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Informujeme …
Veřejná schůze zastupitelstva
26.9. v 19:00 hod., v místnosti obecního úřadu. Hlavními body programu bude zhodnocení prvního roku práce nového
zastupitelstva, informace o finanční situaci obce, realizovaných a plánovaných projektech a diskuze s občany.
Kontejner na biologický odpad
ve dnech 27.10. – 28.10. bude před budovu obecního úřadu opět přistaven kontejner na biologický odpad ze zahrad.
Kontejner bude určen pouze na biologický odpad! Důrazně vás žádáme, abyste tam neodkládali nic jiného, ani větve většího
průměru než 5 cm.
V souvislosti s tímto upozorňujeme občany na zákaz pálení zahradního odpadu (trávy, listí apod.) a žádáme o dodržování
obecní vyhlášky. Pálit lze pouze suché dřevo, které nedýmí.
Sbírka pro Diakonii Broumov
již pravidelná humanitární sbírka proběhne od 15.10. do 19.10. v budově OÚ Čtyřkoly (v době úředních hodin po, st, pá 8:0014:00).
- letní a zimní oblečení
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony a látky
- péřové a vatové přikrývky, polštáře a deky
- starý papír, který nám pomůže pokrýt částečně provozní náklady
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Upozorňujeme na …
přerušení dodávky elektřiny
dne 14.9.2007 od 7:30 do 16:30 hodin v celé obci
Čtyřkoly.
Bližší informace na lince 840 850 860.

Blahopřejeme …

Změnu otevírací doby knihovny v
Čerčanech
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:

9.00 - 13.00

… k narození
narození

… k narozenin
ám
narozeniná
v září oslaví své významné životní jubileum
Čapková
apková Karla
Kuč
Kučerová
erová Miluš
Miluše

92 let
74 let

přejeme mnoho štěstí a pevné zdraví.

Během posledních měsíců přišli na svět noví
čtyřkoláčci. Rodičům blahopřejeme!
Theodor Röpnack Punjak

21.5. 2007

Kliment Jiř
Jiří

13.08.2007

Lhotka Zbyně
Zbyněk

21.08.2007

Zprávy ze zastupitelstva …
•

Zpracována urgence žádosti opravy krajské komunikace od železničního přejezdu směrem na Pyšely. První žádost byla
odeslána koncem června 2007 a dosud nepřišla odpověď. Upozornění na stav komunikace bylo zasláno také poslancům
krajského úřadu vzhledem ke schválení úvěru 4 mld. Kč pro Středočeský kraj na opravu komunikací II. a III. třídy.

•

Podepsána smlouva s nájemcem sportovního hřiště Čtyřkoly. Nájemcem je klub paintballu. Ve smlouvě byly zohledněny
připomínky ZO Čtyřkoly. Smlouva je k nahlédnutí na obecním úřadě.

•

Pokračuje úprava návsi Čtyřkoly. Osazeny lavičky a odpadkový koš, výsadba keřů a osev trávou.

•

Dokončuje se oprava komunikace do Vysoké Lhoty (narovnání původních betonových patníků). Recyklát z opravy silnice
byl využit na úpravu cesty směrem na Planýrku a od křižovatky u obchodu směrem k řece.

•

Dokončeno ošetření památných stromů s využitím dotace Středočeského kraje.

•

Proběhlo šetření České inspekce životního prostředí ohledně znečišťování povrchových vod v řece Sázavě z potoka
Mnichovka.

•

V rámci „Optimalizace železniční trati“ budou opraveny i tři tunely, které se nacházejí v katastru obce Čtyřkoly. S jejich
opravou se začne ještě v letošním roce.

•

Bude zahájeno jednání o zpracování projektové dokumentace na vybudování kanalizace v horní části Čtyřkol od
železniční zastávky směrem na Pyšely.

•

U přečerpávací stanice ČOV je nutné provést zvednutí šachty na úroveň místní komunikace. Bude provedeno v září 2007.
Po dobu úpravy bude křižovatka na místní komunikaci dočasně uzavřena.

•

Bude zaslána žádost na Správu a údržbu silnic do Benešova o umístění zrcadla na křižovatku u prodejny potravin.

