Červenec - srpen 2015
ročník 10, číslo 4
dvouměsíčník

Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
kdo by neznal pohádku Princové jsou na draka a její ústřední píseň Dělání. Pro připomenutí: „Když máš srdce zjihlé,
když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže…“ Upřímně řečeno, Potíží kvůli Dělání budeme mít v naší obci v
příštích měsících dost a dost. V minulých dnech byly totiž po dlouhých přípravách zahájeny práce na stavbě
vodovodního přivaděče a na naší vodovodní přípoloži, a z toho vyplývá, že se všichni musíme připravit na výrazná
omezení v dopravě a celkově pohybu po veřejných komunikacích. Rozkopaná bude hlavní silnice, postupně seshora od
Javorníku, až k mostu do Lštění. Česká firma KB systém, která stavbu přivaděče provádí, slíbila, že uzavírky budou
postupné, a pokud dojde k omezení konkrétních obyvatel, bude je informovat. Určitě si ale dokážeme všichni představit,
že tu budeme mít – slušně řečeno – velký nepořádek… Musíme to vydržet.
Když už jsem u toho nepořádku - povšimněte si, že bylo zrušeno stanoviště kontejnerů nad železničním přejezdem,
prosím, respektujte to a využívejte kontejnery pod zastávkou. Důvody jsou nasnadě: všude se válely odpadky, řidiči se
snažili své automobily zaparkovat mezi popelnice a ty byly přitom neustále plné. I proto, že svůj odpad sem vozili i
sousedi z okolních vesnic. Tak snad už nebudou a navíc získáme více parkovacího místa.
Hezké léto.

Štěpán Benca, starosta

Štěpán Benca, starosta

Zprávy ze zastupitelstva
•

Zastupitelstvo schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky
o regulaci hluku a nakládání s odpady.

•

Krajský úřad provedl kontrolu hospodaření obce Čtyřkoly za
rok 2014. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

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

Obecní úřad s novou fasádou

Nové obecně závazné vyhlášky
Možná jste si již všimli, že zastupitelstvo obce schválilo v tomto roce dvě nové obecně závazné vyhlášky: O ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností a O nakládání s odpady.
Vyhlášku regulující hlučné činnosti v obci jsme po vzoru jiných obcí přijali zejména pro vymezení jasného rámce pro
regulaci hluku. Stále si myslíme, že jde především o zdravý rozum a dohodu se sousedy, nicméně pro řešení sporů
ohledně hluku je dobré mít pro tuto oblast přesnější úpravu.
Noční klid je vymezen dobou od 22 do 6 hodin, výjimky jsou možné po schválení obecním úřadem. Zároveň je
stanovena neděle jako klidový den, kdy jsou dovolené hlučné činnosti (sekání, řezání apod.) jen od 9 do 12 hodin.
Věříme, že jde o rozumný kompromis, který přispěje ke zlepšení kvality života v naší obci.
Vyhláška o odpadech je aktualizací starší vyhlášky. Vymezuje přesněji druhy komunálního odpadu, druhy a umístění
sběrných nádob, frekvenci sběru odpadu a nakládání s odpadem.
Obě vyhlášky naleznete na internetových stránkách obce www.ctyrkoly.cz v sekci Zápisy a vyhlášky.
Robert Nešpor, zastupitel

Zajímavé akce v okolí
Oživlý středověk v podhradí aneb středověká
řemesla na vlastní kůži
18.-19.7.2015, sobota 10-18h, neděle 10-15h
Vstupné dobrovolné
Navštivte již tradiční řemeslný víkend na hradě a přijďte
si vyzkoušet klasická i již zapomenutá řemesla.
Opět tu pro Vás budou přadleny, kováři, řezbáři a
brašnáři. A další řemesla, která jste u nás již potkali i
nějaké novinky. Ochutnáte ze středověké kuchyně a
Vaše ratolesti se vyřádí v dětské aréně.

Dětský den
Druhou červnovou neděli si děti mohly užít svůj
den ve Čtyřkolech. Na Vávrovkách pro ně obec
ve spolupráci s SDH Čtyřkoly připravila
odpoledne plné zábavy a soutěží, kde nechyběla
ani jízda na koních. Trochu adrenalinu přibylo při
ukázkách výcviku policejních psů, zásahů proti
ohrožující osobě a také při předvedení
pyrotechniky. Děti měly možnost si prohlédnout
policejní transportér a zbraně.

Toto vše a mnohé jiné Vás čeká 18. a 19. července 2015
na malebné zřícenině hradu Zlenice.
DětskýTip
den Rozhledů…
na Hlásce
1.8.2015 14-18h
Vstupné dobrovolné
Zveme všechny děti i rodiče na tradiční dětský den na
Hlásce. Děti pomohou panu králi zkontrolovat, zda je v
jeho království vše v pořádku. Aby to děti zjistily, vydají
se do služby k různým řemeslníkům. Ale pozor! Na
stezce na děti číhají různé nástrahy! V podhradí se
můžete těšit na tvořivou dílnu, malého archeologa nebo
hry pro nejmenší.
Hlavní organizátor: Sdružení pro ochranu kulturního
dědictví – Zlenice
Open air opera Konopiště
27.7. 20,30 h - La Traviata

Tip Rozhledů…
Každý si mohl odnést malý dáreček a nakonec
se vyřádit v hasičské pěně. Za ukázky zásahů
děkujeme ICP Praha Ruzyně. Jízdu na koních
zajistil jezdecký areál Čtyřkolák, díky patří i
společnostem Pepsico ČR a Celidia s.r.o.

