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Úpravy obce …
Nová
Nová náves – Každý, kdo projíždí Čtyřkoly od železničního
přejezdu k obecnímu úřadu, již jistě zaregistroval, že na
křižovatce u prodejny potravin probíhají stavební úpravy.
Protože Čtyřkoly nemají klasické náměstí ani náves, rozhodli
jsme se přeměnit tento prostor na možné místo setkávání
občanů. V současné době již byly dokončeny zemní práce, byly
osazeny obrubníky a položena zámková dlažba na chodnících.
Rozhodli jsme se tímto zamezit využívání tohoto obecního
prostranství k vyvážení suti a příležitostnému parkování aut. V
následujích týdnech plánujeme svépomocí usadit lavičky,
odpadkový koš a informační tabuli s turistickou mapou
Posázaví, vysadit stromy a keře a zatravnit volné plochy. Velmi
uvítáme, pokud jste ochotni přiložit ruku k dílu při
dokončovacích pracích.
Obecní
Obecní komunikace do Vysoké
Vysoké Lhoty - V současné době se také opravuje komunikace vedoucí od restaurace
Montana podél řeky do Vysoké Lhoty. Důvodem, proč se opravuje právě tato komunikace, když jsou v obci jiné cesty v
havarijním stavu, je získání jednorázové účelové dotace z povodňového konta „Jaro 2006“. Finanční prostředky z tohoto
programu je možné použít výhradně na opravu komunikací, které byly během povodně v březnu 2006 zatopené. Na základě
výběrového řízení byla vybrána firma WOFOR k realizaci opravy této vozovky, která byla jako jediná v období povodní na
jaře loňského roku pod vodou. Oprava byla provedena v rozsahu odpovídajícím výši přidělené dotace. Jsme velmi rádi, že se
podařilo zlepšit další cestu v obci a věříme, že se na podzim podaří získat další finanční dotaci na opravu obecní
infrastruktury u příležitosti výzvy k podání projektů z rozvojových fondů EU na období 2007-13.

Krajská soutěž v třídění odpadů
Rádi bychom vás informovali o soutěži mezi obcemi v třídění odpadů, do
které jsou Čtyřkoly také zapojeny. Obce jsou pro účely soutěže
rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií, aby se
vyloučilo ovlivnění výsledků z důvodů velikosti obce. Za dané časové
období se bodově hodnotí:
• celková výtěžnost využitelných složek komunálních odpadů (papír,
plasty, bílé sklo, barevné sklo a nápojové kartony) v kg na
obyvatele;
• poměr mezi celkovým množstvím vytříděných využitelných složek
odpadů uvedených výše a množstvím směsného
komunálního
odpadu (tj. odpadu dále již nevyužitelného);
• zavedení dvoukomoditního sběru skla v obci (sběrové nádoby jak
pro barevné, tak pro bílé sklo);
• zavedení sběru nápojových kartonů;
• zajištění zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů.

Ke dni 1.8.2007 je naše obec na 95. místě z 595 obcí do 500 obyvatel. Soutěž končí 30.9.2007. Po jejím vyhodnocení budou
slavnostně vyhlášeny celkové výsledky a vítězným obcím předány ceny v podobě peněžních poukázek. Takže třiďte odpad a
nevozte ho do kontejnerů v jiných obcích, ale do našich čtyřkolských! Děkujeme.
Další informace nejdete na stránkách www.cristo.cz/soutez2007.

Proběhlo …
Čtyřkolský Papírák 2007
V sobotu 16.6.2007 proběhl již 2. ročník
triatlonového závodu, který uspořádala osada
Montana. Letošního ročníku se zúčastnilo o 6
závodníků více než loni. Závod proběhl ve strhujícím
tempu a prakticky každému se podařilo na stejné
trati dosáhnout lepšího času než loni. Vítězem se
stal Jakub Jaroš a o 2. a 3. místo se podělili Petr
Jaeger a Jakub Brož. Umístění ostatních a výsledné
časy si můžete prohlédnout na stránkách
montana.g-net.cz. Organizace závodu byla na
skvělé úrovni, za což si zaslouží poděkování všichni
dobrovolní organizátoři.
Piknik
9.7.2007 čtyřkolské maminky, které s dětmi navštěvují ČTYŘKOLIČKU, napekly spoustu dobrot a pozvaly na piknik maminky
z širokého okolí. Byla to bezva příležitost seznámit se a popovídat si. Pro děti byly připravené různé hry a atrakce, z nichž
nejoblíbenější byla bezesporu lanová dráha. Škoda jen, že nám moc nepřálo počasí. I přesto myslím, že se akce dětem i
maminkám líbila a podařilo se nám nashromáždit finanční obnos ve výši skoro 4.000 Kč, který bude použit na rekonstrukci
podlahy v zasedací místnosti obecního úřadu, kde se naše ČTYŘKOLIČKA schází. Moc děkujeme všem, kteří pomáhali s
organizací i všem zúčastněným, kteří nám finančně přispěli a v neposlední řadě i společnosti PEPSI AMERICAS, která nám
zajistila nealkoholické nápoje. Rekonstrukci podlahy bychom chtěli provést svépomocí a pouze materiál bude stát kolem
15.000 Kč, takže pokud by ještě někdo rád jakkoliv v této akci pomohl, bude jeho pomoc vítána.

