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Zprávy ze zastupitelstva …
Byla sepsána smlouva o dílo na výstavbu
veřejného osvětlení v horní části Čtyřkol „U
hřiště“. Stavba byla započata.
Krajský úřad provedl audit - přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad.
Zastupitelstvo odsouhlasilo objednání cca 1 tuny
materiálu Bohemix na opravu místních
komunikací. Oprava bude provedena svépomocí.
Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření smlouvy s
firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
na projektovou dokumentaci a inženýrskou
činnost související s výstavbou vodovodu v obci
podél hlavní komunikace z Javorníku směr
Vysoká Lhota.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo
leteckých snímků obce.

objednání
3.6.2013

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

"Potopa"
Z neděle 2. června na pondělí 3. června nás zastihla po sedmi letech opět velká voda a do hladiny z roku 2006 jí chybělo
pouhých 25 cm. Nejvíce postiženy byly spodní Čtyřkoly, kde bylo mnoho zatopených zahrad a sklepů a množství
znečištěných studní. Zabrat dostala i místní komunikace směrem na Pyšelku a nově opravený most, který jsme v pondělí ve
3.00 hod. ráno preventivně ve spolupráci s Policií uzavřeli. Vytopené rekreační chaty, zničené ploty nad jezem a zaplavená
cesta na Baštírnu vypovídají, že Sázava opět čarovala. Chtěl bych touto cestou poděkovat našim hasičům, kteří jako vždy při
takových případech odvedli profesionální výkon, všem dobrovolníkům, kteří plnili pytle pískem a rozváželi je kam bylo
potřeba. Dík patří hospodyňkám za napečené buchty, navřené polévky, guláše a další proviant, kterým makající dobrovolníky
zásobovaly. Nakonec i těm, kteří nerespektovali uzavření místní komunikace ve spodních Čtyřkolech a jezdili tam a zpět. Dík
za to, že jich nebylo víc.
Je vidět, že se dokážeme v takových situacích semknout a držíme při sobě bez ohledu na to jestli jsem chatař, domorodec
nebo jsem se do Čtyřkol a Javorníku přistěhoval. O to více mne mrzí stížnosti, které se zdatně množí (některé jsou i od lidí,
kteří naší vesnici pouze navštíví) na pálení čarodějnic, na letní zábavy nebo na oslavu nějakého jubilea, která se protáhne do
nočních hodin. Myslím, že se jedná o akce ne tak časté, ale hlavně o akce, které na vesnici vždycky patřily. Někteří s
nostalgií vzpomínáme na doby, kdy jsme se o víkendech scházeli v hospodě "U Urbanů", což byla bývalá "Montana" a bylo
nás tam i 300. Raritou u nás patrně bude i to, že si jedna
majitelka nemovitosti nad tratí stěžovala na pálení čarodějnic
s desetidenním předstihem. Přitom třeba letošní pálení
čarodějnic v Javorníku se vyvedlo a myslím si, že nás tam
bylo hodně a spokojených.
Z naší vesnice zmizeli postavičky lidí, které většina ze
současných obyvatel může znát maximálně z vyprávění, ale
byly to postavičky tvořící atmosféru Čtyřkol a Javorníku.
Bohužel v dnešní době pohled za plot někoho, komu se
nedaří zrovna špatně vyprovokuje v tom, kdo se za plot čas
od času podívá, že na náš úřad frčí jedna stížnost za druhou
a tudy cesta fakt nevede. Pokud bude stěžovatelů přibývat,
tak naše vesnice bude za nějaký čas sterilní území na břehu
Sázavy, která když se rozvodní, tak nás semkne. S úctou,
místopředseda Libor Jaeger

