březen-duben 2015

ČTYŘKOL a JAVORNÍKU
Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
s nadcházejícím jarem přichází do naší obce stavební ruch. V těchto týdnech probíhá zateplení a práce na nové fasádě
obecního úřadu.
Dlouho avizovaná stavba vodovodního přivaděče Javorník-Benešov, který bude procházet i naší obcí, začne podle
aktuálních informací v polovině dubna. S tím budou samozřejmě spojena i určitá omezení, která by měla trvat podle
harmonogramu výstavby do konce července.
Informace o obecním vodovodu, tzv. přípoloži, kterou zvažujeme realizovat právě v souvislosti s výstavbou vodovodního
přivaděče, budou zveřejněny na webových stránkách obce (www.ctyrkoly.cz), či v dalším vydání Rozhledů.
Blíží se i další velká stavební akce, která se nás bezprostředně týká – konečně bychom se měli dočkat bezpečného
sjezdu do naší obce z hlavní silnice I/3, tzv. Benešovské. Ve směru od dálnice D1 do Benešova už nebudou muset
motoristé při odbočení přejíždět přes protisměrný pruh, ale po vzniku mimoúrovňové křižovatky odbočí vpravo a najedou
obchvatem na stávající most nad silnicí. Podle informací z odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu
v Benešově již bylo zahájeno stavební řízení.
Doufáme, že se stavební jaro vydaří.
… doufáme, že vandalismus na fotce níže bude výjimkou.

Štěpán Benca, starosta

Zprávy ze zastupitelstva
• Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek ve výši
5 404 Kč na projekt Čistá řeka Sázava 2015.
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo finanční podporu na
činnost organizace Centrum ochrany fauny ČR Hrachov u
Sedlčan ve výši 2 000 Kč.
• 1.4. bude na mimořádném zasedání projednán návrh na
zřízení umělého kluziště s osvětlením na Planýrce. Tímto
bychom rádi obohatili možnosti sportovního vyžití obyvatel
obce.

vandalismus na Planýrce

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

Obecní úřad v novém
Asi jste si nemohli nevšimnout, že se rozběhly práce na
zateplení a fasádě našeho obecního úřadu. Doufáme, že
v příštím čísle Rozhledů Vám představíme úřad v novém
kabátě a že se Vám tento kabát bude líbit.
Zateplení OÚ

Kontejnery

Sběr nebezpečného odpadu

ČTVRTEK 16.04.2015
14.00 - 16.00 hod
PÁTEK
17.04.2015
09.00 - 16.00 hod
SOBOTA 18.04.2015
09.00 - 15.00 hod
NA POZEMKU OÚ ČTYŘKOLY

SOBOTA
30.05.2015 10,00 - 11,00 hod
U budovy OÚ Čtyřkoly
Nebezpečný odpad je možno složit na pozemku OÚ
dříve.

BIOLOGICKÝ ODPAD
Kontejner je určen pouze pro biologický odpad
(listí , tráva, větve šířka do 3 cm, délka větví max.
1 metr)!!!
DLOUHÉ NEBO ŠIROKÉ VĚTVE NEBUDOU
ODVEZENY !!!

DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU PATŘÍ :
Kyseliny , rozpouštědla, zásady , ředidla, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky, oleje a tuky, barvy, laky,
lepidla,
cytostatika
a
jiná
nepoužitelná
léčiva, pneumatiky (bez disku), baterie, akumulátory,
elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky, které je nerozebrané-kompletní, obaly obsahující
zbytky nebezpečných látek a další…..

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
( lina, koberce, starý nábytek , apod. )
KONTEJNER NENÍ NA STAVEBNÍ SUŤ A
NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!

DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU NEPATŘÍ:
stavební materiál a suť, plasty a dřevo.

Sběr železného šrotu
SOBOTA 16.5. 2015 od 8,00 hod, pořádá SDH Čtyřkoly
Šrot je třeba dávat k příjezdovým komunikacím až v den sběru, aby se zamezilo jeho krádeži. V případě
potřeby odvézt větší kusy šrotu nebo pomoci při vynášení šrotu, je možné volat na tel.číslo: 721 624 190.

Dobrovolníci v polovině dubna
opět uklidí břehy řeky Sázavy
Dobrovolníci se od 10. do 12. dubna vydají opět
k řece Sázavě, aby před nadcházející
turistickou sezonou vyčistili její břehy. Tradiční
jarní úklid známý jako Čistá řeka Sázava se
uskuteční už podesáté. Podruhé se bude řeka
uklízet od pramene až do Pikovic. Přidat se
může každý – ať už přiložením rukou k dílu
nebo finanční či materiální pomocí.
Patronkou projektu je zpěvačka ANETA
LANGEROVÁ, která se pravidelně zapojuje i do
samotného úklidu.
Chcete vědět víc?

