květen-červen 2015
ročník 10, číslo 3
dvouměsíčník

Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
první polovinu května jsme mohli i v naší obci vidět mnoho automobilů s připevněnými státními červenomodrými
vlaječkami značícími symbolickou podporu českým hokejistům v jejich boji na domácím mistrovství světa. I když
nakonec reprezentace vytouženou medaili nezískala, úžasná atmosféra v pražské O2 aréně, překonaný rekord divácké
návštěvnosti všech šampionátů v historii i mimořádná sledovanost televizních přenosů, udělala z této sportovní akce
celonárodní událost. Samozřejmě ne všichni podobná klání prožívají nebo vůbec registrují, což například dokládá
příspěvek jednoho staršího pána, který v médiích potěšeně konstatoval, jak rád vidí, že i dnes, 70 let po skončení druhé
světové války, si spoluobčané, a zejména mladí, na svých autech připomínají výročí vyvěšováním státních vlaječek…
Je skvělé, že vlajku a ostatní státní symboly dnes můžeme vytahovat především při fandění, a ne s ní na žerdi táhnout
do válečných bitev. Ostatně jak to právě v první polovině května v roce 1945 vypadalo ve Čtyřkolech, Javorníku, Lštění a
okolí, když tudy po vyhlášení kapitulace prchali němečtí vojáci, si můžete přečíst v těchto Rozhledech citujících z kroniky
obce. Zlatý vodovod…
Štěpán Benca, starosta

Zprávy ze zastupitelstva
•

Zastupitelstvo projednalo Vyhlášku o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností. Návrh byl odeslán ke kontrole
na Ministerstvo vnitra ČR.

•

Městský úřad Benešov vydal stavební povolení na stavbu
okružní křižovatky ze silnice I/3 směrem na Čtyřkoly a
Pyšely. Ke stavbě bylo podáno odvolání spolkem Zelený
prostor pro život, kde byla vyjádřena obava znehodnocení
ornice, která bude při stavbě odstraněna. Obecní úřad
obratem napsal vyjádření k uložení ornice, které bylo
prostřednictvím Ředitelství dálnic a silnic ČR předáno
jednateli spolku.

•

Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z
Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje obcí a
měst na dobudování chodníků v části Čtyřkol a Javorníku,
kde vznikla nová komunikace.

•

Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek za rok
2014 ve výši 2,63 mil. Kč. Prostředky budou použity v
rozpočtu roku 2015.

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

Sběr nebezpečného odpadu
SOBOTA
30.05.2015 10,00 - 11,00 hod
U budovy OÚ Čtyřkoly, nebezp. odpad možno složit i dříve.

Vzhledem k tomu, že vegetační období
propuklo naplno a trávy i plevel rostou
nevídaným tempem, velmi oceňujeme
iniciativu občanů obce a chatařů, kterým
není lhostejný ani pozemek za jejich
plotem a věnují čas a úsilí k vysekání
přilehlých škarp a pozemků. Obec na
veškerou údržbu zeleně nemá tak velké
kapacity, a proto děkujeme za tuto
aktivitu, která přispívá k lepšímu vzhledu
obce.
Děkujeme, zastupitelstvo obce

A zase odpady…
Na fotografii je obsah kontejneru na směsný
odpad.
KAM S NÍM? To si asi řekl člověk, který se
potřeboval zbavit stavební suti, dlaždic, skla atd.
A udělal to pro něj bezbolestnou cestou. Vysypal
vše do čtyř kontejnerů, určených na sklo a na
papír. Co ale nebolelo jeho, bolelo lidi, kteří
museli kontejner přebrat, suť nechat odvézt a
obecní kasu to stálo 3 269,.- Kč !

„Akce vodovod…“
V minulém vydání Rozhledů jsme vás informovali o tom, že
podle aktuálních informací začne stavba vodovodního
přivaděče Javorník-Benešov v polovině dubna. Zcela
oprávněně se někteří z vás ptají: „Jak to vypadá?“, „Kdy to
vypukne?“, „Jak a kdy budu mít omezen příjezd k domu,
chatě?“, „Od kdy se mám na čas odstěhovat, abych měl
klid?:))“
Jsme si vědomi toho, že to není správně, ale my opravdu
nevíme, resp. nevíme přesně.
Stavbu skupinového vodovodu BENEŠOV – SEDLČANY
provádí Sdružení firem EVT Stavby s.r.o. a TRACE GROUP
HOLD a.s.
Objednatelem stavby je Sdružení obcí Přivaděč Javorník –
Benešov, jehož je obec Čtyřkoly též členem. Jak je zřejmé
z výše uvedeného, došlo ke zdržení oproti harmonogramu,
ale v současné době si vám netroufneme sdělit konkrétní
datum zahájení prací, pouze předpokládáme, že práce budou
zahájeny v květnu tohoto roku.
Stavba pro přímé potřeby obce „Vodovod v obci Čtyřkolyrozvodní řad-přípolož“, jejíž objednatelem je obec Čtyřkoly,
bezprostředně souvisí, jak již název napovídá, s výše
uvedenou investiční akcí a tudíž se předpokládá, že obě akce
budou zahájeny současně.
Jakmile budeme mít k dispozici relevantní informace,
budeme vás obratem informovat. Omlouváme se všem, že
nejsme schopni poskytnout v tuto chvíli lepší informaci.
Vladislav Horák, zastupitel

Řád svatého Floriána – dvěma členům SDH Čtyřkoly.
V závěru roku 2014, ke 105. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Čtyřkolech a Javorníku, byla
předána nejvyšší vyznamenání Českomoravského svazu dobrovolných hasičů – Řád svatého Floriána –
dvěma členům SDH Čtyřkoly. Vyznamenáni byli pan Karel Pospíšil a pan Miroslav Severin.

