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Přidělení názvů dosud nepojmenovaným ulicím …
– je jedna z často diskutovaných otázek mezi občany Čtyřkol a Javorníku. Do budoucna to možná bude pro obec znamenat
vyhlášení – občanského referenda, protože lze předpokládat, že se občané v názoru na věc různí. Jedni by si pojmenované
ulice přáli, ať už z důvodu lepší orientace ve stále se rozšiřující obci či kvůli snadnější identifikaci veřejnou správou (rychlou
záchrannou službou, policií, hasiči a poštou) nebo prostě jen proto, že by jména ulic již tak velké obci slušela a že jde o
návaznost na historickou zvyklost pojmenovávat cesty “kam vedou“. Nejstarší názvy sahají hluboko do 12.století a tradičně
se používaly názvy podle povahy místa, vzhledu ulice, podle významných domovních znamení, podle zasvěcení kostela či
kláštera, později vlastenecky zaměřené názvy apod. Občané, kterým vyhovuje dnešní stav a otázku názvosloví ulic berou
jako neprioritní problém obce, často poukazují na skutečnost, že s nově vzniklou adresou přibude každému občanu spoustu
starostí. Tito mají též svůj nezanedbatelný díl pravdy. Změna adresy se totiž, pochopitelně se sankční lhůtou, musí oznámit
příslušným úřadům (Finanční úřad, Úřad práce, Obchodní rejstřík pro právnické osoby). K povinnosti měnit či neměnit
občanské průkazy se vyjadřuje stanovisko odboru správních činností Ministerstva vnitra takto: “Zákon o občanských
průkazech výslovně neřeší problém, zda je nutná výměna OP z důvodu pojmenování dosud bezejmenných ulic v obci. Dle
našeho názoru se nejedná o nesprávný údaj o místu trvalého pobytu, ale pouze o upřesnění, a proto není důvod
k hromadné výměně OP.“ (č.j. SC-630/2007).
Samotná pravidla pro stanovení názvů ulic jsou pak obsažena jednak v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů v jeho ustanoveních § 28 a následujících a dále v prováděcí vyhlášce č. 326/2000 Sb. k
tomuto zákonu, která stanoví bližší podrobnosti o způsobu jejich označování. Rozhodování o názvech ulic patří tedy výlučně
do působnosti obce, přičemž zákon současně ukládá, že toto označení provádí obec na své náklady. Název ulice musí být
uveden vždy v českém jazyce, ulice se nepojmenovávají podle jmen žijících osobností veřejného života. Tabulky s názvem
ulice se musí vždy umístit tak, aby byly viditelné vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí.
Velikost a typ písma musí mít shodné provedení. Podle zákonné úpravy je vlastník nemovitosti povinen strpět, a to
bezúplatně, připevnění tabulky s označením ulice na své nemovitosti.
Vzhledem k výše uvedenému se před námi vskutku otevřelo žhavé téma. Jít či nejít do takové změny, která bude
organizačně i finančně náročná, je jen na nás. Zastupitelé ale jistě potřebují vědět, zda je ze strany občanů zájem se touto
záležitostí zabývat či ji odložit do doby, kdy se sama znovu objeví s větší naléhavostí.
K této věci se mohou všichni občané vyjádřit, a to nejlépe na nejbližší veřejné schůzi. Děkujeme za spolupráci.
g.s.

Značky na obalech - rádci při třídění odpadů
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné
poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky,
které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.
Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je
obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal
později vyhodit. V tabulce vpravo jsou uvedeny nejčastější kódy.
Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do
příslušné nádoby na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý,
znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože
obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady se
odnáší do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné
dvory.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému
EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů.
Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD,
znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže,
až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich
obaly do barevného kontejneru!