Experimenta
Benešovem

–

experimentální

prostor

pod

Pod
benešovskou
radnicí
byl
otevřen
nový
experimentální
prostor.
Pojetí
celého
prostoru
benešovského podzemí počítá s využitím jednotlivých
výklenků ve sklepení pro samostatné (většinou
interaktivní) instalace, kde si děti ale i dospělí mohou hrát
se světlem a zvukem.

Kam nejen o prázdninách na výlet?
Od pondělí 6. července je možné najít řadu informací v
brožuře Posázaví. Šedesátistránková barevná publikace
přináší tipy na výlety, informace o možnostech ubytování,
stravování, sportovního vyžití a spoustu dalších
užitečných kontaktů pro návštěvníky i obyvatele Posázaví.
Dostupná je v českém a anglickém jazyce. K nahlédnutí
nebo stažení je na www.posazavi.com v rubrice
Publikace.

Osada Montana uspořádala
poslední červnovou sobotu dvě
tradiční akce a to:

Čtyřkolský papírák a Přechod Sázavy
Papíráka se zúčastnilo 37 závodníků. Na prvním místě se umístil Antonín Mráz s časem 34:04. Druhý skončil Radek Taške
34:30 a třetí Josef Neumann s 34:43. Nejlepší z žen byla Iva Taške za 40:56, druhá Marcela Brožíková za 42:16 a třetí
Martina Doupovcová za 44:53. Juniory (do 18let) vyhrál Matěj Plášil za 37:52, druhý Tomáš Capouch za 42:52 a třetí Filip
Macek za 44:26. Seniory (45 let a starši) vyhrál Radek Čmolík za 40:41, druhý Bedřich Bergmann za 41:13 a třetí Jindřich
Šátek za 49:51.
Přejít Sázavu suchou
nohou se pokusilo 34
borců. Nejrychlejší byl
Jan Kubišta, který ve
finále porazil Marka
Moulise. Obě akce
proběhly před mnoha
diváky a počasí docela
přálo, i když předpověď
nebyla moc optimistická.
Tak zase za rok…

Naše blahopřání
patří…

K zamyšlení…

Rok 2015 je životním
jubileem pro některé naše sousedy.
V červenci a srpnu své narozeniny
slaví:
Neumann Petr

8.7.

Veselková Brigita

9.7.

Konta Antonín

10.7.

Pomazalová Hana

11.7.

Vondráčková Jarmila

14.7.

Hallerová Blažena

17.7.

Paur Jaroslav

19.7.

Rakušanová Jana

8.8.

Moudříková Jaroslava

9.8.

Musilová Soňa

21.8.

Strachotová Božena

22.8.

Hrbáč Martin

27.8.

Přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí.

Za jakou cenu?
Čas od času stojí za to se zastavit. Kam a proč tak spěcháme?
Samozřejmě, že není jednoduché zápasit se všemi, kdo po nás vyžadují,
abychom dostali ze sebe úplné maximum, abychom byli supermany,
superženami; abychom zastavili čas a den měl najednou o jednu, tři, sedm
hodin víc. Kdo z nás se však odváží říct ne, když žijeme v Evropě
s nejistým pracovním uplatněním, nemáme jistotu zaměstnání, naše platy
se mohou snížit o polovinu během několika málo měsíců. Jinde si lidé
musí sbalit kufry a odstěhovat se za prací jinam. Nečeká nás podobný
osud? Žijeme v neustálé pohotovosti, abychom dostáli všem očekáváním.
A je jedno, za jakou cenu. I když cena je vysoká. Platíme totiž vlastním
životem, který je časově omezen. Nic vám nevynahradí dny, které byste
mohli strávit se svými dětmi. Nic vám nevynahradí důležité okamžiky
v životech vašich nejbližších přátel. Nikdo po vás nemůže chtít, abyste
veškerou práci, na kterou, jak říkáte, nemáte čas, nechávali na své
milované polovičce. Odmítnout věnovat se práci ve chvílích, které jsou na
podobné věci určené (odpoledne, večery, víkendy, prázdniny a různé
svátky) je však v dnešní době riskantní disciplínou. I takové rozhodnutí má
svou cenu. Šéf vás propustí, firma zkrachuje. Je to naléhavé. Jediná
naléhavá věc však ve skutečnosti je, abychom zvážili, co nás to stojí a
rozhodli se, kolik a za co jsme ochotni zaplatit.

Proto užívejte prázdniny, dovolené, léto.
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