Bratr Karel Pospíšil (83 let) se již v mladém věku zapojil do práce SDH Čtyřkoly, zejména při organizování
žňových hlídek. V roce 1961 se stal členem výboru a v roce 1976 jeho předsedou. V této funkci byl činný 27 let. Po
nějakou dobu byl také kronikářem, vykonával funkci materiálně technického referenta a byl předsedou revizní
komise. Má velké zásluhy na stavbě nové požární zbrojnice ve Čtyřkolech, která byla zkolaudována v roce 1963.
Zasloužil se také o rozvoj obce, jako její starosta, s významným podílem na vybudování železniční zastávky v naší
obci.
Bratr Miroslav Severín (64 let)
se do činnosti SDH Čerčany
zapojil již jako dítě a ve věku 21
let byl v roce 1972 zvolen
velitelem
zásahové
jednotky.
V roce 1988 se stal velitelem
okrsku, v roce 2004 členem SDH
Čtyřkoly, kde byl zástupcem
velitele zásahové jednotky. Je
iniciátorem soutěže „Seniorské
Seniorské jaro 2015
jaro“, která se pořádá od roku
2006 ve Čtyřkolech. Založila se
Letos se zúčastnila pouze 3 družstva, a to
tak tradice setkávání hasičů
z Pyšel, Mrače a ze Čtyřkol. Příští rok
seniorů, kde si mohou nejen
bude již 10. jubilejní ročník a očekáváme
připomenout
své
hasičské
účast družstva seniorů z Uhlířova. S tímto
dovednosti, ale i potkat dlouholeté
sborem se udržuje družba od konce 2.
přátele a druhy z okolních sborů.
sv.války.

Naše blahopřání patří…
Rok 2015 je životním jubileem pro některé naše sousedy. V
květnu a v červnu své narozeniny slaví:
Hrbáčová Božena

11.5.

Kubaričová Libuše

12.5.

Tůmová Ivanka

17.5.

Dvořáková Dagmar

18.5.

Vaněček Karel

19.5.

Tichá Marie

24.5.

Hrabětová Eva

11.6.

Ivančíková Pavla

17.6.

Hnátek Jaroslav

20.6.

Mika Jiří

22.6.

Sanitrák Lubomír

27.6.

Ukliďme Čtyřkoly
V rámci celonárodní akce Ukliďme Česko se i
dobrovolníci z naší obce snažili v sobotu 18.4.
vyčistit veřejná prostranství, škarpy, no zkrátka
posbírat odpadky, všude, kde bylo třeba.
Na to, aby se opravdu vyčistila obec bychom však
potřebovali dobrovolníků několikrát více.
Velmi děkujeme těm, kteří se zúčastnili, a věříme,
že příští rok jich dorazí více.

Přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí.

Tip Rozhledů…

Noví občánci:
16.4. Isabela Filipová
27.4. Charlotte Kučerová
Hodně štěstí a zdraví

Historickým vlakem s lokomotivou
„Čtyřkolák“ na výlet se zajímavým
programem!
Odjezd: 23.5. 9,01 Praha - Braník
• Jílové u Prahy – Regionální muzeum těžby zlata v
Čechách, prohlídková trasa Zlaté štoly Sv. Josefa
• Krhanice – Vojensko - technické Muzeum

Akce v obci:
Osada Montana pořádá:
27.6. jez ve Lštění
Čtyřkolský papírák,
- start 11,30 hod, prezentace 10,30 hod
- triatlonový závod
(plavání 150 m, jízda na kole 12 km, běh 1,5 km)

Přechod Sázavy suchou nohou, start 14:00 hod

• Týnec nad Sázavou – týnecký hrad a zřícenina
hradu Zbořený Kostelec
• Benešov u Prahy – prohlídka pivovaru Ferdinand
s ochutnávkou piva
• Postupice – zámek Jemniště
(více na www.cd.cz)

Zajímavé akce v okolí
29.5. 20,00 hod. - 8.Sázavský koncert
Zahrada Sázavského kláštera
Karel Plíhal, Neřež, Dan Bárta
30.-31.5. 10,00 hod. - Národní závody koňských
spřežení
Barokní statek Benice
4.6. 17-24,00 hod. - Noční jarmark- Zámek Vlašim
– originální rukodělné výrobky a předvádění řemesel
4.7. 9-17,00 hod. Šternberský středověký jarmark
Náměstí v Českém Šternberku

