtyrkoly nebo Štyrkoly) nebyla dlouho samostatnou
obcí nebo ve feudálním řádu samostatnou
poddanskou jednotkou. Patřila ke Lštění, které patřilo
ke knížecímu hradu nad Lštěním, a proto se dlouho
obec jmenuje Lštění jako městečko. O hradišti Lštění
mluví již kronikář Kosmas, když vypravuje jak na
přepevný hrad jménem Lescen dal odvézti Spytihněv
II. manželku svého bratra Vratislava II. a věznil ji tam.
Bylo-li něco na místě dnešních Čtyřkol, mohl to být jen
mlýn, který patřil ke Lštění. Zpráv však o tom není.
První zprávu o Čtyřkolech najdeme až v deskách
zemských z roku 1549, kdy se mluví o dvou mlýnech,
z nichž se popisuje jako „sstirkolský“. To ještě stále
patřily tyto mlýny ke lštěnskému hradišti. Brzo nato r.
1554 se uvádí čtyrkolský mlýn v deskách zemských
jako příslušenství k Mnichovicům.
V roce 1648 připadlo celé Lštění (do té doby měnilo často své vrchnostenské majitele. V 15. století patřila polovina Lštění ke
Zlenicům, polovina k hradu Dubá, ke konci 15. století ke Komornímu hrádku), tedy i s mlýny k Mrači a tím k panství
konopišťskému. Brzo po třicetileté válce dochází k soupisu poddanské půdy (tzv. Berní rulla) a tu se mluví zase o „mlejnu
cžtyrkolském na řece Sázavě o třech kolách (tedy nikoliv o čtyřech) a o čtvrté stupě (vlastně stupníku na tříslo), při němž je
taky volejna. (pozn. k přepisu - Volejny byly, stejně jako mlýny, v Čechách velmi rozšířeny, protože olej měl všestranné užití - svítilo se jím, mazalo i
léčilo.) V Berní rulle však není řeči o nějakých poddaných. Ve Čtyřkolech byl tedy mlýn nebo mlýny v panské nebo svobodnické
režii. Rozhodně však kolem mlýna nebyly ještě chalupy jiných usedlých, leda těch, kteří patřili k mlýnu.
Teprve roku 1742 se mluví o „Dorf (vesnice) Vierradl“. To se v té době asi již tvořila kolem mlýna osada. Topograf Sommer ve
svém místopisu Čech píše dokonce: Vierad tedy tak, jakoby se místo, kde dnes je obec Čtyřkoly, kdysi původně jmenovala
Věrady, což by ukazovalo na starobylé české jméno. Rakouská nomenklatura se však zřejmě domnívala, že jméno Vierrad je
překladem českého Čtyřkoly a po dobu rakouské monarchie při tom zůstalo a přešlo dokonce do speciálních map rakouskouherského generálního štábu. Úředně se názvu Vierrad – Čtyřkoly užívá od roku 1854.
V 19. století došlo k rychlému rozvoji a růstu obce, která leží na výhodném místě.
Kdyby byl kronikářský zájem, bylo by třeba prohlédnout v bývalém Zemském archívu revisitace Berní rully a v Ústředním
archívu ministerstva vnitra tzv. Libri libertinorum, teresiánský a josefinský katastr a doplnit obkreslenou mapu tzv. stabilního
katastru z roku 1840 v Zeměměřičském oblastním středisku v Benešově.
Tento elaborát pochází od pana profesora češtiny z benešovského gymnázia, bohužel jeho jméno se nám už nepodařilo vypátrat.
Možná někdo z čtenářů bude vědět o koho se jednalo a objasní nám to. Za zapůjčení článku děkuji Marii Severínové.

Pořádáme …

Zajímají nás akce v okolí …

12.5. 17:00 hod. – Kurz textilních technik

Kino Čerčany

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.

11.5. 10.00 h.
MALÝ BLESK, dětské představení
20.00 h.
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
Psychologický politický film, do 12 let nepřístupno
12.5. 17.00 h.
PAST NA ŽRALOKA
Animovaná komedie v českém znění
20.00 h.
ATENTÁT V AMBASSADORU
Psychologický historický film, do 12 let nepřístupno

9.6. 15:00 hod. – Dětský den na Planýrce

19.5. 18.00 h.
20.00 h.

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

26.5. 17.00 h.
MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
Rodinný dobrodružný film v českém znění

16.6. – Papírák

26.5. 20.00 h.

Už můžete trénovat na čtyřkolský trojboj – kolo, plavání,
běh. Čas a místo bude upřesněno v příštím vydání.

19.5. se koná již 42.ročník pochodu Praha - Prčice
3.6.

VRATNÉ LAHVE
Smutná komedie

GHOST RIDER

Akční horor

15.00 h.
Dětský den v Pyšelých
z pohádky do pohádky pro sladké odměny

Zprávy ze zastupitelstva …
•

Přidělena dotace na opravu místní komunikace poškozenéné povodní na jaře 2006 ve výši cca 600.000,- Kč. Bylo
sepsáno zadání výběrového řízení na dodavatele, které by mělo proběhnout počátkem května. Byly osloveny 3 firmy.