Most...
Most
...
Náš most v poslední době dostává pěkně zabrat. S tím asi
budete všichni souhlasit. Díky uzavírce čerčanského mostu
musí čelit náporu aut ze širokého okolí a v uplynulých dnech i
povodni. Některým je to jedno a jiní se zajímají.....tak pro ty,
kteří se zajímají, máme pár informací.
Po uzavření čerčanského mostu jsme oslovili okolní obce s
výzvou, aby informovali své občany o nutnosti dodržovat
pravidlo „jednoho auta na mostě“ neboť se mnoho řidičů
vymlouvalo, že o tom nevědí a číst malé cedule neumí. Taktéž
jsme několikrát u mostu přímo řidiče informovali. Máme pocit,
že už jsou si řidiči vědomi toho, jak se má po mostě jezdit a že
by bylo dobré dávat si přednost, když vidíme na opačném
konci mostu delší kolonu. Nyní je na jejich svědomí, jak toto
pravidlo budou dodržovat, když u mostu nebude stát hlídka z řad dobrovolníků či Policie. V ranní špičce během hodiny
projede kolem 200 aut. Z vlastní zkušenosti musím konstatovat, že z 90% řidiči pravidlo dodržují. Ovšem najde se pár
arogantních lidí, kterým je to jedno a bohužel i z řad místních občanů, kteří by měli mít zájem na zachování průjezdnosti
mostu a kteří by měli jít příkladem těm, kteří tudy jen projíždějí kvůli objížďce. Policie přislíbila spolupráci a již několik hříšníků
pokutovala.
Další otázka je v souvislosti s povodní. Do mostních pilířů naráželi menší či větší klády. V jednu chvíli se kláda zachytila za
železnou ochranu před pilířem a neustále narážela do pilíře. Musela být pomocí bidla uvolněna. Naštěstí větší plovoucí věci
jako lednice a dokonce i obytný přívěs, které byly zahlédnuty očitými svědky, mostní pilíř minuly. Ovšem nevíme, co vše
mohlo do mostu narazit v noci z neděle na pondělí, kdy řeka měla největší sílu. Most byl kvůli nutnosti dopravní obslužnosti
po kulminaci vody otevřen, přestože jej neprohlédl statik. Po opadnutí vody na normální průtok bude most z technických
důvodů uzavřen, aby jej mohl statik zkontrolovat a aby se dotáhly torzní tyče, které jsou po celé délce mostu.
Žádáme vás, abyste tedy přes most
jezdili
ještě
ohleduplněji,
t.j.
předepsanou rychlostí 20km/h. Již
jsme si na krátkou dobu vyzkoušeli,
jak nepříjemná by byla objížďka
přes Poříčí.
Naše říční minizoo, která byla stejně
jako ta pražská zaplavena, se také
pomalu vrací do normálu. Kachny s
malými
káčátky snad
přežily
všechny, nutrie se vytratily až na pár
kousků, ale zdá se, že se postupně
vracejí.
Martina Matuštíková

Hledáme ...
Hledáme dobrovolníky, kteří by
chtěli
pomoci
s
organizací
dětského dne. Ozvěte se na mail
ctyrkoly.javornik@seznam.cz

Proběhlo ...
Čistá řeka Sázava
8.ročníku Čisté řeky Sázavy se zúčastnilo rekordních 1327
dobrovolníků, kteří od 12. do 14. dubna sesbírali z hladiny a
břehů 18,87 tuny odpadků. Poděkování patří všem, kteří
přiložili ruku k dílu při tradičním jarním úklidu řeky Sázavy
mezi Kácovem a Pikovicemi. Potěšující je, že nepořádku u
řeky ubývá - letos se sesbíralo "jen" necelých 19 tun
odpadků, loni jich bylo o třetinu víc. Snad je to i důkaz toho,
že si přírody kolem sebe víc vážíme! Na našem úseku
Zlenice – Týnec se nasbírala 3 nákladní auta odpadu.
Vodáci našli spoustu pneumatik, potopenou loď, stavební
odpad a kompletní vybavení domácnosti včetně televize,
sedací soupravy a oblečení.
Otázkou zůstává, co řeka připlavila a odplavila během
povodní. To se zase ukáže příští rok v dubnu.

