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Zprávy ze zastupitelstva ...
•

Zastupitelstvo obce schválilo vnitřní směrnici pro zadávání nabídkových řízení a pro evidenci a zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.

•

Zastupitelstvo vybralo na základě poptávkového řízení zhotovitele stavby veřejného osvětlení v lokalitě U hřiště – firmu
ELTODO CITELUM s.r.o.

•

Bylo provedeno přemístění betonových panelů od můstku u lípy u řeky na pozemek u skály směrem na Vysokou Lhotu.
Tyto betonové panely zajistí ochranu před padajícím kamením.

•

Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek za rok 2012 ve výši -569.245,58 Kč.

•

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí následujících finančních příspěvků na rok 2013: Centrum ochrany fauny ČR Hrachov
u Sedlčan ve výši 1.500 Kč, Občanské sdružení zdravotně postižených v Čerčanech ve výši 1.000 Kč, Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska ve výši 1.000 Kč, kostel Sv. Klimenta na Hradišti – příspěvek na údržbu a provoz kostela ve výši
10.000 Kč.

•

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti rozhodlo zastupitelstvo obce Čtyřkoly (i po dohodě s obcí Lštění), že instalace
semaforů zatím provedena nebude. Na začátek mostu byly umístěny cedule s nápisem „Pouze jediné vozidlo na mostě“ a
„Jeďte pomalu“.

•

Dne 16.2. shořelo v naší obci 5 kusů kontejnerů na stanovišti před Hotelem Relax v Javorníku (4 ks na směsný odpad a 1
ks na papír). Bylo nahlášeno Policii ČR k vyšetření. Kontejnery byly pravděpodobně zapáleny úmyslně.

Humanitární sbírka
DIAKONIE BROUMOV - Centrum sociálních služeb
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková
humanitární organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti - materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování a pracovní
příležitost.
Ve dnech 15.4. - 26.4. 2013 se uskuteční humanitární sbírka
na OÚ Čtyřkoly. Sběr šatstva je možný v době úředních
hodin nebo po telefonické domluvě (317 776 651).
Přijímáme: letní a zimní oblečení; lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony a látky; péřové a vatové přikrývky,
polštáře a deky; starý papír (který pomůže pokrýt částečně
provozní náklady); nepoškozenou obuv dětské hračky a
knihy
Věci prosíme zabalit do pevných igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.

Oznamujeme ...
že letošní pálení čarodějnic se nebude konat jako v
minulých letech na Planýrce, ale na pozemku starého
dobrého penzionu "Javorník". Samozřejmě bude zajištěn
nepřeberný sortiment nápojů, jídla a pochutin. Vatra
přátelství bude z bezpečnostních důvodů o poznání menší
než v minulých ročnících, protože ty pořádali místní hasiči a
tím byl zajištěn i profesionální dozor. Všechny přítomné
bude večerem provázet pidi kapela "Blek-Flek".

Vítáme…
Kryštof Honc
nar. 24.02.2013

Všem členům rodiny blahopřejeme k této krásné události,
přejeme hodně radosti, lásky, zdraví a štěstí.

Most Bailey Bridge Čtyřkoly – Lštění ... Pokračování...
Pokračování...
4. Bailey Bridge ve světě

