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Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
s vydáním posledního čísla Rozhledů v letošním roce jsme finišovali, když světem cloumaly emoce, na jedné straně
smutek a na druhé vztek, po teroristických útocích v Paříži v pátek třináctého listopadu. V těch chvílích bylo obtížné,
vlastně skoro nemožné, zmiňovat se v tomto úvodníku o starostech, které máme v naší obci s rozestavěným
vodovodním řadem, s nepořádkem kolem popelnic, sousedskými vztahy. Stejně tak nepatřičně by asi vyzněly tradiční
předvánoční věty a přání o klidu, míru a odpočinku, když se na našem kontinentu dějí věci, nad kterými zůstává rozum
stát.
Možná ale o to více můžeme upozornit na společná setkání, která pro vás zastupitelstvo připravuje na konec roku –
rozsvícení obecního vánočního stromu, posezení pro seniory, nebo dvě akce přímo na Štědrý den. Tam se můžeme nad
všemi věcmi, které se dějí jak ve světě, tak u nás ve Čtyřkolech a Javorníku, společně zamyslet.
Těším se na setkání s Vámi.
Štěpán Benca, starosta

Jak Sorlana s Roslanou o poklad přišly!

Vodovod atd…

V sobotu 7.11 se naše děti vydaly hledat poklad, který
byl údajně ukrytý na zřícenině Hláska a hlídaly ho dvě
strašlivé čarodějnice Sorlana (viz foto) s Roslanou.
Nicméně děti z naší obce jsou velice mazané a
čarodějnice neměly šanci poklad ubránit. Cestu k
Hlásce hledačům osvítily dýně a tři ukryté indicie
vedoucí k pokladu byly také brzo objeveny, i když jedna
byla pod ochranou odporného pavouka (viz foto).
Poslední překážkou bylo sice strašidlo, které mělo
poklad v břiše, ale touha našich dětí byla větší než
strach, takže se o poklad zaslouženě všechny podělily
stejným dílem. A čarodějnice? Nakonec přichystaly pro
vyhládlé cizince buřty, které si do večera opékaly u
táboráku.

V předminulém čísle vydání Rozhledů jsme uveřejnili
článek, který začínal slovy: kdo by neznal pohádku, ale
hlavně končil větou: Určitě si, ale dokážeme všichni
představit, že tu budeme mít – slušně řečeno – velký
nepořádek... Musíme to vydržet.
Musím přiznat, že ani já jsem si nedokázal představit jak
vypadá velký nepořádek. Z Vašich ohlasů, které
dostáváme na obecní úřad vyplývá, že mnozí z vás jsou
na tom podobně. Nepochybně jsou vaše výtky oprávněné
a na místě. Věřte nám, že se opravdu snažíme přimět
zhotovitele stavby, aby napravil svá pochybení a zlepšil
podmínky na staveništi a v okolí stavby. Bohužel to není
vždy jednoduché.
V současné době je stavba v časovém skluzu a tak se
výkopové práce posouvají do těch nejméně příjemných
podzimních měsíců. Na základě posledního vyjádření
zhotovitele by měla být stavba dokončena, přesněji řečeno
připravena na zazimování, nejpozději do 15.12 s tím, že
povrchy budou prozatímně upraveny stěrkovým zásypem,
aby bylo bahna pokud možno co nejméně. Realizace
finálních povrchů nás čeká v průběhu příštího roku.
Ladislav Horák, zastupitel

Zápisy ze schůzí zastupitelstva a aktuality jsou k dispozici
na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na OÚ.

Zajímavé akce v okolí

Akce v obci:
29.11. od 16 hod Rozsvícení vánočního
stromku
Přivítejme společně advent se svařáčkem v
ruce – tentokrát na pozemku u obecního
úřadu.
16.12. od 16 hod Vánoční posezení pro
seniory
v zasedací místnosti v prvním patře
obecního úřadu.
24.12. Štědrodenní výšlap
Již tradičně se bude konat Štědrodenní
výšlap ke kostelíku na Hradišti. Sraz je v 10
hodin u mostu. V kostelíku si můžete
připálit Betlémské světlo, zazpíváme koledy
a děti mohou ozdobit stromeček pro zvířátka
donesenými ozdobami ze zeleniny a ovoce.
24.12. Bridge After Party
Přijďte na Štědrý večer „po pohádce“ zapálit
svíčku na náš čtyřkolský most a popřát si a
připít se sousedy na krásné Vánoce

