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17.11. Kontejner na biologický odpad
na dvoře obecního úřadu bude opět přistaven kontejner na biologický odpad
Kontejner bude zpřístupněn od 9:00 do 17:00 hod. Upozorňujeme, že je určen pouze na biologický odpad, který bude
odvezen na kompost, proto vás žádáme, abyste tam neodkládali nic jiného, ani větve většího průměru než 5 cm. V posledním
kontejneru se opět objevila stavební suť a igelitové pytle, což z biologického odpadu dělá odpad směsný, jehož odvoz na
skládku je výrazně dražší!
Pro občany, kteří nemají jinou možnost odvozu biologického odpadu, obecní úřad odvoz odpadu po předchozí domluvě na
OÚ zprostředkuje za cenu 50,- Kč.

Uteklo to jako voda. Už rok se vaše nové zastupitelstvo snaží prostřednictvím zpravodaje informovat
vás o dění v obci. Děkujeme za podporu, kterou nám projevujete i za příspěvky do zpravodaje. I nadále
se budeme snažit udržet nasazené tempo a úsilí. Těšíme se na vaše odezvy a spolupráci.
Tisk zpravodaje je finančně náročný a abychom nezatěžovali obecní rozpočet, tiskneme Rozhledy
svépomocí a prostřednictvím dobrovolníků v nákladu cca 260 kusů. Žádáme ty z vás, kteří mají emailovou schránku, aby si objednali zasílání zpravodaje v elektronické podobě na adrese
ctyrkoly.javornik@seznam.cz a pomohli nám tak snížit náklady. Děkujeme.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Čistička – u přečerpávací stanice v Javorníku bylo provedeno zvednutí šachty na úroveň místní komunikace a provedena
oprava čerpadla.

•

Správa a údržba silnic Benešov přislíbila umístění zrcadla na křižovatku u prodejny potravin.

•

Obec objedná projektovou dokumentaci na průchodku pod přejezdem trati u hradla ve Čtyřkolech a projektovou
dokumentaci v Javorníku na průchod stávajícího vodovodu.

•

Obec podala přihlášku do Sdružení místních samospráv - obce a města proti daňové diskriminaci. Členství je bezplatné.

•

Ve spolupráci s obcí Čerčany byly osazeny dopravní značky na konec a začátek obce Čtyřkoly a Čerčany - Vysoká Lhota.

•

Mikroregion „Malé Posázaví“ ve spolupráci s obcí Čtyřkoly a Lštění zpracuje žádost o dotaci na opravu vozovky a
chodníků mostu.

•

Mikroregion „Malé Posázaví“ zpracuje hromadnou žádost ve výši cca 50.000,- Kč na zakoupení laviček a zahradní
techniky pro obce, které jsou členy mikroregionu.

•

Zastupitelstvo schválilo vypracování žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2008 na opravu místních
komunikací a veřejného osvětlení. Žádost bude ve výši cca 5 mil. Kč.

•

Poskytnut příspěvek ve výši 8.000,- Kč na pneumatiky hasičského auta.

•

Česká inspekce životního prostředí zaslala odpověď na podnět k znečištění řeky Sázavy. Z odebraných vzorků inspekce
ŽP oddělení ochrany vod nezjistila nedovolené vypouštění odpadních vod či závadných látek.

•

Od nového roku obec počítá s výměnou velkoobjemových kontejnerů za kontejnery 1100 litrů (3 kusy na stanoviště).

•

Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na kulturní aktivity (letní koncert) z Fondu kultury Středočeského kraje na
rok 2008.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Informujeme …
Nebezpečný odpad
Dne 24.11.2007 bude v naší obci proveden sběr nebezpečného odpadu. Do nebezpečného odpadu patří: kyseliny,
rozpouštědla, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, oleje a tuky, barvy, lepidla, pneumatiky, cytostatika a jiná nepoužitá
léčiva, baterie, akumulátory, elektrická a elektronická zařízení obsahující nebezpečné látky, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek ...
Stanoviště sběru nebezpečného odpadu :
ve Čtyřkolech:

v Javorníku:

10.00 - 10.10 hod - u vlakové zastávky ČD u kontejnerů

10.45 - 10.55 hod - na křižovatce u informační tabule

10.15 - 10.25 hod - proti restauraci „Montana„

11.00 - 11.10 hod - proti telefonní budce v Javorníku

10.30 - 10.40 hod - u budovy OÚ Čtyřkoly

11.15 - 11.25 hod - proti hotelu RELAX (dříve Subterra)

Parkování na obecních komunikacích
Vyzýváme občany, aby v zimních měsících neparkovali svá vozidla na obecních komunikacích. Stojící automobily tak brání
průjezdu těžké techniky odklízející sníh a rovněž komplikují průjezd popelářům.
Tam, kde nebude možnost průjezdu, nebudou cesty prohrnuty. Děkujeme za pochopení.