Pontonový BB most přes Rýn, Německo 30.3.1945

Bailey Bridge si získal takový obdiv spojeneckých
vojáků, že se stal ikonou a symbolem jejich vítězného
postupu zdevastovanou Evropou s mosty zničenými
ustupujícími německými jednotkami. Existují i obrazy,
které BB mosty znázorňují, scény s mostem Bailey se
objevují v mnoha válečných filmech (např. film “Příliš
vzdálený most” o nezdařené výsadkové operaci Market
Garden). Pro modeláře se pak vydávají slepovací
plastikové modely, přesně zobrazující různé modifikace
a varianty BB mostů (např. fa. Bronco Model vydává
několik stavebnic v měřítku 1:35).
BB mosty se stávají na mnoha místech památníky, jsou zařazeny do expozic muzeí ve Francii, Anglii či v Kanadě.
5. Most ve Čtyřkolech
Mosty soustavy Bailey Bridge na našem území pochází převážně z poválečné pomoci UNRRA (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration) v letech 1946 – 1948. Ani čtyřkolský most není výjimkou, o jeho bližších konkrétních osudech
bohužel zatím příliš mnoho nevíme. Jisté je, že se jedná o originální Bailey Bridge z původní britské výroby, o čemž svědčí
značení Mk III (Mark III = model 3), vytvořené nad povrch vystupující svarovou housenkou. Toto značení je jasně viditelné na
ocelovém styčném plátu na prvním svislém sloupku na čele mostu, a to jak na straně Lštění, tak i na straně čtyřkolské.
Další informace by nám jistě poskytly značky a nápisy výrobců konstrukčních prvků. Ty dohledat na povrchu pokrytém rzí a
zbytky starých nátěrů je však bohužel díky současnému stavu nosníků velmi obtížné.
Náš most je postaven v konfiguraci 2/1, byl tedy jako nový určen pro vozidla střední hmotnosti, tedy zejména pro nákladní
automobily a ne pro těžkou obrněnou techniku (max. lehká obrněná průzkumná vozidla, rozhodně ne pro tanky). Samozřejmě
s přibývajícími léty se nosnost mostu postupně snižovala, takže dnešní omezení dopravy na jediné osobní vozidlo je naprosto
oprávněné a logické.
Pokud se podíváte na internet, je náš Bailey Bridge zahraničními nadšenci zařazen do seznamu evidovaných a zachovalých
BB mostů v České republice*.
Byl bych rád, kdyby tento článek přesvědčil i ostatní o tom, že most, přes který chodíme a jezdíme, má nejenom hodnotu
rovnou hmotnosti použitého konstrukčního železa, ale i svoji hodnotu historickou a že je jako takový součástí evropských
dějinných souvislostí a světových dějin vůbec. Chovejme se tedy k němu tak, aby nám vydržel i po další generace.
* Jedná se o následující BB mosty (www.baileybrug.info): Cheb, Choceň, Čtyřkoly, Crčovice, Ivančice, Lindava – Velenice, Malšovice, Navarov – Semily.

Petr Pokorný

Most přes řeku Sázavu ...

Zastupitelstvo obce projednalo na svém zasedání konaném dne 1.4.2013 dokument: „Mimořádná prohlídka mostu mezi
obcemi Lštění a Čtyřkoly“ zpracovaného firmou Vzpěra a partner, s.r.o.
Dokument byl zpracován na základě podnětu p. Františka Pilíře, ve kterém upozorňuje na nestandardní chování mostu ve
střední části nosné konstrukce.
Mostní konstrukce je nadále nevyhovující ze statického hlediska a to jak pro automobily, tak pro pěší.
Aby se předešlo případným zraněním, zastupitelstvo obce rozhodlo, že dojde ke stržení mostní konstrukce. Za tímto účelem
osloví potenciální dodavatele a předpokládá se, že celá konstrukce mostu bude demontována nejpozději do 30.6.2013.
Zároveň budou osloveni přívozníci operující v blízkosti obce Čtyřkoly, zda by byli ochotni rozšířit svou působnost též do
oblasti původního mostu, aby byla zajištěna možnost dopravy osob mezi obcemi Lštění a Čtyřkoly alespoň v době od 7.00 do
17.00 hodin. Zastupitelstvo obce zároveň jednohlasně
schválilo, že zajištění přívozu bude plně hrazeno z obecního
rozpočtu ve směru Čtyřkoly – Lštění. Věříme, že k obdobnému
kroku přistoupí též obec Lštění.

Čtyřkolská říční minizoo ...
Zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání dne 1.4.2013
schválilo záměr vybudovat u mostu na břehu řeky Čtyřkolskou
říční minizoo. Celý prostor stávajícího parkoviště bude ohrazen a
v řece vybudovány vodní kotce. Kromě stávajících nutrií budou
dále vysazeni bobři, ondatry a vydry. U vchodu vznikne budka
na výběr vstupného (20 Kč dospělí, 10 Kč děti). Pokladník a
zároveň správce bude vybrán ve výběrovém řízení. Věříme, že
tento záměr pomůže ke zvýšení turistického ruchu a příjmů
obecního rozpočtu.

