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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s ním vánoční svátky, svátky klidu míru a pohody.
Kladu si otázku, zda v dnešní bláznivé době je něco takového, jako je
mír, klid a pohoda vůbec možné. Je to možné, záleží jen na nás, zda se
necháme tím shonem strhnout a nebo se budeme umět zastavit a
zamyslet se nad tím, co jsme v tomto roce udělali dobře a co špatně,
komu jsme ublížili a co bychom měli v příštím roce udělat lépe,
abychom aspoň kapkou přispěli ke zlepšení vzájemných vztahů
v rodině, mezi přáteli a vůbec. Snažme se chovat k sobě ohleduplněji a
věřte, že budeme mít všichni lepší pocit. Jménem zastupitelstva vám
slibuji, že se i v následujícím roce budeme snažit udělat pro naši obec
vše, co bude v našich silách. Ne všechno se podaří, ne v termínech,
které bychom si přáli a proto prosíme o pomoc a spolupráci. Věřím, že
se nám společně podaří život v naší obci učinit ještě lepším než
doposud. Děkuji všem, kteří přispěli byť jen drobným dílem nebo
pomocí k rozvoji a chodu naší obce.
Přeji vám jménem celého zastupitelstva i jménem svým hezké a klidné
Vánoce, všem především hodně zdraví, osobních úspěchů a štěstí
v Novém roce.
Štěpán Benca, starosta obce

Upozor
ňujeme ...
Upozorň
Uzavření obecní komunikace 15.12.-16.12.
Dovolujeme si vás upozornit, že uzavření obecní komunikace vedoucí od hlavní silnice na Pyšely, kolem paintballového
hřiště dolů k tunelu se v důsledku zpoždění prací přesouvá z 11.-12.12. na 15.-16.12.

Údržba chodníků
V polovině listopadu jsme se již dočkali první sněhové nadílky, proto bychom vás rádi opět požádali o spolupráci při údržbě
chodníků a dalších komunikací často užívaných chodci. Podle § 27 odst. 4 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
mají vlastníci nemovitostí, které hraničí s místní komunikací povinnost udržovat přilehlou nemovitost (chodník).
„Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž
příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud
neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich
důsledky takovou závadu zmírnit.“

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Bylo umístěno odrazové zrcadlo na komunikaci III/1096 ve Čtyřkolech u přejezdu.

•

Středočeský krajský úřad poskytnul finanční příspěvek obci Čtyřkoly na nákup zásahové výstroje, výzbroje a radiostanic
pro potřeby jednotky SDH obce.

•

Obec se zúčastní dražby pozemku č.parc. 452 v katastrálním území Čtyřkoly. Jedná se o pozemek, který je v místech
plánovaného výjezdu a nájezdu z dálniční přípojky.

•

V obci byly rozmístěny nově nakoupené nádoby na zimní posyp s drobnou kamennou drtí.

•

Dne 19.11. proběhla veřejná schůze zastupitelstva. Děkujeme všem občanům, kteří se zúčastnili.

•

Obec požádala písemně České dráhy o umístění laviček na vlakovém nástupišti směr Praha i Benešov.

•

Obec poskytla příspěvky 2.000 Kč a 1.000 Kč Českému svazu včelařů, základní organizaci Červany a občanskému
sdružení Ochrana fauny České republiky, které mimo jiné provozuje záchrannou stanici živočichů ve Voticích.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Píšete
íšete ná
nám ...
Rády se s vámi podělíme o krásný kulturní
zážitek ze dne 30.11.2008. Na Hradišti proběhl
adventní koncert. Vystoupil pěvecký sbor
benešovského gymnázia a opravdu bylo co
poslouchat. Lštěnští konšelé se organizace
zhostili na výtečnou. Ještě jednou děkujeme
za krásný zážitek.
Jaegerová, Schubertová, Strachotová,
Hallerová

Probě
roběhlo …
7.12. Mikuláš
Mikulášská besídka
V neděli 7.12.2008 přišel za dětmi ze Čtyřkol a Javorníku
Mikuláš a Anděl. Letos mohl Čert klidně spát, tady neměl
žádnou práci, jelikož tu nebydlí zlobivé děti. Na obecním
úřadě se jako vždy sešla spousta hodných dětí, kterým
Mikuláš s Andělem rozdali bohatou nadílku.
Setkání s Mikulášem a Andělem bylo tentokrát zakončeno
poněkud netradičně. Mikuláš si pro děti připravil létající
lampiony. Děti si tak mohly napsat a poslat svá tajná přání
přímo do „Nebe“.

