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Zprávy ze zastupitelstva …
• Odbor dopravy a Policie ČR nepovolily snížení rychlosti na krajské silnici směrem k přejezdu na 30 km/h. Bude zde
umístěna značka „Jiné nebezpeční“ se symbolem chodce. Ke zlepšení bezpečnosti by mělo přispět také nové pouliční
osvětlení na této komunikaci.
• Obec obdržela Územní rozhodnutí o umístění stavby vodovodního řadu v obci Čtyřkoly-Javorník (větev vodovodu podél
hlavní komunikace z Javorníku).
• Obec poskytla finanční příspěvky na činnost Občanské sdružení zdravotně postižených v Čerčanech, Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, Centru ochrany fauny ČR Hrachov u Sedlčan a Českému svazu ochránců přírody Vlašim
(příspěvky v rozmezí 1.000 – 2.000 Kč).
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Těšíme se na brýle ...

Blahopřejeme …

Čtyřkoly – Poslední nebezpečnou křižovatkou mezi
Mirošovicemi a Benešovem je odbočení z hlavní silnice
u Čtyřkol. Vozidla jedoucí od Prahy musí při odbočení
přejíždět protisměrný pruh a vozidla najíždějící na
hlavní komunikaci směrem na Benešov dávat přednost
provozu v obou směrech.

v lednu a únoru oslavili své významné jubileum:

Uvedené uspořádání je při stávajícím dopravním zatížení
(18.400 vozidel za 24 hodin) a vysokých, zde běžně
dosahovaných jízdních rychlostech, velmi nebezpečné.

Fialová Eva

12.1.

Hraběta Vladimír

7.1.

Jaegerová Zdena

29.1.

Bučková Věra
LinhováI Ivana

4.2.
5.2.

HONC Antonín

23.2.

Ředitelství silnic a dálnic má připravené dostavění druhé
sjezdové a nájezdové větve (brýle) tak, jak vypadá
křižovatka u Pyšelky dokončená v říjnu.

Přejeme Vám, aby i další roky byly plné pohody, abyste
zúročili léty získané zkušenosti a ve zdraví si užívali
přítomnost svých blízkých. Blahopřejeme.

S tím rozdílem, že řidiči jedoucí od Prahy a mířící do
Čtyřkol nebo Pyšel, nejdříve podjedou most stávající
silnice nižší třídy a potom odbočí.

Vítáme…

Součástí stavby je kromě nových větví také kruhový objezd
napojující větve na stávající spojení Čtyřkoly – Pyšely.
Podmínkou pro uskutečnění dopravní investice za téměř
39 milionů korun (bez DPH), k níž je vydané platné územní
rozhodnutí, je doznačení hlavní silnice na uspořádání pruhů
1+2 a rozšíření tělesa stávající komunikace o prodloužený
odbočovací a připojovací pruh.
V retrospektivě se jedná o dokončení etapového řešení
přeložky silnice I/3 z přelomu 60. a 70. let minulého století,
kdy bylo potřeba napojit dokončovaný první úsek dálnice
D1 mezi Prahou a Mirošovicemi. Přeložka byla
projektovaná tak, aby mohla být výhledově doplněná na
dělený čtyřpruh i s dostavbou příslušných odbočovacích
větví.
zdroj: Benešovský deník, 18.2.2014

Obec již v minulosti k tomuto investičnímu záměru
vydala několik souhlasných rozhodnutí a nyní doufáme, že
se stavba uskuteční v co nejkratším termínu a že již
nebude zapotřebí dalších dopravních nehod, které by
odpovědné úředníky přesvědčily o nutnosti tohoto nájezdu.

Dominik Vítek - nar. 10.2.2014
Všem členům rodiny blahopřejeme k této krásné události,
přejeme hodně radosti, lásky, zdraví a štěstí.

Loučíme se …
v uplynulých měsících naši
obec navždy opustili naši
spoluobčané:
Zdeněk Dvořák
Marie Brunclíková
Karel Šindelář
Věra Tupá
Hana Brychová

pozn.

