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Pořádáme...
Oprava cesty v Javorní
Javorníku …
Zásluhou sponzorského daru stavební firmy se obci podařilo
opravit cestu v Javorníku od křižovatky s informační tabulí až po
křížek (směr Baštírna). Veliký dík patří panu Václavu
Reichertovi, který má lví podíl na uskutečnění této akce a bez
jeho přičinění by se jen těžko zdařila. Vybagrovaný materiál z
této komunikace byl použit na částečnou opravu cesty k
chatové osadě u Pyšel, která byla ve velmi neutěšeném stavu.
Libor Jaeger, místostarosta obce

Žádáme ...
Opětovný nepořádek u kontejnerů!!!
Je až s podivem, jak si někteří uživatelé kontejnerů
vysvětlují termín „Kontejner pro směsný odpad“.
Kovový odpad, televize, stavební materiál, plasty do
těchto kontejnerů rozhodně nepatří!!! Znovu vás tímto
žádáme, abyste byli ohleduplní k nám všem, kteří
poctivě třídíme odpad.

Dokončení železničního koridoru
Žádáme spoluobčany, kteří parkují se svými vozy na
okresní komunikaci v Javorníku (v některých místech i
po obou stranách vozovky), aby auta parkovali na
vlastních pozemcích. V brzké době zde bude zvýšený
provoz v důsledku dokončení oprav obou tunelů.
Velká až 20ti tunová auta budou vozit beton.
Libor Jaeger, místostarosta obce

Obecní úřad Čtyřkoly přijme
na dohodu pracovníka na údržbu zeleně, úklid veřejných prostranství, odklízení sněhu a další
práce.
Bližší informace na obecním úřadě (tel. 317 776651).

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Krajský úřad Středočeského kraje informuje o vyhlášení voleb do Středočeského krajského úřadu na 17. a 18. října 2008.

•

Obecní úřad předložil na kontrolním dnu výstavby železničního koridoru seznam zjištěných závad v katastru obce
Čtyřkoly s požadavkem ústního jednání a místního šetření za přítomnosti kompetentních osob a s žádostí o upřesnění
termínu sjednání nápravy.

•

Byly opraveny lávky na mostě přes Sázavu s využitím dotace Středočeského kraje. Práce provedla truhlářská firma Jan
Kleprlík.

•

Obec Čtyřkoly obdržela usnesení Okresního soudu Benešov o stanovení soudního znalce z oboru ekonomiky a
oceňování nemovitostí ve věci sporu s firmou Naidr, která prováděla v obci stavbu ČOV.

•

V budově OÚ Čtyřkoly v prvním patře téměř neteče voda z důvodu neprůchodného původního potrubí. Obecní úřad
objedná opravu stoupaček.

•

Úpravy hřiště Planýrka s využitím dotace Středočeského kraje (oplocení, sloupky na sítě atd.) bude zadáno firmě. Dále
budou zakoupeny lavičky, odpadkový koš a sítě na nohejbal a volejbal.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Informujeme …
Kontejner na biologický odpad
ve dnech 27.9. – 28.9. bude před budovu obecního úřadu
opět přistaven kontejner na biologický odpad ze zahrad.
Kontejner bude určen pouze na biologický odpad! Žádáme
Vás, abyste do kontejneru neodkládali nic jiného, ani větve
většího průměru než 5 cm. Bohužel i přes tyto písemné
výzvy v kontejneru opakovaně nacházíme věci, které tam
nepatří.

Upozorň
Upozorňujeme …
Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. prosince 2003 končí nejpozději 31.prosince
2008. Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka –
občanské průkazy, ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti
„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“,
zůstávají nadále platné.
Tato výměna občanských průkazů nepodléhá správnímu
poplatku. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí
po dobu v nich uvedenou.

Moštárna Čerčany
pro milovníky moštu - moštárna zahajuje výkup jablek v
sobotu 6. 9. od 9 - 12.00 hod. Následně každý den (krom
neděle) ve stejném čase můžete předat jablka - tel. p.
Marvan - 723 936 107

Taktické
aktické cvič
cvičeni SDH Čtyř
tyřkoly 2008
v sobotu 20.9.2008 od 9.30 hod. proběhne ve Čtyřkolech na
paintballovém hřišti ve Vávrovkách. V souvislosti s tímto
cvičením žádá SDH Čtyřkoly, aby občané bydlící v ulici u
řeky vedoucí od továrny Junker a dále v odbočce doleva
před Berkovými, neparkovali svá auta na obecní komunikaci,
kde bude probíhat cvičení.