pondělní dopoledne
pro matky s dětmi 0 - 4 roky
9:00 – 11:00 hod., místnost OÚ
začínáme 17.9.2007

Zprávy ze zastupitelstva …
•

V průběhu června a července proběhla jednání s VHS Benešov s cílem zajistit postupné předání veškerých vodovodních
řadů na obec a následně do správy VHS z důvodu nastavení standardních smluvních a servisních podmínek mezi obcí a
VHS.

•

Schválena realizace napojení dalších chat v Javorníku u řeky na obecní kanalizaci. Bude zpracován projekt na sdruženou
přípojku.

•

Obec obdržela finanční příspěvek z Fondu životního prostředí Středočeského kraje – „Ošetření památných stromů v obci
Čtyřkoly“ ve výši 35 000,- Kč. Příspěvek bude využit na ošetření památných stromů v obci a lípy u zastávky ČD.

•

ČOV: Schváleno napojení ČOV na tekoucí vodu ze studny. Do ČOV byla zavedena pevná linka, která umožní servisní
firmě kontrolovat chod ČOV na dálku. S firmou Naidr bylo zahájeno reklamační řízení na opravu těsnění výpustních
ventilů ČOV ve Čtyřkolech. Oprava byla provedena ihned na náklady obce.

•

Se zástupcem firmy „Osvětlení Týnec“ byla projednána možnost připojení nových světelných bodů veřejného osvětlení.

•

Rozhodnuto o objednání laviček a odpadkového koše pro nově upravovanou obecní náves.

•

Dohodnuta úprava spodního hřiště Na Planýrce s využitím dotace 50 000,- Kč ze Středočeského kraje (zpevnění svahu,
srovnání povrchu, částečné oplocení, osazení sloupů).

•

Nový zájemce podal svůj návrh na zprovoznění bývalého fotbalového hřiště ve Čtyřkolech včetně opravy kabin pro účely
klubu paintballu. Se zájemcem budou projednány podmínky smlouvy.

•

Projednána žádost občanů o opravu místní komunikace (směrem k Planýrce). Jelikož se jedná o komunikaci ve svahu, je
nutná důkladná oprava, která je nyní nad finanční možnosti obce. Oprava bude provedena při nejbližší příležitosti po
zajištění finančních prostředků.

•

Přidány nové kontejnery na papír k zastávce ČD a hotelu Relax Javorník.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Čteme z kroniky … 8. díl
15. březen 1939
Politickou situaci před 15. březnem 1939 a události, jež následovaly rychle po tomto dni, není mým úkolem zde
podrobně vyličovati. To náleží dějinám. Nemohu ale přece přejíti bez záznamu v této v této knize léta utrpení
českého národa, neboť v tomto velkém světovém dění zmítalo se i občanstvo naší obce jako skupina lidské
společnosti.
Dne 15. března 1939 obsadila bez odporu německá vojska, na příkaz Adolfa Hitlera, území Čech a Moravy, aby
tyto historické země byly navždy včleněny do tehdejší Velkoněmecké říše, jako takzvaný Protektorát Čechy a
Morava. V krátké době po tomto dni příšera války řádila v Evropě ohnivým mečem a zuřila pak ve světovém
požáru. Od tohoto osudného dne zažili jsme krušné chvíle. Šest let terorizovali němci český lid, statisíce
českých mužů a žen, hochů a děvčat muselo nuceně pracovati pro německý válečný fašistický stroj na německém
území za nejhorších životních podmínek. Náš lid v Čechách a na Moravě trpěl podvýživou, velký počet dětí
onemocnělo tuberkulózou. V šesti letém zápase beze zbraní v rukou položili životy na oltář svobody národa
160.000 nejlepších synů a dcer našeho národa. Po Neurathovi stal se dne 27. září 1941 zastupujícím říšským
protektorem v Čechách a na Moravě SS-Obergruppenfuhrer a generál policie Reinhard Heydrich, krvavý pes.
Aby zlomil odpor českých vlastenců vydal hned prvého dne svého úřadování vyhlášení civilního a vyjímečného
stavu. Počet popravených českých vlastenců po Heydrichově příchodu do Prahy činil podle úředních německých
zpráv do 29. listopadu 1941 404 osoby, jejichž jména byla úředně v denním tisku oznámena, 25 osob
nejmenovaných. Pak následovaly další popravy. Popraveni byli muži i ženy ze všech vrstev českého lidu.
Za tyto zločiny spáchané na bezbranném lidu, dostalo se Heydrichovi zaslouženého trestu, spočívajících na
soudním výroku podzemní národní justice. Dne 27. května 1942 kolem 10 hod 30 min byl Heydrich
československými vlastenci smrtelně zraněn a dne 4. června 1942 zemřel. Dne 28. května 1942 nastoupil úřad
zastupujícího říšského protektora další nacistický zločinec Kurt Daluege, SS-Obergruppenfuhrer a generálplukovník policie. Následovaly další výnosy, stanné soudy rozvinuly svoji krvavou činnost. Za úřadování Daluegeho
až do Lidic, tj. od 28. května 1942 do 10. června 1942 byly němci ohlášeny popravy neméně než 250 českých
vlastenců. Podle úřední zprávy odsoudil prvý senát lidového soudu k trestu smrti pro velezrádné nadržování
nepříteli 78 příslušníků tzv. Protektorátu. Páchání zločinů po smrti Heydrichově neomezilo se jen na popravování
českých vlastenců a jejich koncentrování. Německá bestie, žíznivá krve, hledala ve svém bezmocném vzteku
další prostředky, jak zastrašiti český lid a jak zlomiti jeho odpor.