Anna Palmová
Vladimír Stehlík
Alena Kolářová

Zpráva velitele SDH Čtyřkoly za rok 2013
Začátkem roku jsme provedli úklid zbrojnice, kontrolu dýchací techniky a kondiční jízdy s vozem CAS 25 a ISUZU TROOPR.
16.2.2013 naše jednotka zabezpečovala den otevřených dveří v továrně Erwin Junker.
16.2.2013 - Po1/13 - požár pěti kontejnerů u hotelu Subtera. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, Policie ČR a zástupce
obecního úřadu. Při průzkumu požářiště bylo zjištěno, že hoří pět kontejnerů. Bylo zahájeno hašení proudem C. Po uhašení
ohně bylo požářiště předáno zástupci obecního úřadu Liboru Jagerovi. Poplach byl vyhlášen v 7:22 hod. a na základnu se
jednotka vrátila v 8:20 hod.
22.2.2013 byl proveden úklid zbrojnice a údržba na voze CAS - 25 a ISUZU TROOPR.
9.3.2013 se naši členové účastnili školení na motorové a rozbrušovací pily v hasičské stanici v Benešově.
23.3.2013 - Po2/13 - kácení padlých stromů na Hradišti. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly. Po provedení průzkumu
jsme zahájili odstraňování stromů. Poplach byl vyhlášen v 8:01 hod. a na základnu se jednotka vrátila v 16:15 hod.
V měsíci dubnu jsme byli na technické kontrole v Dlouhém Poli s vozem CAS 25. Vozidlo prošlo technickou prohlídkou.
20.4.2013 jsme provedli sběr železného šrotu v obci.
27.4.2013 se uskutečnil 7. ročník Seniorského jara. Letos se této akce zúčastnilo 5 družstev.
27.4.2013 - Po3/13 - došlo k dopravní nehodě na silnici E55 u sjezdu na Čtyřkoly. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a
při prvotním průzkumu zjistila, že na místě jsou havarovaná dvě osobní auta. Naštěstí nebyla na místě žádná zraněná osoba.
Na místo přijely ještě jednotky: HZS Říčany s vyprošťovací technikou, SDH Senohraby, HZS Benešov, Policie ČR a
Záchranná zdravotní služba z Benešova a z Vranova. Poplach byl vyhlášen v 16:42 hod. a na základnu se jednotka vrátila v
19:45 hod.
28.4.2013 jednotka opravovala CAS - 25. Porucha byla na palivové soustavě.
1.6.2013 - Po4/13 - padlý strom na Baštírně. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a Policie ČR. Po provedení průzkumu
jsme zahájili odstraňování padlého stromu. Poplach byl vyhlášen v 19:07 hod. a na základnu se jednotka vrátila v 19:50 hod.
2.6.2013 - Po5/13 - zatopený sklep u Maršálků. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly. Při provedení průzkumu jsme zjistili,
že je zatopený celý sklep. Bylo nasazeno čerpadlo a voda byla odčerpána mimo objekt. Po odčerpání bylo místo předáno
majiteli. Poplach byl vyhlášen v 10:36 hod. a na základnu se jednotka vrátila v 11:50 hod.
2.6.2013 - Po6/13 - povodně 2013. Jednotka začala před povodněmi zabezpečovat obceBB
Čtyřkoly
a Javorník.
Byla nasazena
kanadští
horalé Normandie
1944
veškerá dostupná technika, kterou jednotka disponuje. Zasahovali jsme od 2.6. do 4.6. V těchto dnech byla zapytlována
všechna potřebná místa a odčerpávala se voda ze zatopených sklepů. Jednotka pomáhala jak občanům na postižených
místech, tak i v továrně Erwin Junker. Poplach byl vyhlášen v 11:55 hod., na základnu se jednotka vrátila v 7:05 hod.
4.6.2013.
4.6.2013 - Po7/13 - zatopený sklep ve Zlenicích. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly, provedla průzkum a začala
odčerpávat zatopený prostor. Na místo přijely jednotky SDH Čtyřkoly, SDH Čerčany a SDH Lštění. Zatopený sklep byl
vyčerpán, místo bylo předáno majiteli. Poplach byl vyhlášen v 7:35 hod. a na základnu se jednotka vrátila v 10:30 hod.
Ve dnech 6.6. až 9.6. jednotka na žádost občanů čerpala a čistila studny v obci.
14.6.2013 - kondiční jízdy s vozem CAS - 25 a ISUZU TROOPR. Byl přivezen přístroj na výrobu pěny.
15.6.2013 - jsme uspořádali ve spolupráci s obecním úřadem Dětský den na hřišti ve Vávrovkách. Pro děti bylo připraveno
deset soutěžních disciplín, divadlo a na závěr dětmi oblíbená pěna.
28.6.2013 - kondiční jízda s ISUZU TROOPR. Byl odvezen přístroj na výrobu pěny.
9.7.2013 - jednotka na žádost občanů čerpala a čistila studny v obci.
4.8.2013 - Po8/13 - padlý strom na vozovce I/3 u Čtyřkol. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a Policie ČR. Po provedení
průzkumu jsme zahájili odstraňování padlého stromu. Poplach byl vyhlášení v 18:34 hod. a na základnu se jednotka vrátila ve
20:05 hod.
www.namastenepal.cz
17.8.2013 - Po9/13 - uhynula ovce na jezu u továrny Erwin Junker. Na místo vyjela jednotka SDH Čtyřkoly a Policie ČR. Po
provedení průzkumu jsme zahájili odstranění uhynulé ovce z jezu. Obecní úřad zajistil likvidaci ovce v kafilérii. Poplach byl
vyhlášen ve 13:25 hod. a na základnu se jednotka vrátila v 15:05 hod.
V měsíci září jsme byli na technické kontrole v Dlouhém Poli s vozem ISUZU TROOPR. Vozidlo prošlo technickou
prohlídkou.
11.10.2013 - Po10/13 - požár kamiónu na silnici I/3 u sjezdu na Pyšely a Čerčany. Na místo požáru vyjely jednotky ze SDH
Čtyřkoly, SDH Čerčany a HZS Benešov. Při průzkumu bylo zjištěno, že hoří zadní náprava na návěsu. Okamžitě bylo
zahájeno hašení vozidla. Poplach byl vyhlášen v 6:26 hod. a na základnu se jednotka vrátila v 7:30 hod..
18.10.2013 - kondiční jízda s vozem CAS - 25. Zaškolování nového řidiče.