•

V průběhu září začne úprava hřiště na Planýrce s využitím dotace Středočeského kraje.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Proběhlo …
Čistá řeka Sázava 2007
Až 17 tun odpadků, to je výsledek, jakým se může
pochlubit 2. ročník akce Čistá řeka Sázava 2007. Tento
úspěšný projekt mající za úkol vyčistit tok řeky Sázavy v
dubnu podpořilo na tři sta dospělých i dětí. Rukavice a pytle
na odpadky, to byla jejich celodenní výstroj.
Padesátikilometrový úsek břehů od Sázavy po Pikovice
uklízeli z lodí i pěšky.
V řece se kromě běžných odpadků dá nalézt snad cokoliv.
Výjimkou nejsou ani autosedačky, lednice, kola, dětské
kočárky či obrovské množství pneumatik. Největší podíl na
sebraných odpadcích měly PET lahve a igelity. Nad lidské
síly však byly takové nálezy, jako například vrak
automobilu nalezený u Chocerad a rovněž rám postele,
který museli na místě poslední den plavby nechat.

Senohrabská plovárna a Baštírna
…
Když k nám přijede návštěva nebo když se chceme
jen tak o víkendu projít, máme na výběr dvě volby –
Hradiště nebo Baštírnu. Přiznám se, že v současné
době s kočárkem preferuji Baštírnu a to z dvou
důvodů: 1. není to do kopce, 2. cílové občerstvení.
Jak jste na tom vy? Kolikrát jste letos byli na
Baštírně? Je tady konec léta a tak jsem se rozhodla
zařadit do našeho zpravodaje převzatý článek z
novin Právo ze dne 10. září 2005. Katastrálně je
Baštírna sice území Senohrab, ale myslím, že
Čtyřkoly a její obyvatelé k ní mají blížší vztah.
Martina Matuštíková
… Je konec léta a provozovatelé koupališť počítají ztráty. Prý ještě jeden podobný rok a končí. Za takového léta je těžké
přežít. Možná i proto se říční lázně či plovárny, jak je známe z Vančurova Rozmarného léta, už dávno staly raritou. Nemohly
konkurovat plaveckým bazénům, ve kterých je zpravidla čistá a průzračná voda, ale kouzlo barevných kabinek a houpajících
se náplavek s plavčíkem v pruhovaném tričku nemají.
Existují přinejmenším dvě místa, kde ještě romantika tradiční říční plovárny působí. I jim hrozil zánik. Proslulou senohrabskou
plovárničku u Sázavy, jako vystřiženou z Rozmarného léta, hrozil zničit zub času, mizerná péče a nájezdy vandalů.
Po léta chátrající Žluté lázně v Praze dostaly smrtelnou ránu při povodni v roce 2002. Obě plovárenské legendy však jako
zázrakem vstaly z mrtvých.
Senohrabská plovárna byla zřízena roku 1920 úsilím senohrabského okrašlovacího spolku. Od tehdy mondénního hotýlku
Hrušov, sloužícího pražským lufťákům, a pohříchu i intimním setkáním delikátní povahy, vedla k plovárně cesta údolím říčky
Mnichovky pod troskami Zlenického hradu. Dnes je průchodná dost obtížně, protože rozvodněná říčka odnesla před třemi lety