Děkujeme všem, kteří se postarali o přípravu besídky a
také společnosti PEPSI AMERICAS, která dětem
věnovala pitíčka Toma, která přišla jako každý rok vhod.

Čteme z kroniky … 18. dí
díl
Podle protokolů o místním vyšetřování poměrů držebných za účelem založení nové knihy pozemkové pro katastrální
obec Čtyřkoly s osadami Javorníky a Lhotou Vysokou ze dne 22. října, 16. a 17. prosince 1879 bylo v roce 1879:
a) v osadě Čtyřkoly 20 čísel popisných
b) v osadě Javorníky 19 čísel popisných a
c) v osadě Lhota Vysoká 6 čísel popisných,
sestávajících z usedlostí a domků. Jevili se tudíž vlastníci usedlosti a domků v osadě Čtyřkoly po zrušení
poddanství a nařízeném zavedení knihovních pořádků.
Usedlosti čp. 1
Usedlosti tato nebyla a byla tudíž panská, když po zrušení poddanství bylo nařízeno zavedení knihovních pořádků
užívati tuto usedlost manželé Martin a Marie Hruškovi, a tu, aby se snáze mohli z roboty vykoupiti, prohlásil Jan
z Lobkoviců, tehdejší vlastník panství konopišťského a bývalá vrchnost, prohlášením ze dne 6. března 1850, že jim
usedlosti tu (totiž zákupní jistinu) daruje, aby jim do vlastnictví mohla býti připsána. Manželé tito měli syny
Františka a Josefa a dcery Marii a Annu, posléze jmenovanou provdali za Svobodu. Oni hospodařili na té usedlosti
do r. 1858, načež odešli na výměnek a usedlost odevzdali dle smlouvy ze dne 5. října 1858 synu Františku Hruškovi
v ceně 520 fl. stř. Týž hospodařil do svého úmrtí, při projednání jeho pozůstalosti byla tato usedlost dle odevzdací
listiny odevzdána do vlastnictví jeho synu Josefu Hruškovi (7.6.1870). On v roce 1887 pojal za manželku Annu,
rozenou Dřízhalovou a přijal ji dle smlouvy svatební za spoluvlastnici.
Domek čp. 2
Domek tento byl podle konopišťské pozemní knihy čís. XI., folio 132 p. Vl. A 133 vtěleného právního přiřknutí
pravomocnosti panství Konopišť ze dne 4. května 1840, čís. Ex. 250 a výměrem téže pravomocnosti ze dne 14.
listopadu 1840 čís. 559 v gruntovní knize Konopišťské čís. 132 vtěleného předán do vlastnictví Kateřině Vruštové,
která se později provdala za Josefa Faltera. Po její smrti dne 20. března 1893, byla chalupa odevzdána podle
odevzdací listiny ze dne 17. ledna 1894 jejím dětem a to Františku Falterovi, Josefu Falterovi, Marii provd. Bohatové
a Barboře provd. Melounkové, každému jednu čtvrtinou.
Pokračování příště...

