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Vážení spoluobčané,
vánoční svátky se nám nezadržitelně blíží, dovolte mi proto, abych vám jménem obecního zastupitelstva
poděkoval za dosavadní podporu a spolupráci při budování našeho společného díla pro obec. Přeji vám
především poklidné vánoční přípravy, krásný Štědrý den, hodně zdraví, osobních i profesních úspěchů v
nastávajícím roce 2008.
starosta obce Štěpán Benca

Upozor
ňujeme ...
Upozorň
Změna územního plánu obce
Obecní úřad Čtyřkoly bude v příštím roce zadávat zpracování změny územního plánu obce. Upozorňujeme občany, kteří mají
zájem o změnu územního plánu, že je nutné své požadavky předat na určeném tiskopise na obecní úřad Čtyřkoly do
31.12.2007.
Tiskopis naleznete na webových stránkách obce Čtyřkoly (www.ctyrkoly.cz) nebo si jej můžete vyzvednout přímo na obecním
úřadě. Bližší informace budou zájemcům podány v úředních hodinách starosty, tj. každé pondělí od 18:00 do 20:00 hod.

Údržba chodníků
První náznaky zimy nasvědčují tomu, že se letos dočkáme větší sněhové nadílky než loni. V souvislosti s tím žádáme
občany, aby nám pomohli se zimní údržbou chodníků kolem vlastních pozemků. Podle § 27 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích mají vlastníci nemovitostí, které hraničí s místní komunikací povinnost udržovat přilehlou
nemovitost (chodník). V opačném případě vlastník nemovitosti odpovídá za případnou škodu.

Platnost občanských průkazů
Nejpozději 31.12.2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.1998. Konec
platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů
narozených před 1.1.1936. Výměna těchto občanských průkazů je bezplatná.

Letecké snímky Čtyřkol
Občané, kteří si objednali letecké snímky naší obce z povodní v roce 2006, si je mohou vyzvednout v kanceláři obecního
úřadu. Cena za fotografii je 300 Kč.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Ve stanoveném termínu byla předána na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci z „Programu obnovy venkova“ na
rok 2008 na opravu místních komunikací ve výši 5 mil. Kč.

•

Bude zajištěn rozvoz štěrku na několik určených míst v obci. Štěrk bude sloužit na posyp chodníků a přístupových cest v
době sněhu a náledí.

•

Finanční výbor projednal na svém zasedání mimo jiné rozpočtové opatření č. 3/2007.

•

AGRO Přestavlky – byla podepsána nová smlouva na provádění zimní údržby místních komunikací.

•

Projednání kritické situace na příjezdové komunikaci v lokalitě U hřiště - do těchto míst byl navezen posypový materiál.
S firmou, která provádí zimní údržbu bylo jednáno o prohrnování i posypu. Dále bylo dohodnuto, že tunel, který je
dočasně uzavřen bude otevřen ve večerních a nočních hodinách od 17:00 do 7:30 hod. a v případě nutnosti bude
umožněn i průjezd pohotovostních vozů přes den.

•

Obecní úřad Čtyřkoly podá žádost na Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, na prodloužení zkušebního
provozu ČOV. Z důvodu finanční tísně nebylo možné zajistit dokončení stavebních úprav budovy ČOV.

•

Obec obdržela žádost o stanovisko k územnímu řízení stavby nové montážní haly a stavebních úprav stávajícího
přístřešku v areálu společnosti Erwin Junker, provoz Čtyřkoly. Ředitel provozu pozván k osobnímu projednání.

•

Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Čtyřkoly za rok 2007 Krajským úřadem Středočeského kraje. Nebyly
zjištěny závažné nedostatky.

•

Je plánována úplná uzavírka komunikace v místě železničního přejezdu v rámci rekonstrukce železničního přejezdu ve
Čtyřkolech při stavbě „Optimalizace trati“. Předpokládaný termín je březen–červen 2008. Projektant stavby byl pozván na
OÚ Čtyřkoly k osobnímu projednání.

•

Byla dokončena úprava sportovního hřiště „Planýrka“.

•

Budou sepsány smlouvy s každým majitelem nemovitosti, která je napojena na obecní kanalizaci. Smlouvy budou
podepisovány v průběhu ledna až února 2008 při platbě stočného na další rok. Cena za stočné na rok 2008 zůstává
stejná jako v roce 2007.