Čistá řeka Sázava ...
Tradičně každým rokem v dubnu se už dobrovolníci chystají na již 8. ročník projektu
Čistá řeka Sázava, který se uskuteční od 12. do 14. dubna 2013. Proč v dubnu, kdy
je ještě taková zima? Protože řeku je potřeba vyčistit dříve než se břehy zazelenají. V
tuto dobu jsou nejlépe vidět odpadky a vše, co do řeky ani na její břeh nepatří. Také
obyvatelé Čtyřkol a Javorníka se mohou zapojit do úklidu. Posbírejte aspoň igelitovou
tašku odpadků při procházce kolem řeky a usnadníte tak práci dobrovolníkům na
lodích. Ti nebudou muset neustále vylézat z lodí a budou tak moci sbírat jen to, na
co my ze břehu nedosáhneme. Uvědomme si, že to dělají pro nás.
Pokud byste chtěli pomoci ještě jinak, můžete poskytnout finančního dar na č.ú. 326666339/0800.
Čtyřkoly se již pravidelně poskytují jak finanční, tak praktickou pomoc. Pokud chcete napéct něco dobrého pro často
promrzlé a unavené vodáky, prosím, kontaktujte Martinu Matuštíkovou na mob. 737 470 117.

Změna přednosti v jízdě ...
jak si jistě, věřím, všichni účastníci silničního provozu všimli, došlo ke změně přednosti v jízdě v křižovatce na návsi u
Penzionu U Čerta. O této plánované změně jsme Vás informovali již cca před rokem v Rozhledech. Od samotného záměru
až po jeho realizaci uplynul nějaký čas, neboť takovou změnu samozřejmě nemůže udělat obec o své vlastní vůli, ale musí k
tomu mít vyjádření a souhlasná stanoviska příslušných odborných orgánů vč. Policie ČR.
Jelikož se stále objevují názory, že změna přednosti v jízdě byla chybou, že je zbytečná, že zajeté zvyky se nemají měnit, že
zastupitelstvo nemá nic jiného na práci než vymýšlet blbosti apod. rád bych uvedl na tomto místě hlavní důvody, které nás k
tomuto kroku vedly:
1) Zklidnění dopravy a bezpečnost provozu
2) Žádný další důvod neexistuje
K bodu 1) Jako nejkritičtější situaci na této křižovatce jsme vyhodnotili následující:
Auto jedoucí od železničního přejezdu dolů odbočující vlevo s povinností dát přednost v jízdě autu jedoucímu od mostu
nahoru odbočujícímu rovněž vlevo, případně jedoucímu rovně. Riziko spočívá v nepřehlednosti křižovatky a v zimním období
též v kluzké vozovce. Změnou přednosti v jízdě se toto riziko výrazně omezilo.
Je jasné, že každá změna chce čas, aby si na ni lidé, zejména místní, zvykli, ale jsem přesvědčen, že je to opravdu jen o
čase. Mnoho šťastných kilometrů bez nehod přeje.
Vladislav Horák, zastupitel

Slavili jsme 50.
50. výročí s ...
V sobotu 16.2. 2013 jsme celá rodina vyrazili kolem desáté hodiny do místa, kde se brousí na mikrometry, neboť broušení je
jejich svět a jak se nakonec ukázalo, kdo umí, ten umí.
Původně jsme měli v plánu kouknout se rychlovkou do fabriky, kolem které člověk pravidelně chodí, běhá, jezdí na kole, či
autem a občas zvědavě nakoukne, co se děje uvnitř. Mysleli jsme, že je to tak na 20 minut a jsme doma. To že jsme se
nakonec vrátili o půl druhé plni zajímavých informací, dětských zážitků, s květinovou vazbou, karikaturou a navíc ještě
najedeni, to jsme opravdu nečekali.
Děkujeme společnosti Erwin Junker Grinding Technology, a.s. pobočka Čtyřkoly za uspořádání dne otevřených dveří, jakož i
všem jejich zaměstnancům, kteří pro nás připravili toto profesionální představení a zábavu. Přejeme jen to dobré do další
padesátky.
Vladislav Horák, zastupitel