Probě
Proběhla veř
veřejná
ejná schů
schůze …
Veřejná schůze obecního zastupitelstva proběhla 19.11. od 19
hodin v budově obecního úřadu.
Starosta Štěpán Benca seznámil přítomné spoluobčany s
hlavními aktivitami, kterým se zastupitelstvo věnovalo v průběhu
tohoto roku. Zmínil pokračující opravy místních komunikací,
rozšiřování veřejného osvětlení v Javorníku, vybudovaní
sdružené kanalizační přípojky a také přeložku obecní cesty k
Černému mostu.
Část schůze byla věnována dotačním žádostem. V letošním roce
se podařilo realizovat 4 záměry – na opravu mostních lávek,
nákup zahradní techniky, uspořádání letní kulturní akce ve
Vávrovkách a pokračující obnovu hřiště na Planýrce. Žádost na
další etapu obnovy místních komunikací z Programu obnovy
venkova nebyla schválena z důvodu vyčerpání prostředků
určených pro Středočeský kraj.
Na příští rok připravujeme projekty na 6 dalších akcí – další
rozšiřování veřejného osvětlení, projekt kanalizace pro horní
část Čtyřkol a znovu projekt na úpravu místních komunikací. Z
programu LEADER+ bychom chtěli rekultivovat náves v
Javorníku, jejíž studii zpracoval pan Antonín Volek.
Další dvě žádosti o dotace budou směřovat do Programu obnovy venkova na opravu zatékající střechy na budově OÚ
Čtyřkoly a do Fondu sportu a volného času Krajského úřadu na konečnou úpravu povrchu sportovního hřiště Planýrka.
Zastupitelé následně informovali spoluobčany o činnosti jednotlivých komisí – finanční, životního prostředí a kulturní.
Výdajová část rozpočtu obce na rok 2008 byla ke konci října čerpána ve výši 60%. Nevyčerpané prostředky budou použity na
krytí spoluúčasti při dotačních záměrech v roce 2009. V oblasti životního prostředí se diskutovali problémy ochrany přírody,
odpadového hospodářství a péče o zeleň. Kulturní komise seznámila spoluobčany s přehledem uskutečněných kulturních
akcí i těch, na které je pozvání součástí tohoto vydání Rozhledů.
Závěrečné dotazy spoluobčanů směřovaly do oblastí dokončení výstavby železničního koridoru v katastru naší obce,
pokračování opravy místních komunikací a rozšiřování veřejného osvětlení.
Škoda, že si cestu na Obecní úřad nenašlo více spoluobčanů. Těm, kteří se zúčastnili, děkujeme za projevený zájem o dění v
obci a chci vás ujistit, že závěrečné „dočasné uvěznění“ v zasedací místnosti nebylo naším záměrem držet vás na schůzi co
nejdéle…
Petr Beneš

Co se letos podařilo …

Žádosti o dotace a realizované projekty…

Do konce roku bude dokončena rekultivace částí obecních pozemků
č. 333/4, 333/2 a 333/35 (Rokle nad Pstružím potokem).

12/2007 – žádost na opravu místních komunikací z
Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 5 mil. Kč. Žádost neschválena z důvodu
vyčerpání finančních prostředků.

Smlouva na dlouhodobý pronájem fotbalového hřiště paintballovému
oddílu na 10 let – cílem je investice do obnovy infrastruktury,
rekonstrukce kabin při současném zajištění dostupnosti areálu pro
obecní akce (hasičská cvičení, dětský den a jiné kulturní akce).
Vyjednáno prominutí platby Českým drahám 100.000 Kč za věcné
břemeno (sítě v tunelu pod tratí).
Oprava silnice v Javorníku směrem na Baštírnu (poděkování za
podporu panu Reichertovi) a vyštěrkování cesty za zastávkou ČD.
Dokončení úpravy návsi ve Čtyřkolech, vysazení lípy k výročí
republiky.
Vybudování sdružené kanalizační přípojky a další rozšíření veřejného
osvětlení v Javorníku.
Příprava projektu na osvětlení v Javorníku od hlavní silnice směrem k
p. Senohrábkovi.
Provedena přeložka veřejné obecní cesty k Černému mostu.
Dokončení opravy čerpadel v přečerpávací šachtě v Javorníku a
výměna čerpadel v ČOV ve Čtyřkolech ve výši 80.000 Kč.
Zajištění zvětralé skály ve směru na Vysokou Lhotu bezpečnostními
sítěmi.
Zakoupení multikáry pro údržbové práce v obci.
Svépomocí vyměněna podlaha v zasedací místnosti obecního úřadu.

3/2008 – podána žádost o dotace na opravu lávek na
mostě přes Sázavu. Žádost byla podána společně s obcí
Lštění. Každá obec v květnu obdržela 134.000 Kč.
Spoluúčast činila 30%.
3/2008 – přes DSO Malé Posázaví byly získány pro obec
v rámci sdružení dotace na zahradní techniku ve výši
50.000 Kč. Byla zakoupena zahradní sekačka,
křovinořez, 6 zahradních laviček, sněhová fréza a
zahradní nářadí.
4/2008 – Krajský úřad Středočeského kraje poskytnul
obci dotaci 10.000 Kč na letní koncert ve Čtyřkolech.
Koncert proběhl v červenci 2008 na bývalém fotbalovém
hřišti.
6/2008 – obec obdržela neinvestiční dotaci z Fondu
sportu a volného času Středočeského kraje na další
etapu úpravy hřiště na Planýrce ve výši 23.000 Kč. Došlo
k dalším úpravám – provedeno zpevnění svahu a stavba
opěrné zdi, zabudování sloupků na volejbalovou síť,
osazení laviček, oplocení, instalace basketbalového koše
a nákup sportovního náčiní.

