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Vážení spoluobčané, milí
sousedé,
na úvod malá hádanka: „Utíká to, ale nohy to nemá. Co je
to?“ Většina z vás asi odpověď zná - samozřejmě je to čas.
Někomu ubíhá zdánlivě rychleji, jinému pomaleji, to podle
toho, jak ho dokážeme využívat a naplňovat. Fakt je však
ten, že každému vyměřuje stejně, a v našich Čtyřkolech a
Javorníku tomu není jinak.
Rok 2014 plyne ke svému konci, a ačkoliv všichni máme
v paměti ještě loňské Vánoce, jsou před námi další. Užijme
si je co nejlépe, v klidu, pohodě, pokud možno mezi
blízkými. Zastupitelstvo obce, které až na jednu výjimku
bude po podzimních obecních volbách pracovat ve stejném
složení jako v předchozím čtyřletém cyklu, připravilo několik
setkání, kde můžeme sváteční atmosféru prožít společně.
Jde například o slavnostní rozsvícení obecního vánočního
stromu v neděli 30.11., mikulášské odpoledne pro děti o
týden později, štědrodenní výšlap ke kostelíku na Hradišti
nebo štědrovečerní přípitek na mostu. Podrobnosti o těchto
akcích jsou zveřejněny v tomto novém vydání Rozhledů,
v nichž se dozvíte mnoho dalších informací a zajímavostí,
které se kolem nás děly, dějí a dít budou.
Šťastné a veselé Vánoce!

Štěpán Benca, starosta obce

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
•

•
•

Proběhlo výběrové řízení na akci „Oprava a zateplení budovy OÚ
Čtyřkoly“. Smlouva s vítěznou firmou bude podepsána v průběhu
listopadu, dokončení této investice je naplánováno na červen
2015.
V osadě Javorník bude do jara 2015 probíhat úprava Zaječického
potoka. Dojde k odtěžení sedimentů z koryta vodního toku
v zastavěném území obce a údržbě břehového porostu.
Výsledky ankety, kde se ptáme na názory obyvatel na dění v
obci, budou zveřejněny v příštím čísle Rozhledů.

Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách
www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě.

Vysvětlení obyvatelům
bydlících v sousedství OÚ
Dne 17.11.2014 přivedla jedna psí aktivistka
zaběhlého psa ke slečně Jägerové, která
provozuje psí azylové centrum "4 tlapky".
Vzhledem k tomu, že kapacita útulku byla
naplněna, byl nalezenec umístěn do kotce na
pozemku OÚ, protože psí útulek, se kterým
máme smlouvu, má provozní dobu od 9.0017.00, a slečna Jägerová dala info o
nalezeném psu na internet. Druhý den se
potenciální majitel ozval a v pozdních
odpoledních hodinách si pro psa přijel, ale na
místě zjistil, že tento pes není jeho. Z tohoto
důvodu musel u nás zůstat ještě jednu noc a
hned druhý den 19.11. ráno jsme ho převezli
do psího útulku v Maršovicích.
Chápu, že pro obyvatele dotčené lokality byly
tyto dvě noci utrpením, a chci se jim touto
cestou omluvit. Zároveň však musím upozornit
na to, že se ze zákona musí obec postarat o
živá i uhynulá zvířata nalezená v jejím katastru
a k tomuto účelu slouží pořízený kotec.
Děkuji za pochopení
Libor Jaeger, zastupitel

Není oheň jako oheň
Začínají se množit případy, kdy si lidé chodí navzájem
stěžovat do zahrad, že se tam pálí dřevo. OÚ chce
zvláště v tomto období připomenout, že obec má
vyhlášku, která dovoluje pálit pouze uschlé dřevo, větve
apod. (ne vlhké listí a trávu), ale jsme si vědomi, že i
zcela uschlé dřevo může čoudit, neboť není ohně bez
kouře. Proto nabádáme občany, aby používali "selský
rozum" a nezakládali čoudící milíře z mokrého listí.
Pálení suchých větví „zločin“ není, neboť bez ohně na
zahradě bychom si třeba nemohli připravit pěkně
propečený buřtík.
Martina Volfová, zastupitelka