Uzavření tunelu
po nezbytně nutnou dobu od 1.11.2007 cca do 31.12.2007 bude v dolních Čtyřkolech (pod zastávkou ČD) uzavřen tunel pod
tratí z důvodů stavby železničního koridoru.

Nápojové kartony
na četné dotazy občanů sdělujeme, že nápojové kartony od džusů, mléka, atd. je možno odkládat do žlutých kontejnerů
určených pro plasty. Na kontejnerech je oranžová samolepka určující, co vše je možné do tříděného odpadu odložit. Tímto
opatřením se zrušili oranžové pytle určené k třídění krabic od nápojů.

Zpětný odběr baterií
Na obecním úřadě a v prodejně potravin bude umístěna nádoba na použité baterie.

Probě
roběhlo …
Dráče pouští draka
V sobotu 20.10. vítr dobře foukal,
občas nás postrašilo pár kapek deště,
ale krásně jsme si to užili. Děti si
donesly draky a další létavce, které se
asi hodinu vznášely nad Čtyřkoly.
Nejvýš vyletěl krásný vyrobený dráček
Terezky Horákové. Všechny děti si
domů odnesly diplomy a sladkosti, na
které nám přispěla firma Hermia
Pyšely s.r.o. Dobrý teplý čaj a domácí
buchty, bábovky a koláče přišli také
vhod. Nakonec jsme se zahřáli u ohně
při opékání buřtíků.
Na drakiádě jsme od drobných dárců
získali příspěvek ve výši cca 2000,- Kč
na
renovaci
podlahy
zasedací
místnosti OÚ, kde se děti často
scházejí při nejrůznějších aktivitách
aktivitách. Děkujeme všem, kteří
ochotně pomáhali.

Čteme z kroniky … 11. dí
díl
květen 1945 – Za této ne záviděníhodné a krajně pro odboj nepříznivé situace, veškerá zodpovědnost za klid v
obci, kázeň a pořádek spočívala na ilegálním národním výboru, jmenovitě na jeho několika členech Františku
Zachovi, dosavadnímu starostovi obce, Antonínu Stibůrkovi, mlynáři a Sylvestru Doležalovi, továrenskému mistru,
vesměs ze Čtyřkol. Za dané situace se pozorovateli zdálo, že ostatní členové ilegálního národního výboru, jenž
byl … členný, nevěděli o akcích, jež tito shora jmenovaní pánové podnikají a tím spíše v tomto revolučním dění a
chaosu nevědělo o situaci a stavu věci občanstvo, které ve vzrušení mysle bylo sto přijmouti a nadmíru zveličiti
jakoukoliv faktem nepodloženou zprávu a uvésti celou obec ve zmatek. Tak se také jen mohlo státi, že na
poplašnou zprávu „… na Čtyřkoly už jsou namířená děla a za chvíli bude boží dopuštění…“, ženské za křiku s ranci
v rukou a dětmi prchaly z domů do širé přírody, nebo do sklepů.
Náhodnému pozorovateli, ba i mě, jevilo se počínání pánů Zacha, Stibůrka a Doležala nejvýše tajné. Této trojici
bylo bojechtivými občany vytýkáno, že podnikají akce na vlastní pěst, s vyloučením občanstva, které se chtělo
bezprostředně zúčastniti revoluční akce proti zdejším německým vojenským strážím na železniční trati a bylo jim
v tom bráněno.
Tyto občany, kteří měli domněnku, že jim bylo v jejich elánu bráněno a revoluční plamen hašen, prosím, aby
přece jenom opavili, nebo znovu přezkoumali tehdejší své mínění; zasvěcenci bylo totiž jasné, že pánům z
ilegálního národního výboru Zachovi, Stibůrkovi a Doležalovi šlo o to, aby ve vsi nebyl učiněn ukvapený a
nepředložený zásah, který by byl skutečně sto ohroziti bezpečnost celé obce. Tito členové v dané situaci řídili
se jen skutečnými rozkazy a nařízeními od nařízeného úřadu, resp. čsl. vojenského velitele v Benešově pak v
pozdější revoluční době.
Občanstvo bude jistě po přečtení těchto řádků ve svém úsudku spravedlivé. Nedšeným jednotlivcům podařilo se
přece jenom v prvých revolučních hodinách dne 5. května podniknouti akce proti strážím vojenských SS, a je
eventuálně i odzbrojiti.