2.11.2013 - školení zásahové jednotky na hasičské zbrojnici ve
Čtyřkolech - dýchací technika.

Pozvání do mateřské školy...
školy...
Ve čtvrtek 27. 3. 2014 od 13.00 do 17.00 hodin

3.11.2013 - školení zásahové jednotky na hasičské zbrojnici ve
Čtyřkolech - zdravověda.
Dne 5.12.2013 jsme se pro děti v obci převlékli za Mikuláše, čerty
a anděla.
Celkem bylo odpracováno 1.865 hodin.
z toho: Požáry ...………...………..................12 hodin
Dopravní nehoda ……………............24,5 hodin
Odstraňování uhynulého zvířete ......10 hodin
Povodně + čerpaní vody .................. 645 hodin
Padlé stromy ...................................103,5 hodin
Školení ZJO + Námětové cvič. .........510 hodin
Sběr železného šrotu....……..............70 hodin
Údržba tech. + kondiční jízdy ............329 hodin
Propagace PO + příprava nástěnky ..161 hodin
Chtěl bych Vám všem poděkovat za dobře vykonanou práci ve
sboru.
Velitel JSDHO Čtyřkoly. Lán Ladislav

je možné si v Mateřské škole Čerčany
vyzvednout žádost o přijetí do mateřské školy
pro školní rok 2014/15.
Jako žádost poslouží Přihláška do mateřské školy,
kterou obdrží zákonný zástupce ve výše stanovenou
dobu.
Tuto přihlášku, opatřenou potvrzením dětského lékaře
o zdravotním stavu dítěte, bude nutné odevzdat do
mateřské školy nejdéle do pátku 11. 4. 2014.

Proběhlo ...
Neuvěřitelných 102 let
oslavila v prosinci paní
Karla
Hrušková.
Zástupci obce byli u
toho a mohou potvrdit,
jak je tato drobná paní
čiperná.

Čistá řeka Sázava 2014
Tradiční jarní úklid řeky Sázavy se uskuteční od 11. do 13. dubna 2014
Není Vám lhostejný stav řeky Sázavy a jejího okolí? Přidejte
se k nám a pomozte uklidit její břehy. Vítaná je jakákoliv
pomoc, finanční a materiální, nebo můžete přímo přiložit
ruku
k
dílu.
Stačí
se
přihlásit
na
e-mail
zemanova@posazavi.com nebo na telefon 723 881 081.
Číslo účtu společnosti Posázaví o.p.s. pro zaslání příspěvku
je 326666339/0800.
Pomoci může každý – třeba zasláním
drobného příspěvku na sbírkový účet číslo
Podrobnosti o celé akci jsou na leader.posazavi.com v sekci Partnerské
projekty. Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní podnik a společnost
326666339/0800
Bisport s.r.o., mediálním partnerem Rádio Blaník a Benešovský deník.
Patronkou projektu je zpěvačka ANETA LANGEROVÁ, která se pravidelně
Černá skládka ...
zapojuje i do samotného úklidu.
Vyčistit řeku Sázavu se dobrovolníci vydají už podeváté. Z hladiny a břehů Bohužel oblast u Pstružího potoka stále láká
budou opět sbírat odpadky, které tam po sobě zanechali nezodpovědní lidé, k zakládání černých skládek. V současné
nebo které přinesla loňská velká voda. Zapojit do úklidu se může každý – době zde vyrostla skládka z nejrůznější
jednotlivci i kolektivy, děti, mládež i dospělí. Do igelitových pytlů budou autodílů. Jelikož neznáme viníka, bude muset
sbírat všechno, co do přírody nepatří. Nasbíraný odpad pak nákladní auta obec na vlastní náklady v řádu několika tisíc
korun tuto skládku zlikvidovat. Snad nám v
odvezou na skládky.
budoucnu pomohou předcházet zakládání
Každoročně se jarního úklidu řeky Sázavy účastní stovky dobrovolníků. černých skládek i nově zakoupené fotopasti.
Sbírat odpadky vyrážejí rodiče s dětmi z mateřských center, školáci,
studenti, vodáci, rybáři, hasiči i celé pracovní kolektivy. Mezi Kácovem a
Pikovicemi, kde úklid organizuje společnost Posázaví o.p.s., loni sesbírali
téměř 19 tun odpadků, v roce 2012 jich bylo ještě o 10 tun víc.
První ročník projektu Čistá řeka Sázava se uskutečnil v roce 2006 v režii
svazku obcí Malé Posázaví, který na to dostal evropskou dotaci. Od roku
2007 převzala organizátorskou taktovku společnost Posázaví o.p.s. a
peníze na úklid získává od sponzorů a dárců. V prvních ročních se řeka
uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, později se k akci přidali další
organizátoři. V současnosti se uklízí napříč dvěma kraji, Středočeským a
Vysočinou. Letos poprvé se bude uklízet více než 200 kilometrů dlouhý úsek
řeky Sázavy, a to téměř od jejích pramenů, z Polničky u Žďáru nad
Sázavou. Úklidová akce se navíc postupně rozšiřuje na další vodní toky v
republice.

