Září – říjen 2015
ročník 10, číslo 5
dvouměsíčník

Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
do začátku první světové války zbývaly ještě tři roky, když se Karla Hrušková narodila. Podobně jako ona také například
budoucí prezident USA Ronald Raegan. Norský badatel a cestovatel Roald Amundsen tehdy v roce 1911 dobyl jako
první člověk Jižní pól, Albert Einstein se stává profesorem na pražské německé univerzitě. Lidí, kteří si mohou tuto
dávnou dobu pamatovat, žije na celém světě podle statistik OSN už jen něco přes 400.000. Donedávna mezi ně patřila i
nejstarší obyvatelka Čtyřkol, než v srpnu ve svých úctyhodných 103 letech zemřela. Asi bychom všichni rádi znali její
recept na takovou dlouhověkost…
Mimochodem, máte-li někdo pocit, že se musíte dožít takového věku, než
se dočkáte ve vaší ulici nových cest a chodníků, tak vězte, že v průběhu
zimních měsíců budeme zadávat zpracování projektových dokumentací,
které budou právě komunikace v naší obci řešit. Cílem je mimo jiné snaha
o připravenost projektů ze strany obce pro potřeby zpracování žádostí o
dotace.
Štěpán Benca, starosta

Vzpomínka
Dne 7.8.2015 zemřela nejstarší
občanka obce Čtyřkoly paní Karla
Hrušková roz. Plačková. Zemřela v
kruhu rodinném ve věku nedožitých
104 narozenin. Vzorně se o ní starala
její dcera paní Věra Vaněčková, která
může být vzorem pro nás všechny, jak
máme pečovat o své blízké v jejich
posledních dnech života. Karlička byla
milá, nenápadná a pracovitá osůbka,
její největší radostí byla rodina, která jí
její starostlivost náležitě oplácela.
Karla Hrušková
16.12. 1911 – 7.8. 2015

Kamarádka Zdena Jaegerová.

Děkujeme obci Čtyřkoly za soustrast, kterou jste vyjádřili naší rodině.
Děkujeme též za květinové dary a účast na posledním rozloučení.
Jménem rodiny Vilém Píša.

Vážení a milí spoluobčané,
jistě jste si stačili povšimnout, že již
nějaký čas chybí nad zastávkou
Čtyřkoly kontejnery na směsný a
tříděný odpad. Na místo nich je
umístěna cedule bijící do očí "Skládka
zakázána". Vzniklým prostorem se
podstatně zvětšilo parkoviště, ale to
nijak
nebrání
některým
z
nás
zaparkovat, vystoupit z auta a vedle něj
odložit mikroténový pytel s domovním
odpadem.
Kontejnery
z
tohoto
stanoviště nebyly zrušeny, byly pouze
převezeny na jiná místa, protože je ve
velké míře využívali lidé z jiných obcí a
nepořádek na horním parkovišti byl
nezvladatelný. Na všech stanovištích
také přibyly nové kontejnery na
plechovky a barevné kovy, bio-odpad a
na tuky i oleje. A zde nastal problém, na
který je třeba upozornit. Plechovky
zabalené do igelitového sáčku do
patřičného kontejneru patří, ale bez
igelitu. To samé platí o bio-odpadu,
plastové pytle nejsou bio-odpad a
popeláři za nás třídit popelnice
nebudou. Nabízí se jisté řešení u bioodpadů. Je možné si zcela jednoduše
objednat na obci popelnici pro tento
účel, zvolit termíny vývozů a je po
problému. Další a ještě jednodušší
řešení je založit si vlastní kompost a za
dva roky z něho mít kvalitní zeminu.
Libor Jaeger, místostarosta

Obrazy Oživlý středověk přibližují podobu posázavských hradů

Tip Rozhledů…

Zajímá vás, jak kdysi mohly vypadat hrady Týnec, Kostelec, Zlenice
a Stará Dubá? Jak se asi žilo jejich obyvatelům? Mnohé mohou
napovědět obrazy Lubomíra Kupčíka nazvané Oživlý středověk, které
se před prázdninami objevily před těmito kamennými sídly, která
neúprosně poznamenal zub času. V torzech věží, paláců a vstupních
bran, v zarostlých valech, rozvalinách a hromadách kamení si jejich
někdejší podobu dokáže vybavit jen pořádný snílek nebo nadšenec.
Lubomír Kupčík má ale představivosti na rozdávání… Přesvědčte se
o tom a zajeďte se podívat k těmto neprávem opomíjeným
památkám.
V rámci projektu vznikly také reálné modely hradů Týnec a Kostelec v
měřítku 1 : 150, které zachycují podobu těchto památek kolem roku
1350, zhruba 100 let před jejich vrcholným obdobím. Osud hradu
Kostelec později zpečetila vojska Jiřího z Poděbrad a zůstala z něj
pouze zřícenina. Zastavit se nepodařilo ani postupné chátrání
týneckého hradu. Modely jsou k vidění na městském úřadě v Týnci
nad Sázavou.

