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ČTYŘKOL a JAVORNÍKU
Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
rád bych vás pozdravil uprostřed léta. Předpokládám, že alespoň část věnujete odpočinku a dovolené. Dovolenou,
doufám, nebudou mít zaměstnanci firmy BES, která začíná budovat dlouho očekávanou mimoúrovňovou křižovatku do
naší obce. Postup přípravy a další informace naleznete níže. Tato stavba souvisí s rozsáhlými úpravami silnice 1.třídy
č.3., jedná se o rozšíření na tzv. 2+1 pruhy, nyní však přináší též řadu dopravních omezení, která je třeba přijmout s
velkou mírou trpělivosti a ohleduplnosti. V současné době je opravdu lepší, rychlejší a hlavně bezpečnější jezdit vlakem.
Méně příjemnější zprávou je, že po kolaudačním přejímacím řízení naší vodovodní přípolože, bylo zjištěno pár
závad. Odbor životního prostředí MMR, který kolaudaci provádí, uložil termín na jejich odstranění max. do 15 dnů. Firma
Trace group začala odstraňovat závady a proto se v příštích dnech na třech až pěti místech bude znovu kopat do nové
silnice. Poté by už měl vodovod projít kolaudací.
Poslední informací, kterou pro vás mám, je několik čísel, která nám sdělila společnost EKO-KOM: tříděním odpadů naše
obec prý dosáhla úspory energie 2 485 451 MJ a snížila emise CO2 o cca 106 tun. I když to někdy u popelnic tak
nevypadá, je zřejmé, že třídit naši občané umí, bohužel některé to naučit nelze. Věřím, že vás, kteří pravidelně čtete
Rozhledy a zajímáte se o dění v obci, se to netýká.

Přeji vám všem hezkou druhou půlku prázdnin.
Štěpán Benca, starosta

Zprávy ze zastupitelstva
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo poskytnutí finančního daru ve výši 1500 Kč na jednoho žáka s trvalým pobytem ve
Čtyřkolech mateřské škole v Nespekách, kterou v současné době navštěvuje šest dětí z naší obce.
• Obec obdržela dodatečnou podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na zateplení budovy OÚ, cca 216.045 Kč.
• Proběhlo výběrové řízení na zpracování nového Územního plánu obce.
• Zastupitelstvo schválilo novou vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
• Zastupitelstvo schválilo Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.
Další informace naleznete na webu: http://www.ctyrkoly.cz/obecni-urad-1/uredni-deska/.

Informace o začínající stavbě mimoúrovňové křižovatky
Územní rozhodnutí nabylo právní moci, bylo vydáno 26. 7. 2013, stavební povolení
je právoplatné od 2. 6. 2015. Vykoupeny jsou všechny potřebné pozemky.
Předběžné oznámení o zakázce na stavební práce bylo zveřejněno 17. 9. 2015.
Výběrové řízení na zhotovitele bylo vypsáno během února 2016. Během
výběrového řízení byla podána stížnost na ÚOHS vůči kvalifikačním podmínkám. Ke
konci května 2016 bylo vydáno rozhodnutí ve prospěch ŘSD ČR. Vzhledem k
podanému rozkladu navrhovatele však nenabylo právní moci a řízení nadále
probíhá. Staveniště bylo předáno vítěznému zhotoviteli 21. 7. 2016. Stavba bude
zahájena 8.8. 2016. Provádění stavby a souvisejících dopravně-inženýrských
opatření bude probíhat v koordinaci se stavbou I/3 Mirošovice–Benešov, uspořádání
2+1 – stavba byla zahájena v 07/2016. Provoz na silnici I/3 bude po celou dobu
výstavby zachován. Dojde pouze k úplné uzavírce silnice III/1096, a to v délce
přibližně tři týdny. Uvedení do provozu je plánované na prosinec 2016. Cena
stavby18 370 345 Kč (bez DPH), zhotovitel je BES, s.r.o.

Vítání občánků
Na konci května pan starosta splnil milou povinnost a přivítal do naší
obce nové občánky, kteří v minulých měsících přišli na svět.
Velice pěkné písničky v sále
obecního úřadu zazpívaly
Klárka a Monička.
Přejeme dětem a jejich rodičům
v životě hodně štěstí.