Přivítali jsme nové občánky
V neděli 19.10. se budova obecního úřadu zaplnila
miminky, kojenci, batolaty a jejich rodiči. Starosta Štěpán
Benca tak mohl oficiálně přivítat nové občánky naší obce.
Přejeme jim i jejich rodičům hodně zdraví, štěstí a
radosti, ať se všem mezi námi dobře žije.
Velmi děkujeme sponzorům, kteří věnovali dárky pro
dětičky a rodiče - společnostem PEPSICO CZ,
Medifrank – Libštátské pleny, Dětská galaxie .

Rekordní účast na lampioňáku
V sobotu 8.11. proběhl již osmý ročník tradičního
dýňovo-lampionového průvodu pro děti. Počasí nám
přálo a dorazil opět rekordní počet dětí, bylo jich více
než 50. S rodiči nás vyrazilo, tentokrát směrem na
Baštírnu, určitě kolem stovky. Poklad byl ukryt za
zříceninou hradu Hláska, kde jsme si rozdělali
táborák.
Věříme, že se akce líbila, těšíme se na další ročník.
Robert Nešpor

OBECNÍ VOLBY 2014
Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v obecních volbách v říjnu tohoto roku. Přestože v naší obci byla
sestavena jen jedna kandidátka, přišlo k volbám 53% voličů (254 odevzdaných obálek). Této důvěry si velmi vážíme a
věříme, že ji nezklameme.

Dovolte, abychom uvedli body našeho programu pro následující 4 roky:
•

Hlavní prioritou zastupitelstva je zpracování nového územního plánu (ÚP) obce, který se stane základem pro její
další rozvoj. Naši obec vnímáme svým charakterem jako určenou pro trvalé a rekreační bydlení a tomu by měl
odpovídat její další rozvoj. Nechceme přidávat plochy pro komerční činnost, ani rozšiřovat obytnou výstavbu do
okolních polí.

•

Investice, ať již z vlastních zdrojů nebo z dotací, budeme směřovat zejména do zkvalitnění infrastruktury (cesty,
kanalizace, vodovod). V blízké době by měla v obci probíhat výstavba vodovodu do Benešova. Chceme využít této
příležitosti a rozšířit i místní vodovodní síť do dalších částí Čtyřkol a Javorníku.

•

Rádi bychom kultivovali a zateplili budovu obecního úřadu a upravili jeho okolí.

•

Pro místní hasičský sbor se budeme snažit získat prostředky na modernizaci techniky.

•

Dlouhodobějším záměrem je vybudování kvalitního multifunkčního hřiště, pravděpodobně ve spolupráci se
sportovním spolkem.

•

Chceme také udržet a dále rozvíjet kulturní a společenské obecní akce, jako je dětský den, pálení čarodějnic,
vánoční a mikulášské akce apod., a to ve spolupráci s hasiči a dalšími dobrovolníky.

Dosažení těchto cílů závisí z velké míry na dostupnosti finančních prostředků. Jak jistě víte, obec nemá na větší
investice dostatek vlastních zdrojů a musí spoléhat na dotace, ať již krajské, celostátní nebo z rozvojových fondů EU.
Tyto dotace se budeme snažit aktivně získat. Pokud to nebude nezbytně nutné, nebudeme zatěžovat rozpočet obce
úvěry.
Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Čtyřkoly

Štěpán Benca
66 let, podnikatel
Starosta obce

Libor Jaeger
58 let, živnostník
Místostarosta obce

Vladislav Horák
40 let, obchodní manažer
Předseda stavebně technické
komise

Petr Beneš
44 let, IT manažer
Předseda Finančního výboru

Martina Volfová
44 let, zubní lékařka
Předsedkyně komise
životního prostředí

Robert Nešpor
45 let, IT konzultant
Předseda kontrolního výboru

Markéta Ježková
44 let, ředitelka
neziskové organizace
Předsedkyně sociálně
kulturní komise

Účetní a hospodářkou
obce zůstává paní
Hana Jaegerová. Bez
jejích
zkušeností,
znalostí a obětavé
práce si chod úřadu
nedovedeme
představit.