Kontaktujte Denisu Cibulkovou, tel.: 608 702
061,
e-mail:
cibulkova@posazavi.com,
www.posazavi.com

Napsali nám…
Hledáme nové dobrovolníky, kteří budou dělat
společnost pacientům Nemocnice Rudolfa a
Stefanie v Benešově, nebo klientům Hospice
Dobrého Pastýře v Čerčanech. Zájemcům
zdarma nabízíme speciální zaškolení, pojištění
a odborné vedení. Člověk by měl celý život
objevovat nové obzory a dobrovolnická činnost
přináší velkou a trvalou radost do života.
Nevěříte? Zkuste to a přesvědčte se sami. Pro
podrobnější informace kontaktujte koordinátorku
dobrovolníků na telefonním čísle 731 604 103.
Lucie Bimková, TŘI, o.p.s

Marmeládová mistryně světa ze Čtyřkol
Čtyřkoly v centru světového dění? To ještě úplně ne, ale díky
Romaně Šafránkové se minimálně ve světě marmelád
zviditelnily.
Romana se věnuje vaření marmelád teprve několik měsíců a již
slavila úspěch na soutěži Marmalade Festival v Dalemainu v
severní Anglii, která je neoficiálním marmeládovým mistrovstvím
světa. Letos se konal již 10. ročník této soutěže. V minulosti zde
uspěla například i známá Blanka Milfaitová ze Šumavy. Úspěch
vynikne o to víc, pokud se podíváme na počet přihlášených
marmelád – více než 2000 vzorků z 22 zemí světa.
V kategorii Artisan (drobní výrobci) vyhrála se svou marmeládou
Lemon ala Mochito hlavní cenu Double Gold (dvojitá zlatá) a
další tři stříbrné medaile získala za marmelády Citronová,
Citronová s vanilkou a Pomerančová s rumem a rozinkami. Do
Anglie poslala celkem 8 vzorků marmelád a po telefonátu od
organizátorů se rozhodla na předávání cen vyrazit 1 700 km po
vlastní ose. Romana při vaření marmelád vyznává filozofii čistě
přírodních produktů z kvalitního ovoce a třtinového cukru bez
přísad pektinu a chemických
látek

Povzbuzena úspěchem se chce
věnovat marmeládám i nadále a
proniknout na farmářské trhy a
do obchodů s biopotravinami.
Vítězství jí umožnilo dodat
marmelády i do luxusního
obchodního domu Fortum &
Mason v Londýně.
Gratulujeme a přejeme další
marmeládové úspěchy.
R. Nešpor

Naše blahopřání patří…
Gratulujeme našim sousedům, kteří v březnu a dubnu slaví
nebo oslavili den svého narození a jmenovitě těm, pro
které je tento rok životním jubileem.

SDH ČTYŘKOLY POŘÁDÁ
9. ročník
speciální soutěže v požárním útoku

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.
Berka Josef

6.3.

Žitný Miloš

12.3.

Pospíšilová Růžena

14.3.

Janča František

18.3.

Prokešová Eva

25.3.

Mervartová Marie

6.4.

Zazvonil František

14.4.

Vladař Petr

16.4.

Petáková Věra

30.4.

SENIORSKÉ JARO ČTYŘKOLY 2015
Datum konání: 25.4.2015 ve 12.30 hod. na
fotbalovém hřišti ve Čtyřkolech
Kdo soutěží: všichni senioři,
kteří nezanevřeli na hasičinu a chtějí to ukázat
nastupující generaci.

Akce v obci:

Hasiči i nehasiči, všichni jste srdečně zváni!

30.4. Čarodějnice na Planýrce

Nezapomeňte na dobrou náladu!
www.sdhctyrkoly.cz

Zajímavé akce v okolí
- Jaro Josefa Suka – hudební festival
8.4.-27.5. , KD Karlov Benešov
- Spirituál kvintet v Týnci nad Sázavou
11.4. Hotel Týnec
- Den české historie
25. 4 od 13 hod. sokolovna městyse Křivsoudov
Bohatý program pro děti i dospělé - VSTUP ZDARMA
- Nessi family run
25.4. zámecký park Konopiště
- Jarmarky – Benešov, Masarykovo náměstí
1.-3.4. Velikonoční
1.5.
Benešovský

Tipy Rozhledů…
Jeden svět
dokumentů

Benešov

2015

letos

nabídne

11

Tři dny a tři noci plné dokumentů, jedinečné lidské
příběhy a pivní degustace. Největší filmový festival s
tematikou lidských práv v Evropě míří do Benešova. od
26. do 28. března se bude probíhat v Muzeum umění a
designu projekce pro veřejnost. Vstupenky si kupte na
místě nebo je vyhrajte v soutěži Pivovaru Ferdinand.

Pozvání do mateřských škol v okolí
MŠ Nespeky

MŠ Čerčany

Zápis se uskuteční v budově školy se sídlem
v ulici Pod Květnicí 170, Nespeky.
Žádosti o přijetí si můžete:
- vyzvednout v budově školy 30. 3. 2015 od 8.15
do 13.00 hodin
- vyzvednout na Obecním úřadě v Nespekách v
době úředních hodin
- vytisknout z internetových stránek školy
www.msnespeky.cz
Den otevřených dveří proběhne v budově
Mateřské školy Nespeky 31. 3. 2015 v době od
9.30 do 11.00 a od 15.00 do 16.00 hodin.
Zápis a přijímání žádostí o přijetí: úterý 21. 4.
2015 od 8.00 do 13.00 hodin.