NEDĚLE 7.6. 2015, 14 hod
Hřiště Vávrovky (paintball)

Open air opera Konopiště
23.6. 20,30 hod. Tosca
27.7. 20,30 hod. La Traviata

Vzpomeňme, co se dělo v naší obci před 70 lety na konci 2.světové války.
Jde o doslovný přepis z kroniky.
8. května v naší obci zavlály československé státní vlajky, které si občané zhotovili nakvap, nebo je měli po dobu
nesvobody pečlivě uschovány. Rozhlas totiž oznámil, že Německo v Berlíně podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci.
Opět se po šesti létech objevily československé státní vlajky ve vikýřích venkovských baráků. Leckterému občanu
kanou slzy po lících. Snad to ten občan pro radost a nadšení ani nepozoruje, ale kanou mu.

JE MÍR.
Ihned po výzvě k vyvěšení státních vlajek a praporů v obci, povolává mne v dopoledních hodinách dne 8.5. 1945
předseda ilegálního národního výboru, František Zach, do úřadovny a pověřuje mne jako záložního poddůstojníka
k sestavení a velení nad strážní četou ve zdejší politické obci. Byli do ní zařazeni všichni záložní poddůstojníci a
vojíni z obce Čtyřkol a osad Vysoké Lhoty a Javorníku. Zpočátku bylo v každé zdejší osadě utvořeno jedno družstvo,
později ve Čtyřkolech vlastních byla utvořena četa o třech či čtyřech družstvech, která se střídala na strážích ve
Čtyřkolech a Javorníku. Do čety byli zařazeni i nevojáci, kteří uměli stříleti z pušky. Pušek bylo zprvu málo, byly to
vesměs lovecké pušky, ale ještě týž den 8.5. měli jsme již pušek, a to vojenských značky Z24, pro celé družstvo.
Mimoto jsme v četě měli i německý vojenský kulometný automat, takový, jímž zde řádil esesák Günther Clause, a
několik pistolí. Tyto zbraně obstarali členové ilegálního výboru. Úkolem strážní čety bylo zajistiti bezpečnost v obci
před z boje prchajícími ozbrojenými vojáky a esesáky. Strážní četa účinně zasahovala a zajišťovala prchající Němce,
ti byli odzbrojováni a odváděni do zajateckého střediska v Čerčanech.

K zaznamenání stojí zejména událost, při které naše strážní četa zachránila životy asi pětičlennému družstvu
lštěnské hlídky. Naše strážní družstvo jsoucí ve strážnici u přívozu zaslechlo z prostoru u Čerčan po levém břehu
Sázavy střelbu a křik. A skutečně v nejbližší chvíli jest mužstvo v bojovém postavení a spatří na levém břehu Sázavy
v obci Lštění prchající lštěnskou hlídku ve směru proti proudu řeky, kteroužto hlídku pronásleduje střelbou z automatů
skupina Němců ve vojenské uniformě. Křik jest náramný, čiší z něho zoufalost nad beznadějnou situací. Lštěnští
nemohou již střelbu opětovati, dostříleli. Skupina Němců již je za palby dohání, hlídka dobíhá k přívozu, je zle – a
v témže okamžiku zasahuje naše strážní družstvo, sestávající tehdy 6-8 mužů. Po povelu: „ K palbě, Palte!“, vidím
vedle sebe krýti se a stříleti Antonína Alexandra, Františka Škubala a Františka Běhoubka.
Posléze jmenovaný kryt za patníkem střílí z těžké pistole.
Palba jest usměrněna přes řeku Sázavu na levý břeh na
běžící německé vojíny a nastal obrat. Němci prchají a v běhu
střílí přes řeku po nás na pravý břeh Sázavy. Byli čtyři,
esesáci to byli, neunikli.
Proč stříleli na naše lidi? Proč přepadli, ztloukli a omráčili
hlídku, která je převážela do Čerčan z Přestavlk. Proč po
přepadení a odzbrojení přestavlcké hlídky projeli autem obcí
Čerčany až ke Lštění? Zde jim hořelo auto. Proč vyskočili a
stříleli po lštěnské hlídce a hnali ji v palbě? Proč se nevzdali
a ušetřili své životy? Za to je stihla spravedlivá odplata
převahou naší palby. Stihl je osud tisíce, či statisíce esesáků,
kteří vědouce, že německý nacistický netvor po porážce u
Stalingradu byl smrtelně zraněn, dávali tomuto netvoru po
svém zločineckém způsobu povzbuzující injekce. Stihla tyto
čtyři válečné zločince spravedlivá odplata za to, že vědouce o
pádu Berlína a na vlasu visící bezpodmínečné německé
kapitulaci, chtěli, tak jako nyní k smrti provazem odsouzený
esesák Günther Clause, vyhráti Německu válku v prostoru
katastru obcí Přestavlk, Čerčan, Lštění a Čtyřkol.

Jindřich Kovář, pamětní kniha obce Čtyřkoly

Obyvatele naší obce, kteří padli během
druhé světové války, připomíná pomníček.
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