Zajímají nás akce v okolí …
Pyšely

Čerčany
27.7.-23.8.2007 - Výstava v Infocentru Čerčany
"Marie Kolářová - obrazy"

od 10.8. - ve výstavní síni MěÚ

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

Vernisáž výstavy
„DESETILETÉ VÝROČÍ OTEVŘENÍ PYŠELSKÉHO
MUZEA“
------------------------------------------------------------------------------Votice
1.4.- 2.9.2007 – Ochrana fauny ČR srdečně zve na
„Prohlídku stanice pro zraněné živočichy“.
Otevírací doba : po – čt

13 – 16

so – ne 13 – 16

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

Husův sbor Čerčany ve spolupráci s obecním úřadem
vyhlašuje pro děti a mládež do 18 let:
Výtvarnou soutěž k 55. výročí otevření čerčanského
kostela
Technika zpracování je zcela volná. Můžete kreslit,
malovat, fotit, postavit model, či se pustit do grafiky.
Můžete ztvárnit kostel, jaký je, jak by podle vašich
představ mohl vypadat.
Ceny budou uděleny ve třech věkových kategoriích
Můžete vyhrát: knihy, hry, CD, DVD a výtvarné potřeby
Zvláštní cena: poznávací zájezd pro 2 osoby!

Oznamujeme …

Uzávěrka soutěže je 1. září 2007.

Ve dnech 20.8. – 31.8. 2007 bude z důvodu dovolené
uzavřen obecní úřad.
!!! Otevřeno pouze v pondělí úřední hodiny starosty
od 18:00 – 20:00 !!!

Rozloučili jsme se …
dne 12.7.2007 nás opustil
ve věku 65 let

Vyhlášení výsledků proběhne 8. září 2007 v rámci
farního karnevalu.
Své práce označené jménem, věkem a adresou
soutěžícího posílejte na:
Sbor CČSH, Husova 280, 257 22, Čerčany nebo je
můžete odevzdat na sběrném místě v čerčanském
infocentru.
Podrobné podmínky soutěže najdete na
www.sborcercany.blog.cz kontakty:
fara.cercany@email.cz, tel.: 774 066 407

Václav Škvor
V letech 1990 – 1994 pracoval jako člen
zastupitelstva a předseda stavební komise.
Prosím, věnujte mu vzpomínku.

Blahopřejeme …

Poděkování …
Dovolte nám vyslovit poděkování paní Vlastě Kulíškové,
která se postarala o úpravu břehu řeky Sázavy a
umožnila tím snadný vstup do řeky i pro dříve narozené,
kteří by si jinak v řece nemohli zaplavat.
Velmi děkují Božena Hrbáčová a Jiřina Kovářová

letošní prázdninové měsíce se ve Čtyřkolech a Javorníku
opravdu hodně slavilo. Věříme, že jste si pěkně užili své
významné životní jubileum a připojujeme naši gratulaci.
Kubiš
Kubišta Zdeně
Zdeněk
Tichý Vladimí
Vladimír
Hrbá
Hrbáč Martin
Kubiš
Kubištová
tová Jiř
Jiřina
Moudř
Moudřík Stanislav
Konta Antoní
Antonín
Hallerová
Hallerová Blaž
Blažena
Strachotová
Božena
Strachotová Bož

85 let
80 let
75 let
74 let
74 let
73 let
71 let
70 let

Manželé Kubištovi jsou naší nejstarší manželskou dvojicí ve
Čtyřkolech přejeme pevné zdraví a životní elán.

… k narození
narození
Během posledních měsíců přišli na svět noví
čtyřkoláčci. Blahopřejeme!
Teodor Molč
Molčák

30.6.2007

Julie Sklá
Skládalová
dalová

7.6.2007

Kateř
Kateřina Neumannová
Neumannová

8.7.2007

Rádi bychom vás informovali, že z důvodů místa v této rubrice uvádíme
vždy jen oslavence nad 70 let.
Vydává Obecní úřad Čtyřkoly pod registračním číslem MK ČR E 17196, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