Otevř
Otevření
ení železnič
elezničního př
přejezdu …
Dne 8.9. proběhla kolaudace železničního přejezdu …..

Náves Javorní
Javorník …
Bydlíme v přímém sousedství návsi v Javorníku. Rádi bychom
touto cestou pozvali děti javornické i na veřejný prostor návsi
Javorník ke společným hrám (dá se tam už docela slušně
začutat nebo prostě jen vylítat). Věříme stále tomu, že děti jsou
bezprostřední a že je jim jedno jestli táta jezdí s traktorem a
nebo v Audině. Zkrátka děti by měli být do budoucna pojítko
staro a novousedlíků, protože spolu chodí do školky a školy, a
prožívají společně radosti i maléry dětských let. A jednou budou
mít na co společně vzpomínat. Máme radost, začíná se to dařit,
na návsi si hrají děti i jiné než naše! Planýrka je fajn, ale pro
prťata je daleko. Letos na podzim nebo příští rok na jaře se obec
Čtyřkoly a stavební firma Alpine pokusí přeměnit prostor dnešní
stavební ohrady na důstojné místo (lavičky, keře, tráva), věříme,
že k realizaci se nás tam sejde více Javornických.
Rádi bychom poprosili pejskaře, aby z prostoru návsi odklízeli exkrementy (HOVÍNKA), každý dobře ví, koho se to týká.
V našich rodinách se nachází celkem 3 psi a jedna psice a dovedeme pochopit, že když to na pejska přijde, zavrtí se a nikdo
mu nezabrání To dokončit. Nepochopitelné je, že to tam někdo nechá. Nemluvím o tom, že kontakt v jakékoli podobě
s takovýmto exkrementem, zvláště smečovaným proti Vám prostřednictvím sekačky či křovinořezu, je strhující zážitek.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za zveřejnění tohoto článku v Rozhledech a uvést na pravou míru několik zpráv, které se
dozvíte pouze prostřednictvím třetí osoby, a vysvětlit, proč jsme to dělali:
• zamezení opakování situace s čtyřkolskou kanalizací (pro Javorník nic, ale vše, co se vybagruje ve Čtyřkolech, vyvézt na
náves do Javorníka a nechat to tam)!
• není to naše, je to obecní, my to pouze udržujeme a nemáme z toho nic!
• dnes to koupit nechceme a asi ani zítra!
• ještě staré zastupitelstvo, které údajně z důvodu finančního nedostatku nebylo schopno odstranit důsledky svého počínání
v Javorníku při výstavbě čtyřkolské kanalizace, se písemně zavázalo tento pozemek proti našim vynaloženým prostředkům a
úsilí po dobu 10ti let neposkytnout k pronájmu či prodeji!
• ještě všichni v Javorníku máme 8 let na to, abychom dokázali, zda o veřejné prostranství v Javorníku stojíme a nebo ne. Je
to jen na nás všech a nikdo jiný to za nás neudělá. V případě, že se okolo návsi budou vyskytovat odpady typu vybouraná
koupelna, televize, záchodové a jiné mísy, půl prasete, a kompletní hašičská výbava pro celé mužstvo, pánská ochrana
včetně náplně a jiné a jiné (nevozí to tam pouze místní), pak je otázka, jestli nebude lepším správcem tohoto majetku
soukromý vlastník a ne obec, ta obec jsme totiž všichni, kdo tu bydlíme.
Děkujeme za trpělivost, pozornost, shovívavost, pochopení i nepochopení.
Přejeme pěkný podzim všem, pěkné babí léto pro baby i chlapy.