Naše blahopřání patří…
Všem, kteří slaví nebo oslavili den svého narození a jmenovitě těm, pro které je tento rok životním jubileem.
Ať Vám ten příští přinese pevné zdraví a hodně štěstí.
Stehlíková Anna

12.11.

Kadeřávek Karel

17.11.

Černý František

9.11.

Šobrová Eva

23.11.

Narodil se:

Míková Jana

1.12.

Hrdinová Jiřina

2.12.

Rejha jiří

Vítek Josef

5.12.

Ryšková Alena

10.12.

Hrušková Karla

16.12.

Linha František

24.12.

5.11.

Výjimečného věku 103 let se dožívá paní Karla Hrušková. Ve středních Čechách je minimum dalších osob
podobného věku. Nejstarším mužem v naší obci je pan Josef Vítek. Věříme, že i nadále si budou užívat
hezké chvíle se svými nejbližšími.
Blahopřejeme a jsme rádi, že Vás mezi sebou máme.

Pořádáme …
30.11. Rozsvícení vánočního stromečku
Pojďme společně rozsvítit náš vánoční stromeček na návsi u penzionu u
Čerta, vdechnout advent a zahřát se svařeným vínem. Od 16 hod se
bude stromeček zdobit, přijďte s vlastní ozdobičkou a až bude stromeček
nejkrásnější, tak se rozzáří vánočními světýlky.
7.12. Možná přijde Mikuláš…
Zveme děti v 15 hod na obecní úřad na zábavné odpoledne a uvidíme,
zda Mikuláš přijde…
17.12. Vánoční setkání seniorů
V 16 hod zveme všechny dříve narozené spoluobčany na předvánoční
setkání na obecní úřad ve Čtyřkolech. Přijďte se spolu s námi naladit na
vánoční svátky a popovídat si se sousedy při malém občerstvení. Domácí
cukroví je vítáno.
24.12. Štědrodenní výšlap
Již tradičně se bude konat Štědrodenní výšlap ke kostelíku na Hradišti.
Sraz je v 10 hod u mostu. V kostelíku si můžete připálit Betlémské
světlo, zazpíváme koledy a děti mohou ozdobit stromeček pro zvířátka
donesenými ozdobami ze zeleniny a ovoce.

Zastupitelstvo obce

Mikulášská
nadílka,….
Zaslouží si vaše dětičky
mikulášskou nadílku, nebo
i trošku zlobily?
Co stojí v knize hříchů
čtyřkolského Lucifera…?
Volejte i v pekelnou
hodinu: 721 216 596
Mikuláš a jeho dobrovolný
sbor čertů a andělů ze
Čtyřkol

24.12. Bridge After Party
Přijďte na Štědrý večer „po pohádce“ zapálit svíčku na náš čtyřkolský
most a popřát si a připít se sousedy na krásné Vánoce.

Zajímavé akce v okolí
30.11., 14 hod-Kostel sv. Klimenta na Hradišti
XII. adventní koncert
7.12., 18 hod-Pyšely
Koncert v Kostele povýšení sv. Kříže

14.12. Sokolovna v Pyšelích
Charitativní koncert pro dětský domov Pyšely
21.12., 17 hod-Pyšelské náměstí
Pražská mobilní zvonkohra
24.12., 11-14 hod-Kostel sv. Klimenta na Hradišti. Předávní
Betlémského světla

Unikátní dřevěný most zpřístupní jádro hradu Zlenice-Hláska
Zřícenina hradu Zlenice-Hláska u Senohrab je turistům lépe přístupná. Umožňuje to nový dřevěný most, po kterém se
bezpečně a mnohem snadněji dostanou do jádra objektu.
Stavba mostu, který sice není přímo historickou kopií původního mostu přes hradní příkop, ale používá tradiční
stavební postupy i materiál a svojí konstrukcí naznačuje možný průběh původního, je dalším důležitým milníkem cesty
k záchraně zříceniny hradu, kterou si v roce 1996 vzalo za své Sdružení Zlenice.