•

Časté stížnosti občanů naší obce na umístění kamenů před plotem nemovitosti na obecním pozemku. Zastupitelstvo obce
Čtyřkoly vyzývá všechny majitele nemovitostí, kterých se tento problém týká, k okamžitému odstranění kamenů. Tyto
zábrany ohrožují dopravu v obci a bezpečnost občanů.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Čteme z kroniky … 11. dí
díl
A právě tato okolnost, co se má s Němci udělati a co se dále v obci bude díti, až německý vojenský velitel
traťového úseku v Čerčanech se dozví o přepadení a odzbrojení jeho hlídek, vedla lid k rozvaze. S velitelem
stráže SS v Javorníku bylo sjednáno, že stráže odevzdají své zbraně a vzdají se dne 5. května ve večerních
hodinách řádnému českému vojínu ve vojenském stejnokroji, nebo příslušníku bezpečnostního sboru českého ve
stejnokroji. Leč k tomuto úkonu ze strany čtyřkolských nedošlo, neboť hlídka partyzánské skupiny št. kapitána
Krejcárka v Senohrabech pronikla do Javorníka a esesáky odzbrojila a zbraně si odnesla. V prvých revolučních
hodinách byl také odzbrojen skupinou čtyřkolských občanů (Chlumský Václav, Stibůrek Antonín, Doležal Sylvestr,
Zach František, p. Kubík) po zuby ozbrojený esesák s namířenou pancéřovou pěstí, ale po uvážení eventuálních
následků tohoto zákroku, byly německému vojínu vráceny zbraně, zejména granáty, které mu rolník Chlumský
odňal a esesák byl propuštěn. Přes veškerou rozvahu těch, kteří byli zodpovědni za klid v obci, přece jenom
německý běs přelétl obcí, jak bude popsáno a vyžádal si krvavou oběť. Nebudu zde jednotlivě vypisovati věci,
které zažil ten který občan v revolučních dnech, a jenž byl přece jenom zúčastněn při některých akcích, ať již
to bylo vytrhávání kolejí či činnost v partyzánské skupině štábního kapitána Františka Krejcárka v sousedních
Senohrabech. Souhrnně lze říci, že hodiny od počátku revoluce dne 5. května 1945 do dne osvobození Rudou
armádu, byly hodiny dokonalého nervového napětí u každého zdejšího občana a nebylo snad rodiny v obci, která
by dychtivě nesledovala pražský rozhlas. Lidé byli nervově téměř vyčerpáni při průběhu pražského boje, jak jej
slyšeli na vlně 415 a byli zničeni, když po krátkou dobu nebyl slyšeti onen typický český pochod a rozhlas na
vlně 415 se odmlčel. To bylo právě ve chvílích, kdy pražský revoluční vysílač byl bezprostředním bojem ohrožen,
nebo přenášen na jiné bezpečné místo. Nechci vyzdvihovati ani podceňovati odvahu našich občanů ve dnech
revolučních. Těch několik esesáckých hlídek na železniční trati, to nebyl problém, jak je zneškodniti; vždyť ti
téměř nabízeli lidu zbraně sami. Ale byly to právě rozdílné názory, jak proti těmto Němcům postupovati. Jedni
chtěli bez ohledu na nepříznivou situaci obce v okresu zaplaveném esesáky zasáhnouti tvrdě do revolučního dění i
v naší obci a německé stráže zneškodniti jakýmkoliv způsobem, jiní rozvážnější považovali situaci naší obce za
krajně nepříznivou a doporučovali vystříhati se jakýchkoliv nepředložených činů. Zprávy, které docházely z
Čerčan, ať již pravdivé či nepravdivé, že totiž v případě porušení klidu a kázně jak v Čerčanech, tak i ve
Čtyřkolech, bude na tyto obce zahájena dělostřelecká palba z cvičiště německých SS v prostoru poříčském,
přece jenom nutily k rozvaze a otřásaly poněkud sebevědomím i toho horkokrevného
zdejšího revolucionáře. V těchto okamžicích jevila se v pravdě taková domněnka,
že nerozvážný čin mohl míti v zápětí nato snad zkázu obce a nevinné oběti na
životech našich dětí a žen.