Trefilovi a Kramolišovi

Čteme z kroniky … 17. dí
díl
Původně, snad ještě v XVI. století stál proti městečku Lštění na pravém břehu řeky Sázavy
čtyřkolský mlýn o třech složeních, jehož veselé klapání odráželo se o skalní stěny Hradiště. Mlýn ten
stál tu as samoten, ostatní budovy byly vystavěny v dobách pozdějších a utvořily osadu Čtyřkoly. Mlýn
tento patřil snad k městečku Lštění a sním snad patřil do r. 1453 ku hradu Zlenice, od r. 1453-1663
ku Komornímu Hrádku a od r. 1725 ku panství konopišťskému. Dle zápisů v knihách na panství
konopišťském vedených, shledáváme, že před 150 lety – do roku 1800 bylo ve Čtyřkolech 13 čísel
popisných – od č.p. 1-13, z usedlostí těch byly 4 nezakoupené, tedy za panské považované, byly to
usedlosti č.p. 1,3,7 a 13, ostatní nalézaly se v soukromém vlastnictví. Kolem roku 1800 vystaveny
byly domy č.p. 14,16,17a 18, ostatní domy byly vystavěny po roce 1800. Pokud byly usedlosti
zakoupené, tedy v soukromém vlastnictví, shledáváme, že před 150 lety byly dle velikosti usedlosti:
č.p. 6 35 jiter, 106, čp. 10 26 jiter 705, čp. 11 23 jitra 1043, čp. 4 13 jiter 1249, čp. 8 12 jiter
1239, čp. 12 12 jiter 866 a čp. 22 jitra 95. Vlastníci těchto zakoupených usedlostí byli povinni
vrchnosti své, panství konpišťskému, každoročně za to, že chráněni byli v držbě pozemků, tedy z
důvodu svého poddanství, odváděti celkem do panského důchodu 14 fl. 35 kr. Rýn. (asi 170 K rak.
č.), pak do konopišťské flusárny celkem 10 strychů popela a konati ročně celkem po 156 dnů roboty
tahem a 546 dnů roboty pěší. Před rokem 1800 uvádějí se ve Čtyřkolech jména, resp. rodiny:
Barešova, Barochovského, Dřízhala, Hoproutova, Chrpova, Kačírkova, Musilova, Nechvátalova,
Pazderova, Spalenského, Zachova a Procházkova.
Pokračování příště....

Blahopř
Blahopřejeme …

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

… k narozenin
ám
narozeniná

Pyšely
PYŠELSKÝ PAŠÁK, cyklistický závod pro děti i dospělé
Termín závodu bude včas plakátován.

V měsíci září oslaví narozeniny
Štěpán Benca

60 let

Černá
erná Miloslava

70 let

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.

13.9. 9,00 OSLAVY 130. VÝROČÍ HASIČSKÉHO SBORU
výstava hasičské techniky a dokumentace
odpoledne ukázky techniky na náměstí
večer taneční zábava v sokolovně

… k narození
narození

27.-28.9. SOKOLSKÝ DEN, oslava 90. výročí vzniku
samostatného československého státu
Čerčany

Během posledních měsíců přišli na svět opět noví
čtyřkoláčci. Rodičům srdečně blahopřejeme!

1.-26.9. VÝSTAVA KRAJINA MÉHO SRDCE
olejomalby výtvarníka Jana Dvořáka
Infocentrum Čerčany, výstava je prodejní

Horá
Horák Daniel

od 3.9.

24.8. 2008

Doupovec Ondř
Ondřej

pořádá Sdružení Dráče, tel. 736 755 001

9.8. 2008

Povolná
Povolná Jana

FLOORBAL PRO PŘEDŠKOLÁKY

24.7. 2008

od 10.9. ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
pí Helena Parmová tel. 317 776 154

Angličtina pro děti od 4-7 let
Kurzy budou probíhat vždy ve čtvrtek. Cena lekcí bude
upřesněna na informativní schůzce 11.9. v 15:30 v
místnosti obecního úřadu.
Bližší informace:
731768445

lektorka

pí.

Monika

Grycová

KINO ČERČANY
13.9. 20,00 TEMNÝ RYTÍŘ, akční fantasy USA
19.9. 20,00 DECH, drama Jižní Korea
20.9. 20,00 SIROTČINEC, horor Mexiko, Španělsko
27.9. 20,00 AKTA X: CHCI UVĚŘIT, sci-fi thriller USA

Probě
roběhlo …

4.10. 16,00 WALL-I, animovaný hit letošního léta USA

31.8. proběhlo slavnostní otevření hospice v Čerčanech,
který je prvním stacionárním hospicem ve Středočeském
kraji. Hlavním bodem bylo vysvěcení kaple Dobrého
pastýře, která je srdcem nejen budovy, ale i celé
myšlenky hospice.
Sdružení TŘI od 1. září 2008 zahájilo provoz tohoto
nestátního zdravotnického zařízení.

4.10. 19,00 BATHORY, velkofilm Juraje Jakubiska
9.10. 10,00 BROUČKOVA RODINA II.
11.10. 19,00 MUMIE:HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
dobrodužný horor USA

Hospic bude poskytovat paliativní péči pro vážně
nemocné pacienty v terminálním stadiu onemocnění.
Bližší informace na www.centrum-cercany.cz , kde je
také možné stáhnout formulář Žádosti o přijetí do
hospice.
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nádvoří hospice