kus strmého břehu a můstek. Pamětníci vzpomínají, že v dobách, kdy před hotýlkem parkovaly aerovky a zetky, přijížděly do
Senohrab i osoby populární. Filmoví herci a herečky jako Adina Mandlová, Oldřich Nový či Hugo Haas. Na senohrabských
stráních vyrůstaly jako houby po dešti vilky pánů továrníků, státních radů a další pražské noblesy, kterou na plovárnu
doprovázelo služebnictvo s piknikovými koši. Této mastňácké idylce se z hladiny Sázavy vysmívali vodní trampové, sjíždějící
řeku. Prostě selanka prvorepublikového léta. Po válce se ovšem postupně vytrácela. Hotel Hrušov se postupně měnil v
jakousi ubytovnu s jídelnou pro podniková školení. Tradici útulku pro setkávání delikátní si sice zachoval, ale už to holt nebyla
ta noblesa. Říční lázně ovšem ještě vzdorovaly. Ale ubíhajícími léty stejně pomalu mizely v bující vegetaci. Prkenné stavby
kabinek, loděnice a toalety ničila hniloba a červotoč. „Největší ránu dala plovárně po roce 1989 lúza propuštěná z kriminálů,“
vzpomíná paní Hoffelnerová. „Slušný lidi sem přestali chodit, ono to bylo o strach, protože z toho tady bylo eldorádo
kriminálníků. Nájemci se střídali, většinou ovšem vydrželi jen tak dlouho, dokud ze zařízení nerozkradli to, co mohli
potřebovat. Nakonec byl zrušen i provoz Baštírny. Idyla skončila. Já jsem tady v té době dělala převoznici jako
zaměstnankyně městského úřadu a sledovala jsem tu spoušť. Z toho mi bylo smutno, ale i když jsem se snažila dostat
plovárnu do nájmu, pronajali to jiným.“ V roce 1996 se zdálo, že plovárna zanikne. Odkudsi z nebe spadlá Nadace na
záchranu zlenického hradu totiž pojala úmysl namísto lázní vybudovat na louce u řeky jakési podhradí. Takže se začalo i
bourat. Část plovárny navíc vyhořela. „Tehdy už jsem se na to nemohla koukat,“ říká Věra Hoffelnerová. „Spolu se třemi
kamarádkami jsme založili Občanské sdružení pro obnovu a rozvoj plovárny a zachování přívozu. Což tedy byl, jak jsme
vzápětí zjistily, podnik docela šílený.“ Tyto čtyři ženy pak doslova holýma rukama, bez jakýchkoliv příspěvků, začaly lázně
zachraňovat. Konečně sice získaly podnájem, ale výnosy byly spíše k pláči. „Lidi si ještě mysleli, že z toho máme nějaký
vejvar. Prej za co vůbec chceme deset korun vstupného. A my tam zadarmo dřely jako koně. Chvílema jsme už ztrácely
nervy. Ale stejně to pro nás byla radost.“ Plovárnička, která by si bezmála zasloužila zápis mezi památky, začala zase ožívat.
Zbylá torza kabinek a šaten vyspravily. V roce 2000 spustily na vodu novou, vlastnoručně postavenou převoznickou pramici,
protože ta původní jevila sklon změnit se v ponorku. Obnovily lávku přes Mnichovku, a to několikrát, protože jim ji brala voda.
V roce 2004 se znovu zprovoznila i Baštírna…