Inzerujete ...

Elektro - Marcel Stanovský
•

Montáž elektrických zařízení do 1000V

• Domovní a průmyslové rozvody na klíč
projektu, revize, přihlášky)

(včetně

• Oprava a údržba elektrických zařízení do 1000V
• Montáž zabezpečovacích systémů Jablotron
• Montáž a dodávka kamerových systémů
• Montáž a dodávka domovních videotelefonů
• Instalace PC sítí

Diakonie Broumov děkuje…
za obětavou pomoc našim občanům, kteří významnou
měrou podpořili činnost Diakonie a pomohli tak zajistit
dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých
životních situacích a pro chod této organizace.
Diakonie Broumov vám velice děkuje.

Kontakt
mobil: 604537838
e-mail: marcelstanovsky@seznam.cz

Pravidelné akce v Pyšelské sokolovně
Každé pondělí 10:00 - 11:00 hod. CVIČENÍ MATEK S DĚTMI
pod vedením Venduly Smutné

Zajímají nás akce v okolí …
Pyšely
1.3. 19:00

Literární večer nad šálkem čaje
Pyšelská fara

Autorka bude předčítat především z knihy fejetonů "Co
mně naučilo listí" (Primus,2011), která vznikala z velké
části ve Čtyřkolech, a je v ní i řada odkazů na tento kraj.
22.3. 14:00

BĚH PEPÍKA CHALUPECKÉHO

(nostalgický běh či procházka z Pyšel na Pyšelku na
vlak), sraz u pyšelské sokolovny, pořádá: Galerie u Marie
28.3. 19:30

Každé úterý od 19:00 hod. pokračují lekce ZUMBY s Bárou
Janatovou v pyšelské sokolovně, pořádá TJ Sokol Pyšely.
Každou středu 17:00 – 18:15 hod. probíhá cvičení mladších
žákyň v sokolovně Pyšely, pořádá TJ Sokol Pyšely. Cena za
školní rok - 300,- Kč
Každou neděli od 14:00 hod. se konají schůzky mladých
hasičů SDH Pyšely na hasičské zbrojnici. Určeno pro děti ve
věku od 6 do 14 let (i pro děti, které nastupují do 1. třídy v
září)
Každou neděli od 19:00 hod. aerobic a bodystyling s Dagmar
Filipovou

OCHOTNICKÝ PLES

v pyšelské sokolovně, za účasti taneční skupiny
TRADICIÓN v rytmu samby, salsy, brazilského karnevalu
a taneční miniškoličky, hraje: Horvath band
Čerčany
15.3. 20:00

Na stojáka live,

Karel Hynek, Daniel Čech, Iva Pazderková a František
Nedvěd ml., KD Čerčany, www.cercanskabeseda.cz
Poříčí
1.3. 10:00

Masopust, zahájení průvodu v ul. U Vrby

5.3. 18:00

Putovní kino Českého rozhlasu Region

tělocvična základní školy. Na místě si návštěvníci vyberou
jeden z pěti filmů: Martin a Venuše, Revival, Donšajni,
Čtyřlístek ve službách krále, nebo Probudím se včera.
Vstup ZDARMA.
Vydává Obec Čtyřkoly IČ 00508519 pod registračním číslem MK ČR E 17196
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 25.2.2014, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