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Blahopř
Blahopřejeme …

Pyšely

v předvánočním čase oslaví své životní jubileum

12.12. 10-16,00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Hruš
Hrušková
ková Karla
Panč
Pančochová
ochová Miluš
Miluše
Vítek Josef
Brunclí
Brunclíková
ková Marie

dětský domov Pyšely
17.12. 18,00

BRASS FIVE

koncert žesťového kvintetu v Sokolovně
21.12. 15,30

VÁNOČNÍ KONCERT

kostel Povýšení sv. Kříže

Jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a
spokojenosti do dalších let.

27.12., 28.12.
18,00

MALOVANÉ NA SKLE

divadelní představení pyšelských ochotníků,
Sokolovna
29.12. 16,30

SVÍČKOVÁ

se svíčkami po svíčkách, sraz před obchodem p.
Heřmana

Dovolte nám, abychom co nejsrdečněji popřáli paní Karle
Hruškové ze Čtyřkol, která v prosinci oslaví své 97.
narozeniny. Moc gratulujeme a přejeme rázné vykročení
do dalších let. Hodně zdraví a pohodu v kruhu Vašich
blízkých přeje
zastupitelstvo obce.

ČERČANY
8. -19.12.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Infocentrum pořádá prodejní výstavu s vánoční
tématikou, otevřeno: po, út, čt, pá 9-12 13-17

Vítáme …
v posledních měsících se obec rozrostla o nové
čtyřkoláčky, kterým přejeme šťastně prožité děctví.

KINO Čerčany
12.12 19,00 VICKY CRISTINA BARCELONA
psychologická skorokomedie Woodyho Allena

Adam Vaicenbauer
Karolí
Karolína Kadaní
Kadaníková
ková

13.12. 19,00 DĚTI NOCI
psychologický film ČR
Kino Čerčany upozorňuje, že v době od 14. 12. do 16. 1. 2009
nehraje.

Louč
Loučíme se …

Maršovice u Benešova
2.12.2008

20.12. 10,00 – 16,00 Vánoční setkání s pejsky z útulku

ve věku 92 let zemřel

Maršovice 107, tel: 775 268 225, 728 613 618
pan

Program: Nadílka pro pejsky (papání, pamlsky, hračky, deky,
antiparazitika, obojky, vodítka, chovatelské potřeby), mazlení
pejsků, venčení a samozřejmě adopce pejsků.
vice info na www.volny.cz/marsovice.utulek

Jaroslav

Kubí
Kubíček

Poř
Pořádáme …
19.12. 17,00 Vánoční setkání seniorů

Prodej vá
vánoč
nočních stromků
stromků
Po - Pá

9:00 - 16:00

So - Ne

9:00 - 15:00

p. Kaprálková, Lštění 67

Zveme všechny dříve narozené spoluobčany na
předvánoční setkání na Obecní úřad ve Čtyřkolech.
Přijďte se spolu s námi naladit na vánoční svátky a
popovídat si se sousedy při malém občerstvení.
24.12.

Připravujeme …
30.1. 2009

XV. OBECNÍ PLES

Od 19:30 hodin v sále Hotelu Relax v Javorníku, k tanci
bude hrát stejně kapela DŮRAZ BAND.
Tombola – pokud byste chtěli přispět něčím do tomboly,
učiňte tak nejpozději do 20.1. na obecním úřadě.
Šatnář – hledáme dobrovolníky, kteří by se zhostili této
důležité funkce. Prosím, obracejte se na p. Matuštíkovou
(tel. 737 470 117)

Štědrodenní výšlap na Hradiště

Již tradičně se bude konat Štědrodenní výšlap ke
kostelíku na Hradišti. Sraz je v 9,30 před restaurací
Montana. U kostelíku s dětmi ozdobíme stromeček
donesenými zásobami zeleniny a ovoce. Kytara a
zpěvníčky budou připraveny, tak si zazpíváme i vánoční
koledy.
9.1.2009 Promítání expedice Nepál
od 18:00 se s vámi pomocí fotografií ráda podělím o své
zážitky z raftování na divoké řece Karnali a výšlapu do
základního kempu Annapurny v Himalajích.
Srdečně zve Martina Matuštíková
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