Papír
PAP
22
Vlnitá lepenka
PAP
20
Hladká lepenka
PAP
21
Bílé sklo
GL
70
Zelené sklo
GL
71
Hnědé sklo
GL
72
Ocel
FE
40
Hliník
ALU
41
Dřevo
FOR
50
Polyethylentereftalát PET
1
Polypropylén
PP
5
Polystyrén
PS
6
Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4
Polyetylén (lineární)
HDPE 2
Kombinovaný obal
C/ obal je vyroben z
více materiálů a ten za lomítkem převládá
Nápojový karton
C/PAP 81 a 84
kombinovaný obal, kde převládá papír

3. Archeologický Camp na hradě Zlenice …
Zub času je neúprosný a čas plyne rychleji než řeka.

Chceme-li zastavit zub času, je to tedy jako chtít zastavit
řeku - zastavit nejde, ale dá se zpomalit! Hledáme proto
dobrovolníky, kteří mají zájem a chuť přiložit svojí ruku ke
společnému dílu a tím pomoci zachovat hrad Zlenice
(Hláska) i pro další generace...

V termínu 21.7. - 12.8.2007 bude v areálu hradu Zlenice
probíhat již 3. ArcheoCamp, tentokrát kromě záchranného
archeologického průzkumu pod vedením T. Durdíka (ARÚ AV
ČR) a V. Kašpara (Archaia Praha) zaměřený i na konzervační
práce v jádru hradu.

Nabízíme zde všem nadšencům možnost účastnit se nejen archeologických prací na zřícenině středověkého hradu pod
dohledem předních odborníků v oboru, ale i dalších záchranných prací na několika havarijních místech v areálu hradu.
Získáte tak zkušenost z archeologie v praxi, ale i zajímavé informace ze zákulisí této činnosti. Seznámíte se s problematikou
konzervace hradních zřícenin, okusíte radosti i strasti této činnosti, poznáte mnoho zajímavých lidí a hlavně - pomůžete
dobré věci!
Program:
1) dočištění a zadrnování v minulém roce odkryté brány předhradí
2) statické zajištění několika havarijních míst v areálu hradu
3) záchranný archeologický průzkum
Další informace najdete na www.zlenice.cz
Kontaktujte nás na tel. 603 991 619 nebo na email:
info@zlenice.cz
Za Sdružení Zlenice V. Havelka

Ve Čtyřkolech přistál balón …
Zřejmě poprvé v historii obce přistál ve Čtyřkolech horkovzdušný balón. A dokonce švédský. V rámci pražského setkání
příznivců balónového létání přistál v neděli 10.6. večer nouzově (ale bezpečně) na louce vedle nové zástavby na rozhraní
Čtyřkol a Javorníku balón se švédskou posádkou. Děti z okolí aktivně pomáhaly při vyfukování balónu.

Zprávy ze zastupitelstva …
- Starosta obce podepsal smlouvu o dílo na zhotovení opravy místní komunikace č.kat.758/1, č.kat. 637/1, č.kat. 4/3 a č.kat.
9 v k.ú. Čtyřkoly. Zakázka byla zadána na základě výběrového řízení firmě WOFOR. Práce proběhnou v průběhu července
2007. Náklady budou plně pokryty z poskytnuté dotace na odstranění povodňových škod v hodnotě 640 000,- Kč.
- Dne 16.5.2007 byla podepsána na Krajském úřadě Středočeského kraje smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč
z fondu sportu a volné zábavy na úpravu hřiště „Planýrka“.
- U zastávky ČD byl upraven povrch místní komunikace.
- Umístění dalších kontejnerů na tříděný odpad – 1x na plasty + 1x na sklo u Hotelu RELAX v Javorníku a 1x na plasty vedle
plotu u budovy OÚ Čtyřkoly. Dále objednány 2 kusy kontejnerů – 1 x na plasty do Javorníka k telefonní budce a 1 x na sklo
do Čtyřkol k zastávce ČD.
- Finanční výbor zpracoval Závěrečný účet obce Čtyřkoly - finanční hospodaření za rok 2006. Závěrečný účet byl vyvěšen na
úřední desce.
- Náves obce Čtyřkoly – na základě cenových nabídek byla stavební úprava obecní návsi zadána stavební firmě Josef
Chvála, která již zahájila stavební práce. Cena za úpravu bude činit cca 100 000,- Kč (obrubníky, zámková dlažba, terénní
úpravy). Součástí úpravy bude dále umístění laviček a informační tabule, osetí trávou a výsadba zeleně.
- Proběhla schůzka s vedením VHS Benešov ohledně vyjasnění situace s převodem vodovodních řadů do správy VHS.
- Umístění protihlukových stěn v katastru naší obce – bude napsán dopis se žádostí, ve kterých místech jsou protihlukové
stěny plánovány. Dopis bude předán osobně na ředitelském dni „Optimalizace trati“. Záměrem je požádat, zda by některé
stěny mohly být skleněné.
- Dne 28.5.2007 proběhla schůzka Finančního výboru obce Čtyřkoly. Byla provedena příprava rozpočtového opatření č.
1/2007.
- Kontrolní výbor se sešel dne 30.5.2007 a provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, kontrolu činnosti práce
výborů, kontrolu účetních dokladů a kontrolu nakládání s prostředky poskytnutými SDH Čtyřkoly.

Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní úřadě

Čteme z kroniky … 6. díl
Usnesením místního národního výboru ve Čtyřkolech ze dne _____ (pozn. datum není uvedeno) byl jsem ustanoven kronikářem
obce Čtyřkoly. Této funkce ujal jsem se prvním zápisem dnes 5. května 1946. Nejsem zdejším rodákem, narodil jsem se v
Benešově dne 14. července 1908, otec můj původem dělník, pak železniční zaměstnanec, matka byla dcerou chalupníka. Ve
Čtyřkolech bydlím od 19. ledna 1935. Od svého útlého mládí až do roku 1935 bydlel jsem v sousední obci Čerčany. Znám
dobře tento kraj krásného Posázaví, s nímž jsem téměř srostl. Vychodil jsem 4 ročníky tehdejší měšťanské školy v Benešově
a 2 ročníky tehdejší veřejné obchodní školy gremia pražského obchodnictva v Praze XII. Byl jsem zprvu účtárenským
úředníkem a od 25. února 1933 až do dnešního dne jsem úředníkem v soudní službě, t.č. u okresního soudu v Benešově.
Jsem ženat a mám 2 děti školou povinné, bydlím ve Čtyřkolech č.p. 23. Jsem členem místního národního výboru ve
Čtyřkolech od 11. srpna 1945, jako člen rady MNV ve funkci pokladníka. Ve svém pracovišti jsem důvěrníkem Revolučního
odborového hnutí – svazu zaměstnanců justiční a právní služby.
Předmluva
Kdyby snad, nedej Bože, přišla opět taková doba, že by tato kniha mohla přijíti ke zničení, střez a uchraň ji Ty, jemuž pamětní
kniha bude svěřena, aby do ní zápisy činil. Nejen Ty, ale kterýkoli z občanů, jenž o ní budeš věděti, uchraň ji před zkázou,
zánikem či odcizením a ulož ji na bezpečném místě tak, aby ti, kdož zlé doby či časy přečkají, mohli v ní opět v zápisech
pokračovati.
Svědomitý a nepředpojatý kronikář bude jistě zapisovati do pamětní knihy události, jak se skutečně staly. A kdyby snad,
nevěda, se od skutečnosti poněkud odchýlil, jistě to bude odchylka jen nepatrná, která na událost, již kronikář popisuje,
nebude míti vlivu a její význam a pravdivost nezmenší ani nezveličí.
Já, jemuž jako prvnímu kronikáři byla tato pamětní kniha svěřena, aby se zápisem započal a soudobé události pérem zvěčnil,
se vynasnažím, abych zejména události, které se v naší obci staly, zachytil co nejpravdivěji. Vodítkem mi budou vlastní
pozorování, výpovědi očitých svědků, či písemné doklady.
Prosím proto snažně své nástupce – kronikáře, aby této naší pamětní knize věnovali takovou péči, jakou já knize věnoval,
aby ti, kdož po nás přijdou se dozvěděli události, které se staly v naší obci v uplynulých létech. Tolik jsem chtěl říci, zakládaje
dnes tuto pamětní knihu.
Ve Čtyřkolech v den prvního výročí národní revoluce, dne 5. května roku 1946.
Jindřich Kovář
(pozn. přepis je z druhé pamětní knihy, kdy kronikář nevěděl o existenci knihy první)

Proběhlo …

Věděli jste …?