Promě
Proměny obce …
Zajisté všichni poznáváte Hradiště a most přes
řeku. Sami porovnejte, jak se změnila zeleň v
okolí kostelíku a na březích řeky. Focení
dnešního stavu, tak aby byl zachycen ten
správný pohled nebylo jednoduché.
Na fotografiích si také můžete všimnout, že
každý most je jiný. První snímek je ještě bez
mostu. Na druhé fotce je most, který byl
postaven ze zdrojů UNNRA a dokončen v září
roku 1948, jde o originální britský skládací most
Bailey Bridge. Na třetí fotce je tentýž most, který
byl po povodních na začátku 80. let podepřen
jedním betonovým pilířem místo původních dvou
dřevěných.

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Poř
Pořádáme …

Pyšely

1.12. v 15:00 hod. UDĚLEJ SI SVÉHO ANDĚLA

17.11. „Dobytí severního pólu čechem Karlem Němcem“
představení divadelního spolku HROB z Ohrobce v sokolovně

pro zručné školáky a maminky – z různých materiálů si
vyrobíme anděly a andílky. Cena za materiál 100,- Kč.

1.12. 18.30 hod.
„AUSTRÁLIE“
Cestopisná přednáška s diapositivy - ve výstavní síni MěÚ
přednáší RNDr. Tomáš Havlíček Ph.D.
2.12., 9.12. 16:00 hod. ADVENTNÍ NEDĚLE
přijďte na pyšelské náměstí nasát vánoční atmosféru a trochu
čaje!

2.12. v 17:00 hod. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Mikuláš se dětí zeptá na obvyklou otázku – Jestlipak byly
hodné. A možná přijde i čert!
9.12. v 15:00 hod. VÁNOČNÍ VÝZDOBY
Výroba vánočních ozdob ze šustí, drátků a korálků. Cena
podle spotřebovaného materiál cca 100,- Kč.

Senohraby
15.11. 17.00hod.

Lampiónový průvod, sraz u školy

25.11. 8.00hod.

Podzimní běh lyžařů, Vávrův palouk

1.12. 8.00hod.

Zahrádkářská tržnice, U Andělů

KINO ČERČANY

Blahopř
Blahopřejeme …
v listopadu oslaví své životní jubileum
Horbá
Horbáňová
ová Marie

16.11. 10.00 hod
S BROUČKEM JE ZLE
8 pohádek pro nejmenší
16.11. 19.00 hod. IMPORT / EXPORT
Drama, mládeži do 15 let nepřístupno, Film vypráví o smrti,
životě, sexu, vítězích a poražených.
17.11. 19.00 hod. MEDVÍDEK
Smutná komedie, mládeži do 12 let nepřístupno
24.11. 19.00 hod. DENNÍ HLÍDKA
Sci-fi horor, mládeži do 15 let nepřístupno

88 let

přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
pohody a spokojenosti do dalších let.
… k zlaté
zlaté svatbě
svatbě
v listopadu oslaví výročí společného soužití
manželé Berkovi
manželé Součkovi

Čištění kanalizace

50 let
60 let

Josef Doskočil

telefon 603 768 944 od 7.00 hodin do 18.00 hodin
- čištění kanalizace tlakovou vodou i mechanicky,
včetně prohlídky kamerou.

Děkujeme …
manželům Dvořákovým z Javorníka, kteří si v
měsíci září všimli, že se celou noc svítilo v
sousedním domě, kde žije 87 letá paní, a světlo
nezhaslo ani v ranních hodinách. Upozornili
proto další sousedy a společně zjistili, že paní
sedí v kuchyňce chaty a nemůže vstát. Zavolali
rychlou záchrannou službu a ta zraněnou ženu
se zlomenou nohou odvezla na ošetření.
Nejsme k sobě lhostejní a za příkladné chování
patří manželům Dvořákovým poděkování.
panu Kramolišovi a panu Trefilovi, kteří věnovali
spoustu úsilí a financí na úpravu obecního
prostoru v Javorníku. Prostranství, na které se
svážely stavební sutě a kde se válelo množství
odpadků, zarovnali a zatravnili. Vznikla tak
pěkná náves v Javorníku, kterou bychom do
budoucna také rádi osadili stromy.
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