Ve spolupráci s obcí Senohraby, která je majitelem
objektu, a za podpory velkého množství dobrovolníků, se
mu postupně daří zastavit chátrání symbolické regionální
památky, známé například z kreseb Josefa Lady.
Hrad Zlenice vznikl na přelomu 13. a 14. století. Zanikl
přibližně po 150 letech své existence. Pobořen byl zřejmě
v souvislosti s občanskou válkou v království za doby
Jiřího z Poděbrad.
Pomoc je velice vítaná i od veřejnosti – přispět může na
transparentní účet 2900508079/2010, variabilní symbol
201401, do zprávy pro příjemce uvést heslo „palác“, své
jméno a kontaktní údaj. Více informací je na
www.zlenice.cz.

Předvánoční a vánoční čas je
vhodný na zamyšlení, možná Vás k
tomu přiměje i následující příběh.
VĚNUJTE SVŮJ ČAS PODSTATNÝM VĚCEM
Profesor stál před svojí třídou filozofie a měl před sebou různé předměty. Když hodina začala, bezeslovně zvedl prázdnou
a velmi velkou sklenici od majonézy a začal ji naplňovat golfovými míčky. Poté se studentů zeptal, jestli je sklenice plná.
Souhlasili, že ano.
Profesor si vzal krabici plnou kamínků a nasypal je do sklenice. Lehce s ní zatřepal. Kamínky zaplnily volné mezery mezi
golfovými míčky. Znovu se studentů zeptal, zda je sklenice plná, znovu souhlasili.
Natáhnul se pro další krabici, nyní však plnou písku. Nasypal písek do sklenice. Samozřejmě, že písek zaplnil vše ostatní.
Zeptal se ještě jednou, jestli je sklenice plná. Studenti jednohlasně odpověděli stejně, jako doteď.
Profesor nakonec vytáhnul dvě piva zpod stolu a nalil je celé do sklenice, čímž efektivně zaplnil mezery mezi pískem.
Studenti se začali smát.
Za pokračujícího smíchu studentů profesor řekl: „Nyní chci, abyste si tuto sklenici představili jako sklenici reprezentující
váš život. Golfové míčky jsou ty důležité věci – rodina, děti, zdraví, přátelé a vaše oblíbené vášně. Pokud by se ztratilo
vše ostatní, pořád by byl váš život naplněn. Kamínky jsou ty ostatní věci, na kterých záleží – práce, dům, auto. Písek
představuje všechny ostatní záležitosti.
„Pokud první naplníte sklenici pískem,“ pokračoval profesor, „nezbude žádné místo pro kamínky nebo golfové míčky. To
samé platí pro život. Pokud strávíte všechen svůj čas nad maličkostmi, nikdy u vás nebude místo pro věci, které
jsou pro vás důležité. Věnujte pozornost věcem, které jsou zásadní pro vaše štěstí.
Prožívejte čas se svými dětmi. Prožívejte čas s vašimi rodiči. Navštivte vaše prarodiče. Vezměte vašeho partnera na
večeři. Zahrajte si svých osmnáct jamek. Vždy zbude čas na uklízení domu a sekání trávníku.
Věnujte se první golfovým míčkům – věcem, na kterých opravdu záleží. Nastavte si vaše priority. Zbytek je pouze písek.“
Jeden ze studentů se přihlásil a otázal se profesora, co reprezentovalo to pivo. Profesor se usmál a řekl: „Jsem rád, že
ses zeptal. Pivo pouze ukazuje, že nezávisle na tom, jak plný se váš život může zdát, vždy je ještě prostor na pár piv s
přáteli.“
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