Informujeme …

Zpětný odběr baterií

Proč recyklovat baterie?
Každý z nás se s nimi denně setkává. Jsou v mobilu, v autě, v počítači. V hračkách, ve fotoaparátech, v každém přístroji,
který není zapojen do zástrčky. Řeč je o bateriích. Jsou vytvořené k tomu, aby po určitou omezenou dobu dodávaly energii
tam, kde je jí potřeba, ale není možné přitom využívat elektrický proud ze sítě. Běžný provoz si lze bez nich jen stěží
představit. Jako každá užitečná věc, mají i baterie své „ale“. Každá z nich bez výjimky obsahuje nebezpečný odpad.
Nejčastěji by mohl zvídavý zájemce z galvanických článků získat: hydroxid draselný - žíravina, která vytéká ze starých
baterek, těžké kovy - kadmium, rtuť, olovo, dále nikl a roztoky řady kyselin a jejich solí. Vesměs karcinogenní nebo
mutagenní látky. Je jasné, že použité baterie nejsou vhodnou přísadou do běžného odpadu.
Z těchto důvodů hospodaření s bateriemi řeší legislativa v zákonu o odpadech a nutí jejich výrobce nebo prodejce
k zpětnému odběru. Ne vždy je však snadné donutit uživatele odevzdávat použité baterie tam, kde je zakoupil. Proto se
odběrem baterií zabývá i řada dalších subjektů. Nebezpečné látky z baterií lze totiž nejen zneškodnit, ale také znovu využít recyklovat.
Naše obec navázala spolupráci s neziskovou organizací ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci spotřebitelských baterií
(monočlánků, plochých baterií) na území celé ČR. Umožnila tak lidem, kterým není lhostejné, jaké prostředí zanechají svým
potomkům, aby se zbavili baterií relativně pohodlným způsobem. V obchodě a na obecním úřadě budou zřízeny sběrné
koše, které se budou pravidelně vyvážet. Neváhejte proto, neschovávejte baterie doma a zbavte se nebezpečného odpadu
při krátké procházce po naší obci.
Ondřej Volf, komise životního prostředí

Píšete
íšete ná
nám ...
A je to tady! Tuto neděli začal Advent. V oknech začínají svítit světýlka ohlašující příchod Vánoc, těch nejkrásnějších svátků. Světýlka svítí i v dětských
očích kdykoliv zahlédnou ozdobenou větvičku slibující, že Ježíšek už brzy dorazí.
Je krásné slavit Vánoce s dětmi. A je krásné trávit Advent ve společnosti přátel a lidí, které máte rádi. Jsem ráda, že mám spoustu přátel právě tady, ve
Čtyřkolech. A jsem šťastná, že právě tito mí přátelé jsou lidé, kteří dělají ze Čtyřkol skvělé místo pro život. Pro život nejen můj a mých dětí, ale všech, kteří
mají zájem zde ve Čtyřkolech svůj život žít.
Už přes rok se ve Čtyřkolech děje spousta nových věcí, spousta různých akcí. Je skvělé, že jsme o všem, co se zde děje, pravidelně informováni. A je
skvělé, že se těchto akcí lidé a děti zúčastňují. Je skvělé mít přátele, kteří svůj čas věnují tomu, aby přinášeli radost druhým.
Ale je tu i trochu smutek. Smutek z toho, že jsou i lidé, kteří tyto snahy kritizují a odmítají. Nebo naopak si stěžují, že toho, co pro nás obec dělá je málo.
Ano, je to tak snadné, sednout si někde u piva, či vína, a ze srdce si zanadávat, jak tady nic nefunguje.
Je totiž daleko těžší si sednout a vymyslet zábavu pro lidi, pro děti, pro nás pro všechny. Bylo by skvělé, kdyby každý kritik zároveň nabídl i svůj nápad, jak
věci dělat lépe, případně zkusil svůj nápad i zrealizovat. Pak by možná zjistil, že nic nejde tak snadno, jak se zdá, jsme-li dost daleko. Přijdeme-li blíž,
teprve pak vidíme všechny překážky, které je nutné překonávat. Přesto si myslím, že to stojí za to, scházet se s přáteli, poznávat nové sousedy, vidět
světýlka radosti v dětských očích.
Bylo by skvělé, kdyby bylo takových lidí víc, kteří chtějí pomáhat a být užiteční. Bylo by skvělé, kdyby každý, kdo si myslí, že by se něco mělo změnit, přišel
a pomohl tuto změnu uskutečnit. Ten pocit, že jsem něco dokázal, je přece úžasný. A pocit, že jsem dokázal něco pro lidi, se kterými sdílím stejné místo
k žití, je ještě úžasnější. Vždyť je to naše místo pro život a lidé, se kterými zde žiji.
Zkusme začít právě teď, v období Adventu, v období očekávání něčeho krásného. Buďme velkorysejší. A budeme šťastnější.
obdrženo 4.12.2007, autor si nepřeje být uveden

Probě
roběhlo …
2.12. Mikuláš
1. adventní neděli jsme si do Čtyřkol pozvali
na návštěvu Mikuláše, anděla a čerta. Mnoho
nebojácných dětí se sešlo na obecním úřadě,
aby před nimi "složily účty“. I když přišel i
čert, děti, které měly čisté svědomí se
nemusely vůbec bát. Vše proběhlo jak mělo
– děti slíbily, že po celý příští rok budou
hodné a za to dostaly od Mikuláše s andělem
balíček plný sladkostí a drobných dárků.
Přestože i letos čert odešel zpátky do pekla s
prázdnou, slíbil dětem, že se za rok zase
vrátí.
Velké poděkování patří všem, kteří se
ochotně podíleli na přípravě besídky.
Děkujeme společnosti PEPSI AMERICAS,
která dětem věnovala pitíčka Toma, aby jim
nevyschlo v krku a dobře se jim zpívalo.
Dále panu Petru Žídkovi, který přispěl
3000,- Kč na balíčky.