26.11. 17 hod PAVEL KOSATÍK
Knihovna Čerčany
– Beseda o psaní, knihách, osobnostech a vztahu k českým
dějinám, čili od SCI-FI po Havla a Tigrida
13.12. CHARITATIVNÍ KONCERT PRO DĚTSKÝ DOMOV
PYŠELY
Pyšelská sokolovna
- jako každoročně hraje BRASS FIVE, zpívá dětský sbor ZŠ TGM
Pyšely v pyšelské sokolovně
21.12. 19,30 hod VÁCLAV NECKÁŘ
KD Karlov, Benešov
- nenechte si ujít vánoční koncert

Tip Rozhledů…
„Chtíc, aby spal“, aneb výstava betlémů
27.11.-9.1. Muzeum Podblanicka, Benešov
Výstava představí zhruba 50 betlémů od různých autorů,
zhotovených z různých materiálů (dřevo, papír, textil, perník...)
Pro veřejnost bude otevřeno vždy od úterý do soboty:
9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
24.12. 2015: 13:00 – 17:00

O tom, co budeme dýchat, rozhodujeme pouze my!
Zima už je za dveřmi, topná sezóna se rozjíždí na plné obrátky a s tím přichází značné zhoršení kvality ovzduší. Chtěla
bych proto tímto článkem upozornit na to, že za kvalitu vzduchu, který dýcháme, si do značné míry můžeme sami - tím,
čím topíme a jakým způsobem to provádíme. Mezi nejekologičtější palivo z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší patří
zemní plyn (ev. i elektrická energie). Při používání tuhých paliv je třeba se řídit zásadou, že topíme v kotli nebo v
kamnech pouze takovým palivem, na které jsou daná zařízení zkonstruována a udržovat je v dobrém stavu. Rozhodně
se zde nesmí pálit odpad, jehož spalování v domácnostech vede ke znečišťování ovzduší a celé řadě zdravotních
problémů. Ty se mohou projevit poměrně brzy, ale také až s odstupem mnoha let a mohou být velmi závažné.
Ovšem nejen spalování odpadů může mít neblahý vliv na lidské zdraví. I při spalování uhlí a dřeva vznikají tuhé
znečišťující látky, které se usazují v dýchacích cestách. Je proto důležité používat dřevo co nejvíce vyschlé a kvalitní
uhlí. Spalováním nekvalitního paliva se neušetří, saze ucpou kotel a komín a účinnost spalování se ještě zhorší.
Co spalujeme a jak nám to škodí?
- Plasty - při jejich spalování vzniká nejvíce jedovatých
látek, např. dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, jedovatý
styren. Celá řada těchto látek patří mezi kancerogeny!
PLASTOVÉ VÝROBKY A OBALY PATŘÍ DO
KONTEJNERU NA PLASTY!
- Nápojové kartony (obaly od mléka, džusů apod.) - při
spalování vzniká celá řada jedovatých chloroorganických
látek a těžkých kovů, které jsou také prokazatelnými
kancerogeny!
NÁPOJOVÉ KARTONY PATŘÍ DO TŘÍDĚNÉHO
ODPADU!
- Barevné časopisy a celobarevné letáky obsahují ve
svých barvách množství těžkých kovů, které se při
spalování uvolňují.
PAPÍR PATŘÍ DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU!
-Tráva, listí, biologický odpad - jedovatý oxid uhelnatý,
zároveň mohou být zdrojem dioxinů, které jsou škodlivé už
v malých koncentracích.
BIOLOGICKÝ ODPAD PATŘÍ NA KOMPOST nebo do
kontejneru na bioodpad!

Topte ohleduplně k přírodě
i k sousedům. Odpad nespalujte, ale
třiďte! Ať máme ovzduší lepší než je
vidět na obrázku

Naše blahopřání patří…

„Čas rozjímání“ je skoro za dveřmi…

Těší nás, že můžeme popřát našim
sousedům, kteří v posledních dvou
měsících roku 2015 oslaví životní
jubileum:

… a tak cítím šanci trochu moralizovat.
Jsem na pozici zastupitelky něco málo přes rok. Ten rok mě obohatil o mnohé.
Nicméně o jednom pocitu bych se chtěla v tomto předvánočním čísle Rozhledů
zmínit. Během této doby jsem poznala mnoho lidí z naší obce osobně nebo i
zprostředkovaně, vyslechla jsem si mnoho příběhů a stížností. Bohužel hodně
často se objevovala nespokojenost se sousedy. Je škoda, když se lidé, kteří mají
společný plot, nedokáží navzájem domluvit. Někomu stíní stromy souseda a padá
z nich listí, někomu štěká pes, někdo seká moc často, někdo má hlučné
návštěvy, atd. atd. A když on mi dělá tohle, tak já udělám zase tohle.
Takže když si každý odpovíme na otázku: „Mám právo si vysadit strom na
svém pozemku, kam chci?, ano a vysadím ho tak, že sousedovi za dva roky
zastíní terasu, asi to vztahům se sousedem moc neprospěje. Ano, mám právo si
ten strom vysadit, ale je to právo silnějšího, hájím pouze svoji svobodu na úkor
druhého a ten si pak zase bude hájit svobodu na úkor můj.
Proč si tedy znepříjemňovat život navzájem a nezkusit se domluvit, např.
odvést listí z mého stromu, který pokryje půl vedlejší zahrady, nepouštět psa v
neděli v sedm hodin ráno…
A věřte, lze se domluvit, také jsem se s tím za uplynulý rok setkala.
Určitě klasik nemyslel, když pronesl: Myslím, tedy jsem, určitě nechtěl říci:
Myslím jenom na sebe.
Markéta Ježková, zastupitelka

Černý František

9.11.

Stehlíková Anna

12.11.

Kadeřávek Karel

17.11.

Šobrová Eva

23.11.

Míková Jana

1.12.

Vítek Josef

5.12.

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.

Advent se blíží, připomeňme si několik zvyků.
Stromeček v Čechách
První vánoční stromeček se rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812. Po třiceti
letech se v Praze začaly stromky prodávat zcela běžně a lidé je nazývali Kristovým stromkem. Stromeček si mohly ze
začátku dovolit jen zámožnější rodiny, teprve později se stromeček rozšířil na Moravu a do většiny příbytků. Stromeček
k nám pronikl z německého území. Až do poloviny našeho minulého století byla vánočním stromkem hlavně jedle. Zvyk
stavět rozsvícené vánoční stromy na veřejná prostranství se v Evropě ujal po první světové válce. Na českém území
se podle dochovaných zpráv poprvé postavil veřejný stromeček v Plzni roku 1925.

Návštěvy Barborek

Adventní kalendář

Večer před svátkem sv.
Barbory chodívaly po vsi
Barborky. Oděny byly bíle a
přes obličej mívaly bílý
závoj.
Bílá
barva
symbolizovala
čistotu
a
nevinnost.
Většinou
chodívaly ve dvojicích či
trojicích a obdarovávaly
malé děti ořechy, jablky a
cukrovím.

Oblíbeným adventním zvykem jsou
dodnes adventní kalendáře. Starý zvyk
se jmenoval Jeruzalém. Poprvé se
objevuje v souvislosti s dětstvím Johana
Sebastiana Bacha. Jeruzalém si děti
dělaly samy. Vzaly se dvě větší
papírové čtvrtky vedle sebe, nakreslily
na ně siluetu města, kostelní věže,
brány, domy s nastřiženými okénky.
Dvě čtvrtky papíru se zatočily k sobě do
podoby válce a byly slepeny. Jeruzalém
byl postaven v pokoji, nikoli uprostřed.
Navečer byla do středu válce umístěna
svíčka a byla-li jediným světlem, vrhala
po stěnách tajemný stín. Najednou byli
všichni uprostřed Jeruzaléma, děti
otevíraly jedno okénko za druhým před
každým vyprávěným příběhem, třeba i
svým. Jeruzalém stále víc zářil. Tedy
hodně odlišné od dnešních adventních
kalendářů, kde ze zvyků zbyl jediný,
počet otevíraných okének.

Větvičky Barborky
Velmi známým zvykem je i řezání třešňové větvičky „barborky“. Ta se
řezala nejen na ozdobu světnice, ale také pro její údajnou a čarovnou
moc. Uříznutá „barborka“ se vložila do nádoby s vodou a čekalo se, zda
vykvete. Kolikátý den od uříznutí větvička vykvetla, tolikátý měsíc v
následujícím roce byl pro majitele větvičky šťastným.
Jindy děvče uřízlo větviček více a každé dala jméno jednoho z chlapců,
kteří jí byli sympatičtí. Věřilo, že se stane nevěstou toho, která větvička
nesoucí jeho jméno vykvetla nejdříve.
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