Čteme z kroniky … 9. díl
Jak probíhaly dny revoluční v naší obci.
Páteční předehra – Déšť ustal, mraky se pozvedly. Je kolem 17. hodiny dne 4. května 1945. V naší obci jest
ruch. Někteří lidé opustili domy, rozmlouvají, přecházejí nebo stojí v hloučcích. Něco se děje. Ano. Něco se
děje. Na nádraží v Čerčanech mažou německé nápisy na tabulích. Tuto zprávu přinesl kterýsi zdejší občan.
Přišel prý do stanice fonogram z Prahy: smazati všechny německé nápisy.
Zpráva se rychle rozlétla po zdejší obci a již hloučky lidí se smíchem a radostí, ba možno říci, že i s nadšením,
jak lze pozorovati, ukazují na postavy, které se štětkou v ruce běží k orientačním tabulím a směrovým
ukazatelům a černě

přetírají německá jména obcí, mezi nimi i Vierrad.
Ze dvora souseda Přibyla, neveklovského vystěhovalce (esesáci mu zabrali domek), jinak majitele pohřebního
ústavu, vyrazily dvě upocené postavy s kbelíčkem černé barvy. Tou natírá soused Přibyl rakve. Jaká shoda
pohřbíváme němectví. Mávajíce štětkami, běží ony postavy k železniční trati k návěstnímu hradlu číslo 2. Což se
ti lidé zbláznili? Německé esesácké stráže udiveně hledí na to, jak na stanovišti strážníka trati šplhá se jeden z
mužů požebříku a začerňuje německý nápis: Block Nr 2.
Německé stráže strnule stojí, nečinně stojí a nechápou. Jsou to slovenští Němci. „Jdi domů a zahoď flintu, už
je po válce,“ povídá Němci strážník tratě, který hledá kolem trochu zeleného do kytice, kterou chce okrášlit
hradlo.
A již míjí hradlo ve Čtyřkolech osobní vlak od Prahy. Lokomotiva vpředu ozdobená břízkami z nichž proniká
čerstvě namalován výsostný znak naší drahé republiky, československá vlajka: bílá a červený s modrým klínem do
středu. Slzy člověku kanou po lících, šest let jsme tuto vlajku nesměli spatřiti.
Lidé v oknech vlaku mávají zelenými ratolestmi. Na stupátku železničního vozu krčí se ojedinělý německý vojín;
je vyděšen.
„Nazdar!“, volají lidé z oken, „je mír!“
Vlak přejel. Lidé u tratě rozmlouvají. Ten konec války, ten vytoužený mír přišel tak náhle, tak nečekaně. Jesto
vůbec možné, jesto pravda, a co tedy zde dělají ti ozbrojení Němci na trati, proč neodcházejí, když je konec,
či máme je odzbrojit? To byly otázky těch lidí u tratě.
Stmívá se….. copak dá zítřek?

Zajímají nás akce v okolí …
21.10. 14:00 kostel sv. Klimenta na Hradišti, vstup 100,- Kč
SPIRITUÁL KVINTET
Pyšely
Pyšelské muzeum - do 1.11.2007 potrvá výstava k výročí
10 let stálé expozice, výstavní prostory Městského úřadu
Pyšely, st, pá - 10 – 12, 13 - 15, so - 10 -12, 13 - 16
22.9. 19:00 - Divadelní soubor Horní Počernice uvádí
komedii „LO STUPENDO“, v sokolovně
29.9. BI – CYKLOVKA - na kole za krásami našeho kraje pro všechny věkové kategorie! V poklidném tempu různě
dlouhými trasami dospějeme k jednomu cíli.
Čerčany
3.9.- 27.9. Výstava „100 let hasičského sboru
v Čerčanech“, otevřeno: po, út, čt, pá 9.00 - 12.00 13.00 17.00
15.9.2007 - Oslavy 100.výročí založení hasičského
sboru v Čerčanech, začátek v 9.00 hod., náves Čerčany,
od 19.00 hod. k poslechu i tanci hraje „Klub Čerčany“

Angličtina pro dospělé:
Kurz je určen pro mírně pokročilé, noví zájemci mohou
přistoupit ke kurzu, který již běží po konzultaci s lektorkou.
Tyto kurzy budou pravděpodobně probíhat vždy ve čtvrtek
od 18,30 hod. Lekce má vždy dvě vyučovací hodiny po 45
min. s 15 min. přestávkou a stojí 50 až 60 Kč podle počtu
účastníků. Proběhne 10 lekcí v Infocentru Čerčany.
Bližší informace: lektorka pí. Helena Parmová, mob.:
774 101 770
Angličtina pro deváťáky:
Letošní deváťáci si mohou zopakovat gramatiku, slovní
zásobu a zlepšit konverzaci. Kurzy budou probíhat
pravděpodobně vždy ve středu od 16.30 hod.. lekce má vždy
dvě vyučovací hodiny po 45 min. s 15 min. přestávkou. Cena
10 lekcí bude 500-600 Kč podle počtu účastníků.
Bližší informace: lektorka pí. Helena Parmová, mob.:
774 101 770
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
začíná 17.září 2007 v tělocvičně Slavoje Čerčany
Cvičení se koná každé pondělí od 16.30 hod.

KINO ČERČANY

a je určeno pro předškolní děti od 3 let.

14. 9. pátek

Šest pohádek pro nejmenší

CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY

10.00 hod.

S KRTKEM DO POHÁDKY I.

od 3.září 2007 v tělocvičně Slavoje Čerčany

15. 9. sobotaFantastický psychologický film

Pondělí - 19.30 hod. - aerobic

20.00 hod. FAUNŮV LABYRINT
mládeži do 15 let nepřístupno

Čtvrtek - 19.30 hod. - aerobic

22. 9. sobotaThriller, mládeži do 15 let nepřístupno
20.00 hod.

GRINDHOUSE: AUTO ZABIJÁK

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
od 3.září 2007 v tělocvičně Slavoje Čerčany
Pondělí - 18.30 hod.
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