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Promě
Proměny obce …

Pyšely

K této fotografii není co dodat (není nám ani známo z
jakého roku pochází). Uvidíme, co nám letošní zima
nadělí a zda bude možné opět vyfotit takto zamrzlou
Sázavu.

26. a 28.12.
„NÁMĚSTÍČKO“
divadelní představení pyšelských ochotníků v sokolovně
29.12. v 16:00
SVÍČKOVÁ
se svíčkami po svíčkách tajemnými zákoutími Pyšel
31.12. ve 24:00

OHŇOSTROJ NA LORETĚ

Senohraby
22.12. v 19.30
Vánoční koncert - Pražská cimbálová
muzika Jiřího Janouška se svými sólisty nejprve přednese,
výběr lidových písní a v druhé polovině zazní vánoční koledy.
11.1.2008 v 10:00 Miloš Nesvatba dětem - program pro
děti i dospělé se známým malířem. U Andělů.
KINO ČERČANY
15.12. 19:00
POSLEDNÍ VLAK
mládeži do 12 let nepřístupno
Příběh židovského transportu do Osvětimi je dílem Josepha
Vilsmaiera a Dany Vávrové.
od 16.12. 2007 do 17.1. 2008 DOVOLENÁ

Poř
Pořádáme …

Čerčany

18.12.

14.12. v 19.00

Punkrock fest 3. - KD Čerčany

10.12. - 21.12.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Infocentrum
Čerčany opět letos pořádá výstavu - všichni zájemci, kteří
chtějí vystavovat, nechť se ozvou na tel: 317 776 154, nebo email: info@cercany.cz

Blahopř
Blahopřejeme …
v předvánočním čase oslaví své životní jubileum
Hruš
Hrušková
ková Karla
Panč
Pančochová
ochová Miluš
Miluše
Vítek Josef
Brunclí
Brunclíková
ková Marie

96 let
81 let
81 let
80 let

Jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a
spokojenosti do dalších let.

Vánoční setkání seniorů

v 16:00 hod. v místnosti obecního úřadu, zveme všechny
dříve narozené na vánoční posezení.
24.12.

Štědrodenní výšlap na Hradiště

Sraz v 9:30 hod. před restaurací Montana, s sebou něco
na zahřátí, dobrou náladu a kousky ovoce či zeleniny na
provázku, kterými ozdobíme stromek pro zvířátka.
5.- 6.1. 2008 Tříkrálová sbírka na dětské hřiště
Tento rok jsme v naší obci obnovili tříkrálové koledování,
kdy děti chodily dům od domu a přály štěstí. Občané
přispěli cca 10.000,- na rekonstrukci sportoviště na
Planýrce, která se právě dokončuje.
V roce 2008 budou Tři králové opět chodit koledovat.
Tentokrát máte možnost přispět dětem na zbudování
dětského hřiště na zahradě obecního úřadu, na které už je
zhotoven projekt (k nahlédnutí na OÚ).

Děti, které si budou chtít zahrát na
TŘI KRÁLE, nechť se přihlásí na tel.
737 470 117 (p. Matuštíková).
Připravujeme …

hudebně-pohybové cvičení
pro děti od 3 do 5 let
Děti prožívají radost z pohybu a hudby, hrají si s hlasem,
rytmem a hudebními nástroji.
V úterý od 14:00 hod. nyní v místnosti obecního úřadu
Čtyřkoly (ale hledáme další prostory).
Cena 50 Kč za lekci.
Zájemci volejte p. Ziková 776 051 767

1.2. 2008

XIV. OBECNÍ PLES

Od 19:30 hodin v sále restaurace Montana, k tanci bude
hrát stejně jako loni kapela REPETE.
Tombola – pokud byste chtěli přispět něčím do tomboly,
učiňte tak nejpozději do 20.1. na obecním úřadě.
Šatnář – hledáme dobrovolníky, kteří by se zhostili této
důležité funkce. Prosím, obracejte se na p. Matuštíkovou
(tel. 737 470 117)
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