Ve čtvrtek 26. 3. 2015 od 13.00 do 17.00 hodin je
možné si v Mateřské škole Čerčany vyzvednout
žádost o přijetí do mateřské školy pro školní rok
2015/16.
Tuto přihlášku, opatřenou potvrzením dětského lékaře o
zdravotním stavu dítěte,
bude nutné odevzdat do
mateřské školy nejdéle do pátku 13. 4. 2015.
Přijďte si společně se svými dětmi prohlédnout naši
školku, pohrát si a popovídat o tom, co můžeme Vašim
dětem
nabídnout a také ochutnat něco ze
zdravých dobrot, které připravují dětem naše paní
kuchařky.
Těšíme se na Vás v naší HRAVÉ ŠKOLCE,
Eva Kočová, ředitelka

Do Čtyřkol a Javorníku neustále přicházejí noví obyvatelé. Nejen pro ty jsou určené následující řádky, které
pojednávají o historii obce. Tento seriál již v Rozhledech vycházel, a to pře devíti lety. Věříme, že i přesto si své
čtenáře najde.

Čteme z kroniky, 1 díl
Ferdinand Peroutka o Čtyřkolech
– tento článek opravdu existuje, pan mluvčí prezidenta by ho určitě našel…
„Mnohdy jsem byl dotazován, jak jsem přišel na myšlenku napsat tuto historii (Budování státu). Bylo ve vzduchu,
že by někdo měl sebrat různá fakta a dát je dohromady, aby z toho vznikla celková perspektiva. Ve mně se to
nějakou dobu převalovalo a snad to uzrálo v jeden den.
Tenkrát jsme, já a moji přátelé, žili dost neortodoxním životem; po mnoho let jsem nešel spát dřív než ve tři, ve
čtyři, v pět ráno, a nikdy ani to nám nestačilo a vyjeli jsme si někam ven za Prahu, obyčejně na Zbraslav, a vraceli se
domů hodně pozdě. Jednou jsem byl s jedním přítelem v Lucerně a pak jsme se rozhodli, že pojedeme rovnou z
flámu místo domů do Čerčan. To byl kraj, který jsem dobře znal. Za Čerčany je veliký vrch, jmenuje se Chlum, a já
ten vrch mám rád, jako vůbec mám rád vrchy. Vrch, to je jednotka se zvláštním životem, se zvláštními zákony. Když
se člověk dívá z Chlumu do údolí, tak nějakým způsobem to člověku připadá jako staroslovanská krajina. Také blízká
vesnička působí tajemně staroslovansky. A tak při pohledu na to začalo se ve mně vzmáhat nějaké historické
vědomí. A pak jsme šli po jakési cestičce a já přemýšlel, jak je asi stará, a nic bych se nedivil, kdyby ta cestička byla
stará tisíc let, a to zase nějak posílilo ve mně historické vědomí. Ve vesnici Čtyrkoly znovu přišly historické
vzpomínky. Zde bydlel na konci 19. století mladočeský politik Eduard Grégr, který ten kraj miloval. Podle něho
Čtyrkoly existovaly od 11. století. Tehdy se Čtyrkoly jmenovaly Věrady. V tom je také kus české historie. Když přišla
Marie Terezie a germanizace celého názvosloví, tak nevěděli, co dělat s Věrady. Přeložilo se to do němčiny buď
Vierrad, nebo Vierräder. Když později zase Češi čechizovali, našli na mapě Vierräder a přeložili to jako Čtyrkoly.
Zkrátka toho dne všechny tyto věci nějak přispěly k mému historickému uvědomění a toho dne jsem cítil, že to
musím udělat.

Podílejte se s námi na tvorbě Rozhledů…
Rádi bychom, abyste spoluvytvářeli Rozhledy Čtyřkol a Javorníku s námi. Posílejte nám
zajímavé tipy, články, fotky. Děti, kreslete obrázky na téma naší obce a okolí. Rádi je využijeme.
Příspěvky posílejte na email: ctyrkoly.javornik@seznam, nebo vhoďte do schránky O.Ú.

Opraváři, řemeslníci, poskytovatelé nejrůznějších služeb…
Připravujeme stránku se soupisem možných služeb pro obyvatele naší obce. V případě Vašeho zájmu
nám zašlete Vaši nabídku s kontakty na email: ctyrkoly.javornik@seznam, nebo vhoďte do schránky O.Ú.
Děkujeme.

Umění
na
závěr…
… takto
„přejet“ po
našem
mostě
zvládne jen
opravdový
umělec.

Vydává Obec Čtyřkoly, IČ: 00508519, pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 23.3.2015, odpovědná osoba Markéta Ježková.
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