Nelehká práce vodáků .... pod naším čtyřkolským jezem
květnové svátky
Opět po roce bylo potřeba proklestit cestičku k pomníku
padlých v 1. světové válce. Této práce se chopily šikovné
ruce paní Votrubové, která odborně prostříhala keře,
odplevelila záhonky, natáhla geotextilii a navezla mulčovací
kůru. Děkujeme.

Osada Montana
si Vás dovoluje pozvat na
8. ročník triatlonového závodu

„Čtyřkolský papírák“
Kdy?: v sobotu 29. června 2013 od 14:00
Kde?: na jezu ve Lštění.

30.4. – Pálení čarodějnic
Filipojakubské pálení čarodějnic je v naší obci již
zaběhnutá tradice. Letos ovšem došlo k významné
změně jak místa konání tak pořadatelů. Vatra byla
důstojná, obsluha příjemná, dětem chyběla snad jen
ta čarodějnice.

Disciplíny: plavání (150m), jízda na kole (12km)
a běh (1,5km).
Prezentace: ve 13:00, Startovné: 140,Startovní výstřel ve 14:00
Občerstvení: v průběhu a po závodě zajištěno
na jezu.
Start na vlastní nebezpečí

Blahopřejeme …… k narození
Jakub Janoušek

nar. květen 2013

Připojujeme se s gratulací k této krásné události, všem
přejeme lásku, pohodu a spokojenost.

Připravujeme …
Vítání občánků
Dne 16.
16.6.2010 v 16:
16:00 hod.
Rodiče nových čtyřkoláčků obdrží pozvánku. Za uplynulý
rok se ve Čtyřkolech narodilo 6 dětí. Těšíme se na Vás.

Zajímají nás akce v okolí …
ZLENICE
15. 6. od 14 hodin Občanské sdružení TŘI a Občanské
sdružení Dráče Vás zvou na Dětský den plný her ve
Zlenicích.
Kde: zahrada u penzionu Sázavka ve Zlenicích, Lipová 41

Blahopřejeme …
V květnu a červnu oslaví/li svá významná životní jubilea
tito naši spoluobčané
Dvořáková Dagmar
Škach Josef
Kolářová Jana
Hrabětová Eva
Hnátek Jaroslav
Dvořák Zdeněk
Čech Václav
Havlíková Ludmila
Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním
pevného zdraví, hodně štěstí, pohody
a spokojenosti do dalších let jejich života.

Loučíme se …

5.4.2013

26.4.2013

ve věku 79 let zemřel
pan Stanislav Moudřík

ve věku 84 let zemřel
pan Miloslav Haller

6.4.2013

24.5.2013

ve věku 87 let zemřel
pan Vlastimil Nováček

ve věku 64 let zemřel
pan Zdeněk Schubert

Kompletní svatební květinový
servis
Váš "největší" den jsme
připraveni naplnit květinami.
Zajišťujeme kompletní květinový
svatební servis.

Fotografie ....
Na obecním úřadě je možno do 15.7.2013 si
prohlédnout a objednat letecké snímky Čtyřkoly a
Javorníku.
Dále bychom vás chtěli požádat, pokud máte nějaké
zajímavé fotografie z nedávných povodní, můžete je
zaslat na ctyrkoly.javornik@seznam.cz
Fotografie z povodní chceme uveřejnit na naší
fotogalerii http://ctyrkoly.rajce.idnes.cz/
Děkujeme.

V našem obchodě vám nejen
uvážeme květiny ale najdete tady
i dárkové předměty, bonboniéry a
keramiku.

Realizace a rekonstrukce zahrad
Zahrada má být pro odpočinek a
relaxaci. Je jen na vás, zda
chcete být při odpočívání aktivní
či si jen vychutnávat přírodu. My ji
navrhneme a realizujeme podle
vašich požadavků.
Kontakt: Jana Votrubová
Email: jana.votrubova@deepspace.cz
Telefon: +420 605 309 587, Web: www.aranzovani.cz
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