Zajímavé akce v okolí
Nová lávka pod Zbořeným Kostelcem

Den prevence
19. 9. od 13 hod, areál Táborských kasáren,
Benešov
Akční odpoledne s policií a hasiči, ukázky
zásahů, slaňování, pyrotechnika, doprovodný
program
To všechno ona
20. 9. od 19 hod, kino Čerčany, Divadelní
představení hr. Ljuba Krbová, Jan Battěk
Prohlídka věže Václavky
28. 9. od 15 hod, zámek Konopiště
Benefiční koncert Neřež
26. 10. od 19 hod, KD Karlov, Benešov

Pod hradem Zbořený Kostelec u Týnce nad Sázavou byla na konci
července otevřena nová lávka pro pěší a cyklisty. Visutá dřevěná
příhradová konstrukce, která spojila břehy řeky Sázavy, měří 255
metrů a je široká 2,5 m.

Kontejnery
ČTVRTEK 17.09.2015
PÁTEK
18.09.2015
SOBOTA 19.09.2015

14.00 - 16.00 hod
09.00 - 16.00 hod
09.00 - 15.00 hod

NA POZEMKU OÚ ČTYŘKOLY

Koncert Karel Plíhal
9. 11. 2015 od 19:30 hod,
Městské divadlo Na Poště, Benešov

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

Kácení mimolesních dřevin

Dle nové vyhlášky upozorňujeme:

Blíží se doba, kdy občané žádají o povolení
kácet mimolesní zeleň. Ke zjednodušení
celé záležitosti obec na své stránky v sekci
Zápisy a vyhlášky - Vyhlášky a oznámení
obce Čtyřkoly vyvěsila formulář žádosti
včetně související vyhlášky.

(sekačky,cirkulárky…)

Hlučné činnosti jsou v neděli dovolené
pouze mezi 9-12 hodinou dopolední.
vyhlášky naleznete na webových stránkách obce www.ctyrkoly.cz
v sekci Zápisy a vyhlášky

Naše blahopřání patří…
Rok 2015 je životním jubileem pro některé naše
sousedy. Dovolujeme si poblahopřát těm, kteří své
narozeniny slaví v září a říjnu:

Přejeme pevné zdraví
a hodně štěstí.

Noví občánci:

Vyčítal Stanislav

8.9.

9.5. Matěj Šmíd

Černá Miloslava

14.9.

Hodně štěstí a draví

Šlechta Jiří

1.10.

Pospíšil Karel

9.10.

Kotyšan Václav

16.10.

Vyroubalová Věra

19.10.

Bencová Miluše

27.10.

Štěpánová Magda

28.10.

Soutěž Čistá řeka Sázava
Probudit v dětech zájem o přírodu a její ochranu je cílem soutěže
Čistá řeka Sázava, kterou vyhlásila společnost Posázaví o.p.s.
Zúčastnit se jí mohou týmy dětí a žáků do 18 let, jejichž úkolem je
vytvořit praktický vzdělávací materiál, který by zábavnou, ale přitom
účinnou formou přiblížil řeku Sázavu se všemi jejími krásami,
přírodními zákonitostmi i problémy.
Placená inzerce

DIAKONIE BROUMOV
Centrum sociálních služeb
vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské,
dětské)
- lůžkovin , prostěradel , ručníků , utěrek, záclon
- látek (min. 1m2)
- péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek
- domácích potřeb-nádobí bílé i černé -vše
nepoškozené
- vatované přikrývky, polštáře a deky
- nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
- hračky
- malé elektrospotřebiče (vysavače, žehličky, holící
strojky, hodiny, váhy, mixery ,mikrovlnky, vrtačky..)
Sbírka se uskuteční v obci Čtyřkoly od 07.09.2015
do 02.10.2015 v době úředních hodin na Obecním
úřadě ve Čtyřkolech .
Věci prosíme řádně zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.

Ing. Martina Kropšová
nabízí svým spoluobčanům
tyto služby:
• Finanční poradenství v oblasti
pojištění a hypoték
- kontrola stávajících pojistných smluv a doporučení
optimálního nastavení pojištění (auta, nemovitosti, movité
věci, rizikové pojištění, životní pojištění, atd.), uzavírání
nových pojistných smluv, včetně cestovního pojištění,
poradenství v oblasti financování/refinancování hypotečních
úvěrů

• Oceňování nemovitého
majetku, realitní činnost
• stanovení tržní ceny nemovitosti (budov, pozemků,
bytových i nebytových jednotek, apod.), odborné
poradenství při záměru a realizaci koupě či prodeje
nemovitého majetku

Kontakt:

Děkujeme za Vaši pomoc

Tel.: 603 108 801
Čtyřkoly – Javorník 65, 257 22 Čerčany

Informace na OÚ Čtyřkoly, telefon: 317 776 651

E-mail:

martina.kropsova@seznam.cz
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