Dětský den na Planýrce

že se 30.5. 2006 poprvé v naší republice slavil Svátek
sousedů. V letošním roce svátek připadl na 29. května. Je to
společenská akce, při které se setkávají sousedé. Dnešní
doba, nazývaná stoletím komunikace, je paradoxně
nemocná nedostatkem osobních lidských vztahů. Denně
telefonujeme, díváme se na televizi, posloucháme hudbu, ale
příležitostí k obyčejnému popovídání je stále méně. Nápad
se zrodil ve Francii a "Den sousedů" se poprvé slavil v roce
1999 v Paříži. Od té doby jeho popularita stále roste a v roce
2005 už se slavil ve 377 evropských městech za účasti 4,5
milionu lidí.

Osada Montana za přispění obecního úřadu Čtyřkoly a
Sboru dobrovolných hasičů Čtyřkoly uspořádala již
tradiční dětský den na Planýrce. Účast byla hojná, počasí
se vydařilo a tak přišlo vhod i hasičské osvěžení. Děti
soutěžily v několika disciplínách, za něž dostávaly žetony,
které pak mohly směnit za krásné odměny. Na závěr se
děti vydováděly v hasicí pěně a patřičně si svůj den užily.
Poděkování patří především organizátorům a také našim
sponzorům společnostem Family Frost, Pepsi Americas,
Votické pekárně Kučera a syn a ostatním drobným
dárcům.

Je to příležitost setkat se s lidmi, které někdy jen letmo
zahlédneme, s mnohými si vyměníme zdvořilý pozdrav, ale
nic moc o sobě nevíme. Tento svátek nám dává šanci
prohloubit sousedské vztahy. Vztahy jsou velmi cenná věc a
je dobré je utužovat. Tak proč to příští rok nezkusit také
nějak oslavit?

Zajímají nás akce v okolí …
Kino Čerčany
16.6. 20:00

300: BITVA U THERMOPYL

akční historický, do 12 let nepřístupno
23.6. 17:00

ARTHUR A MINIMOJOVÉ

rodinný film v českém znění
20:00

KRVAVÁ SKLIZEŇ

thriller, do 12 let nepřístupno
29.6. 20:00

BESTIÁŘ, do 15 let nepřístupno

30.6. 17:00

ROBINSONOVI

animovaná disneyovka v českém znění
20:00

KVASKA

muzikál, do 12 let nepřístupno
---------------------------

Pořádáme …

16.6. 13:00 DĚTSKÝ DEN - DRÁČE
areál Sázavanka, Zlenice, info p. Kalinová 606908224

16.6. – Papírák

---------------------------

Sportovní odpoledne s trojbojem – kolo, plavání, běh.
Sraz účastníků ve 14:00 u jezu ve Lštění. Pořádá
Montana.

16.6. 14:00 ŠKOLNÍ AKADEMIE, pyšelská sokolovna

Blahopřejeme …
v červnu oslaví své významné životní jubileum…
Souč
81 let
Součková
ková Miluš
Miluše
Hná
80 let
Hnátek Jaroslav
Dvoř
79 let
Dvořák Zdeně
Zdeněk
Bartoň
74 let
Bartoňová
ová Irena
Míka Jiř
73 let
Jiří
…přejeme mnoho zdraví a chuť do života.

26.6. 17:00 DISKOTÉKA pro školáky, Pyšely
30.6. Výstava: 10. výročí otevření pyšelského muzea

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