•

Pěší lávky na mostě přes Sázavu – je nutná výměna dřeva, probíhá jednání s obcí Lštění o zakoupení dřeva nařezaného
na míru a oprava se bude pravděpodobně provádět svépomocí zaměstnanci obcí Lštění a Čtyřkoly, případně dalšími
dobrovolníky.

•

Projednána žádost o úpravu místní komunikace u zastávky ČD. Jelikož se bude provádět stavba traťového koridoru a
stavba kabelového vedení, bude tato komunikace upravena až po ukončení výkopových prací pro kabelové vedení
k trafostanici. Zastávka ČD, včetně parkovací plochy bude upravena v rámci akce „Optimalizace trati“. Plánuje se rovněž
položení potrubí do propustku vedle přejezdu pro možnou výstavbu kanalizačního řadu v lokalitě nad tratí.

•

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čtyřkoly za rok 2006 - přezkoumání hospodaření obce proběhlo ve
dnech 25.9.2006 a 3.4.2007. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky.

•

Náves obce – o spolupráci na studii byl požádán Ing. arch. Antonín Volek. Budou osloveny alespoň dvě stavební firmy,
aby vypracovaly cenovou nabídku na usazení obrubníků a položení zámkové dlažby. Dále se plánuje zazelenění plochy,
osazení informační tabule a laviček.

•

Koncem května je naplánováno jednání s Vodohospodářskou společností Benešov ohledně předání částí vodovodů a
kanalizace do možné správy VHS.

•

Obecní ČOV – bude písemně požádáno o prodloužení zkušebního provozu do konce roku 2007 a byla odklizena
stavební suť a navezena část zeminy pro úpravu okolí.

•

Komise životního prostředí zpracovala žádost na Středočeský krajský úřad o dotaci na údržbu památných lip (v obci se
nachází celkem 5 památných stromů). Obec zažádala o 35.000,- Kč (maximální výše dotace) a musí se podílet
spolufinancováním ve výši 15%, což činí cca 5.000,- Kč. Památné stromy v Javorníku u křížku budou označeny cedulí
„Památný strom“.

•

Zastupitelstvo povolilo umístění reklamní tabule na obecní pozemek č.kat. 523/1 v k.ú. Čtyřkoly majiteli zahradnického
centra za roční pronájem 10.000,- Kč.

•

Budova OÚ - bude provedena výměna kohoutků k ústřednímu topení v celé budově z důvodu úspory energie za teplo.
Zasedací místnost - zjistí se možnosti úpravy povrchu parket, případně položení koberce.

•

Prostřednictvím sdružení Malé Posázaví byla přislíbena dotace z krajského úřadu na obnovu hřiště „Planýrka“ ve výši
50.000,- Kč. Přesné podmínky čerpání dotace zatím obec nemá. Obec bude spolufinancovat renovaci hřiště k čemuž
využije i částku 10.000,- Kč, která byla darována občany v Tříkrálové sbírce.

•

Na prostranství před restaurací „Montana“ bude instalována plakátovací plocha. Část obecního pozemku bude oseta
trávou a část bude upravena recyklátem z opravy komunikace směr Vysoká Lhota.

•

Dle nového stavebního zákona musí obec do 2 let zpracovat nový „Územní plán obce“. OÚ Čtyřkoly bude zatím
shromažďovat podněty a návrhy. Zpracování bude zadáno nejdříve koncem roku 2007.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní úřadě

Čteme z kroniky … 5. díl
Dlužno ještě zaznamenati, že v roce 1909 byl založen sbor dobrovolných hasičů s názvem: Sbor dobrovolných hasičů
Čtyřkoly nad Sázavou – Javorník. Starostou sboru byl zvolen Václav Suchý – továrník, velitelem Antonín Kryslička – tovární
mistr a jednatelem Václav Slivoň – účetní. Do sboru vstoupilo 16 činných členů. Sbor v roce 1909 zakoupil ruční stříkačku,
která byla pod protektorátem paní Julie Suché, choti továrníka ve Čtyřkolech vysvěcená.
1932

28.února
12.listopadu

byl zvolen starostou Václav Haller z Javorníka č. 18.
byl založen Okrašlovací spolek Čtyřkoly – Javorník, předsedou byl zvolen Přemysl Suchý, továrník
ve Čtyřkolech.

1934

5.srpna
18.listopadu
19.června

vypadl z vlaku č. 3523 jedoucí po 9. hodině ku Praze na zastávce Pyšely Bohumil Nepomucký,
čalouník z Prahy a usmrtil se.
byl zvolen starostou v Javorníku František Zach ze Čtyřkol č. 34.
otevřel novou restauraci ve Čtyřkolech Alois Urban

18.srpna

vyhořel ve Vysoké Lhotě velký stoh slámy patřící velkostatku Vysoká Lhota.