Děkujeme sponzorům, kteří se podíleli na
obou akcích:
Dětský ráj, dětská kosmetika Dagmar
Klečková, PEPSICO, jezdecký klub
Čtyřkolák

Dětský den
Ani letos děti nepřišly o svůj dětský den ve
Čtyřkolech. Za pomoci našich dobrovolných
hasičů si mohly projít fůrou disciplín, vyřádit se
na skákacím hradu, zamlsat si cukrovou vatu a
podívat na streetové vystoupení špičkových
tanečníků z BDS Academy. Někteří malí
tanečníci si užili i krátkou taneční lekci. Počasí
se vydařilo, takže závěrečná pěna byla, stejně
jako v minulých letech, tečkou za pěkným
odpolednem.

Zajímavé akce v okolí
Josef Lada – výstava reprodukcí
1.7.-28.8.2016
Muzeum hradu Týnec nad Sázavou

Týnecký střep
6.8. 2016 13,00 hod
Zábavné středověké odpoledne,
hrad Týnec nad Sázavou

Ovocné knedlíky
6.-7.8. - celý víkend provoní nádvoří zámku Konopiště
oblíbená pochoutka arcivévody Františka Ferdinanda d´Este.
Paráda fest
27.8. 13.00 h
Přírodní amfiteátr Konopiště
No Name, Janek Ledecký, Marek Ztracený, Petra Janů a další
Benešovské posvícení
22.-22.8.
tradiční třídenní posvícenské oslavy v centru města s bohatým
programem

Naše blahopřání patří…
Gratulujeme všem našim sousedům, kteří v červenci a srpnu
slaví nebo oslavili den svého narození, a jmenovitě těm, pro
které je tento rok životním jubileem.
Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
Vyčítalová Markéta

1.7.

Konta Antonín

10.7.

Hallerová Blažena

17.7.

Markgráf Petr

21.7.

Martínek Miloslav

4.8.

Moudříková Jaroslava

9.8.

Strachotová Božena

22.8.

Hrbáč Martin

27.8.

Noví občánci:
Sabina Musilová
Julie Červená
Hodně štěstí
a zdraví

Noc kostelů
I k nám nejblíž,
kostel sv. Klimenta
si 10.6. připravil na
tuto akci program
pro všechny, kteří
chtěli tento večernoc strávit v jeho
prostorech. Pro tuto
příležitost
byla
zpřístupněna
i
zvonice. Koncerty a
povídání si přišly
užít desítky lidí.

Něco málo z historie kostela sv. Klimenta
O slovanském hradišti Lštění se zmiňuje již Kosmas ve své Kronice české v roce 1055. Připomíná hrad Lštěň či Lščen.
V té době byl hrad majetkem knížecího rodu Přemyslovců. Spytihněv II. zde věznil Marii, manželku svého bratra
Vratislava Olomouckého. Na přímluvu biskupa Šebíře byla Marie po měsíci věznění propuštěna. Vydala se na cestu do
Uher za svým manželem Vratislavem, na cestě však po mnohých útrapách zemřela. Touto tragickou událostí se
Hradiště zapsalo do dějin přemyslovského rodu i země.
V místě bývalého slovanského hradiště byl na počátku 14. století zbudován gotický kostelík sv. Klimenta. Některé
prameny uvádějí, že v gotickém zdivu je možno najít i zbytky zdiva románského. V 18. století připadá městečko Lštění s
kostelíkem sv. Klimenta do panství Konopiště, jehož majitel Jan Josef hrabě z Vrtby jej dává r. 1730 obnovit a barokně
přestavět. Barokní kostelní věž pokryta šindelem je dominantou širokého okolí.
Ve 20. století byl kostelík několikrát poškozen. 28. dubna 1970 do něj udeřil kulový blesk a značně poškodil střechu a
věž. Proto byla v letech 1972 - 1973 provedena generální oprava kostela. 18. srpna 1974 kostel znovu poničilo velké
krupobití, především vnější omítku. Při opravě poškozené omítky byl odkryt starý gotický portál z pískovcových kvádrů
na levé vnější straně kostela. Díky úsilí p. Antonína Lišky, který byl v té době administrátorem na faře v Poříčí, se
podařilo vzácný portál zachovat.
V krásně renovovaném interiéru kostela je velká barokní socha sv. Klimenta a apsidovitý presbytář. Okolo kostela je
hřbitov s barokní branou, na které je uveden letopočet 1731.

Kostel sv. Klimenta na Hradišti je otevřen pouze každou sobotu v lichém týdnu v 15:15 hod. V té době je zde totiž
sloužena mše svatá.
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