Férová snídaně ... aneb jarní piknik
Světový den pro fair trade se již jedenáctým rokem slaví vždy druhou květnovou sobotu a letos
připadne na 11. května. Tento den není jen oslavou spravedlivějšího způsobu obchodování, je
také výzvou k odpovědné a udržitelné spotřebě obecně. V ten den spousta lidí vyjádří
společnou snídaní podporu fair trade. Bude to signálem, že nám nejsou lhostejné podmínky, za
jakých se produkuje a obchoduje zboží, které běžně spotřebováváme.
Zkusme tedy v sobotu 11.5. 2013 v 9:00 před obecním úřadem společně se známými,
sousedy, kamarády nebo rodinou férově posnídat fairtradové a lokální suroviny (pozn. v případě
nepříznivého počasí v zasedací místnosti).
Nezapomeňte, že fairtradové dobroty se rády kamarádí s těmi lokálními. Můžete si upéct buchtu z fairtradového kakaa a
cukru, biomouky, medu od místního včelaře a vajíček od souseda a k tomu si uvařit do termosky fair trade čaj nebo kávu.
Nemáte čas ani chuť na pečení? Pak stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou čokoládovou
pomazánkou nebo sýrem od místního farmáře. Některé recepty najdete na www.ferovasnidane.cz/recepty.
Jako na každý podobný piknik si s sebou nezapomeňte vzít deku nebo něco jiného na sezení. Doporučujeme vzít si s sebou
i hrneček a talířek. Určitě se najde někdo, kdo se s vámi bude chtít podělit o svoje dobroty!
Pokud budete chtít sehnat fair trade suroviny, můžete se obrátit na mě a pokud sháníte lokální mléčné výrobky či bio mouky
seženete je na www.biovavřinec.cz nebo zeleninu, ovoce a jiné na www.svetbedynek.cz/.
Více informací a recepty na webu http://www.ferovasnidane.cz/ nebo Martina Matuštíková, mob. 737 470 117

Blahopřejeme …

SDH ČTYŘKOLY POŘÁDÁ

V březnu a dubnu oslavili svá životní jubilea spoluobčané:
Berka Josef

Čechová Hana

Erbenová Melania

Vladař Petr

Pospíšilová Růžena

7. ročník speciální soutěže v požárním útoku

SENIORSKÉ JARO ČTYŘKOLY 2013
Datum konání: 27.4.2013 ve 12:30 hod. na fotbalovém hřišti
ve Čtyřkolech

Müller Jindřich

Kdo soutěží: všichni senioři, kteří nezanevřeli na hasiččinu
a chtějí to ukázat nastupující generaci.

Prokešová Eva
Švecová Milena

Hasiči i nehasiči, všichni jste srdečně zváni.
Nezapomeňte na dobrou náladu.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a pohody do dalších let.

Zajímají nás akce v okolí …
Pyšely

Inzerujete ...

KADEŘNICTVÍ

Marcela Dočkalová

4.5.2013

BICYKLOVKA, jarní cyklovýlet pro
všechny

30.5.2013

Oslavy ke 100. výročí založení
útulku Sv. Josefa - dnešního
dětského domova
od 14:00 budova dětského domova

Hlavní 377, Senohraby ( v blízkosti Hotelu S.E.N.)
» Dámské » Pánské » Dětské
Barvení, melírování, trvalá ondulace, módní střihy
.... za rozumné ceny.....
Otevírací doba:
Tel. kontakt:

po-pá, so – na objednání
323 655 945, 723 963 294

Čerčany
4.4.-10.5.2013 Výstava prací dětí
Dětského domova
Infocentrum Čerčany
21.4.2013

z Dráčku a
v Pyšelích

Pouť v Hospici
14:00 ekumenická bohuslužba
15:00 divadélko pro děti
16:00 soutěže pro malé i velké
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