1935

pozn. v kronice
Aniž by mohl ono krásné dílo dokončiti, přišla zákeřná nemoc, které podlehl 3.července 1940 a skonal první kronikář.

Proběhlo …
28.4. – Seniorské jaro Čtyřkoly 2007
Dříve se předávaly zkušenosti ze starší generace na mladší,
dnes je nutná spolupráce s profesionálními jednotkami
formou školení, nácviků cvičných poplachů. Zapojují se
nejen muži, ale i ženy a v mnohých sborech si vychovávají i
mládež. A kde se ztratili naši starší kolegové, kteří nám
vyšlapali cestičku? Zůstali hasiči tělem i duší, jen síly trochu
ubylo. Proto jsme pro ně připravili jarní soutěž k porovnání
jejich sil a možnost ukázat to mladším: ,,Seniorské jaro
Čtyřkoly 2007“. Přijely čtyři družstva. Čtyřkoly, Pyšely,
Čerčany, Vranov.
I když přihlášeno bylo sedm. Někteří se zalekli této soutěže,
zbytku překazila účast nemoc, s čímž v tomto věku nutno
počítat. Soutěžilo se od padesáti let výše, komu nebylo
padesát dostal koňský handicap. Tento se skládal ze zátěže
do batohu za každý chybějící rok kilo. Soutěž se skládala ze
čtyř disciplín. Požární útok s motorovou stříkačkou, požární
útok s koňskou ruční stříkačkou, pořadové cvičení a štafeta:
,,Jak dostat vnouče do bezpečí“. Při požárním útoku
uběhnout devadesátimetrovou vzdálenost s hadicemi byl pro
tyto ročníky úctyhodný výkon. U koňské stříkačky jsme si
vyzkoušeli, že ručně pumpovat není žádná legrace, člověk
ocenil naše pradědy, kteří s touto technikou zasahovali. Při
pořaďáku se zavzpomínalo na vojenská léta. A poslední
disciplína štafeta: ,,Jak dostat vnouče do bezpečí“
vyžadovala šikovnost. Kličkovat s kočárem mezi kužely a
nevyklopit panenku, to bylo umění. Seniorské družstvo
Čtyřkoly reprezentovali tito členové: br.Karel Pospíšil,
br.František Šobr, br.Ladislav Lán st., br.Miroslav Severín,
br.Láďa Doktor, br.Pavel Vítek. Dohromady nám bylo
úctyhodných 364 let a to nemluvím o váze. Vše jsme
zvládali, strojník František Šobr 69 let, si počínal jako profík.
Náš a vůbec nejstarší závodník Karel Pospíšil 76 let, běhal
jako mladík. Zbytek družstva měl co dělat, aby těm našim
dorostencům stačil. Nejmladší družstvo přijelo z Pyšel - 249
let. Toto seniorské setkání probíhalo ve velice přátelském
duchu a samozřejmě se vzpomínalo a o to nám šlo. Aby si i
ti starší hasičští kamarádi uvědomili, že nezůstali
v zapomnění. Došlo i na ceny, pohár pro vítěze zakoupilo
SDH Čtyřkoly a všichni ostatní bez rozdílu dostali dar od
sponzora Stock-Plzeň Fernet za odvahu a nasazení.

Tento den jsme zakončili večerní zábavou v restauraci
Montana. Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům
soutěže za vytvořenou atmosféru, našemu sboru za
přípravu, panu Maršálkovi a Šachovi s kolektivem za skvělé
a chutné občerstvení na hřišti a v neposlední řadě
personálu restaurace Montana za vzornou obsluhu a
příjemný večer.
Miroslav Severín, SDH Čtyřkoly

30.4. – Pálení čarodějnic
Jako každoročně na jaře o Filipojakubské noci, kdy se lidé
schází u zapálených ohňů, se naše vesnice sešla na
Planýrce. Letošní pálení čarodějnic bylo obzvláště vydařené
a lidé se dobře bavili. Ke skvělé atmosféře přispěla hlavně
kapela, která neúnavně hrála do brzkých ranních hodin. Dle
mého pozorování byla letošní účast opravdu hojná, o čemž
svědčí i to, že již před 10 hodinou došly zásoby rumu. Velké
díky patří všem organizátorům za přípravu občerstvení,
vysekání prostranství a následný úklid. Vzhledem k velmi
suchému období byli naši hasiči stále v pohotovosti a díky
nim ani letos neuhořel nikdo jiný než čarodějnice k tomu
určená.
Martina Matuštíková

Blahopřejeme …
v květnu oslaví své významné životní jubileum…
Dvoř
Dvořáková
ková Dagmar

76 let

Hrbá
Hrbáčová
ová Bož
Božena

73 let

Kubarič
Kubaričová
ová Libuš
Libuše

73 let

Tichá
Tichá Marie

72 let

Berková
Berková Anna

70 let

…přejeme mnoho zdraví a životního elánu do dalších let.
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