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ČTYŘKOL a JAVORNÍKU
Milí sousedé a přátelé ze Čtyřkol a Javorníku,
Dostávají se Vám do rukou nové Rozhledy v čase přicházejícího jara (snad…). Letošní zima nebyla tak mrazivá jako loni,
ale mrazivý a dlouhý byl její závěr. Během procházky po obci během velikonočních dnů bylo evidentní, jak se všichni na
jaro těšíme, někteří relaxují na prvním slunci, většina pracuje na zahrádkách, nebo vyráží na procházky a na kola.
Velikonoce jsou svátky náboženské i pohanské, každý je prožívá dle své chuti, někdo dle tradic, založených na historii. I
my se v tomto čísle věnujeme minulosti. Naši nejstarší občané, o kterých níže píše milá paní Jaegerová, již něco pamatují
a třeba si i závěrečným článkem těchto Rozhledů připomenou dobu, kterou prožívali, a která je pro většinu z nás již
historií. Jsme rádi, že jsou mezi námi takoví pamětníci.
Přeji krásné jarní dny.
Štěpán Benca, starosta

Napsali nám:
Celosvětové statistiky dokazují, že se ženy dožívají vyššího věku než muži, ale v naší obci je tomu naopak. Nejstarším
občanem je Josef Vítek z Javorníka, který v prosinci oslavil 91. narozeniny v plném zdraví. Pan Vítek pracoval u ČSD a
brázdil Posázavským pacifikem krajinu podél řeky Sázavy. Druhým mužem je Jaroslav Hnátek, který jako plavčík ČSPLO
proplul všechna světová moře a oceány, a v kruhu rodinném pozvedl číši při oslavě svých devadesátin. Třetím veteránem
je 87letý Josef Berka, celý produktivní život byl věrný ČSD a později jako důchodce zastával funkce starosty a
místostarosty obce Čtyřkoly-Javorník v letech 1994 až 2006. Těmto třem pánům úspěšně šlape na paty svěží dáma paní
Eva Fialová. Zmiňovat se o jejím věku by bylo neslušné a hlavně by mu nikdo nevěřil. Nezbývá, než všem jmenovaným
popřát pevné zdraví a ať jsou tu s námi alespoň do sta let.

Ze srdce kamarádka Zdena Jaegerová.

Informace o zastávce
ve Čtyřkolech z 1.4.2018

Od 1. ledna 2018 probíhal v obci Čtyřkoly zvýšený monitoring
dodržování pravidel silničního provozu v bezprostředním okolí
železničního přejezdu. Bylo využito dočasně instalovaného
kamerového systému zaměřeného zejména na podlézání
spuštěných závor a přebíhání kolejiště při spuštění výstražných
červených světel. Na základě alarmujících výsledků, kdy zejména
v ranních hodinách dopravní špičky docházelo pravidelně k
porušování předpisů z řad školáků i mnoha dospělých, zvažovalo
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 28. března dvě
varianty nápravných opatření - buď zrušit železniční přejezd v obci
a nebo zrušit celou železniční zastávku Čtyřkoly. Po bouřlivé
diskusi se zastupitelstvo po výsledném hlasování 4:3 přiklonilo k
variantě druhé. To znamená, že s platností od 1. dubna 2019 tak
budou vlaky zastavovat pouze v Senohrabech a na Pyšelce.
Věříme, že občané dojíždějící do Benešova, využijí nástupní
zastávku na Pyšelce, a občané dojíždějící směrem na Prahu
využijí jako nástupní stanici Senohraby. Věříme, že tímto
opatřením pomůžeme nejen zvýšit fyzickou kondici našich
spoluobčanů, ale také jim pomůžeme i trochu ušetřit na jízdném.

Kontejnery
STŘEDA
25.4.
12.00 - 15.00 hod
ČTVRTEK
26.4.
9.00 - 15.00 hod
PÁTEK
27.4.
9.00 - 15.00 hod
SOBOTA
28.4.
9.00 - 12.00 hod
NA POZEMKU OÚ ČTYŘKOLY
BIOLOGICKÝ ODPAD
Kontejner je určen pouze pro biologický odpad
(listí , tráva, větve průměru do 3 cm, délka větví max. 1 metr) !!!
DLOUHÉ NEBO ŠIROKÉ VĚTVE NEBUDOU ODVEZENY !!!
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
(lina, koberce, starý nábytek, apod.)
NENÍ URČENO NA STAVEBNÍ SUŤ A NEBEZPEČNÝ ODPAD !!!
NA ODVOZ JE NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ NA OÚ ČTYŘKOLY
TEL: 317 776 651 NEBO

28.4. 8-9,30 hod
Svozová firma bude tento odpad přebírat osobně u
budovy OÚ Čtyřkoly.
DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU PATŘÍ :
Kyseliny,
rozpouštědla,
zásady,
ředidla,
fotochemikálie, pesticidy, zářivky, oleje a tuky, barvy,
laky, lepidla, cytostatika
a jiná nepoužitelná
léčiva, pneumatiky (bez disku), baterie, akumulátory,
elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné
látky,
obaly
obsahující
zbytky
nebezpečných látek a další…..
DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU NEPATŘÍ:
stavební materiál a suť, plasty a dřevo.

774 439 406

Sběr železného šrotu
SOBOTA 12.5. 2017 od 8,00 hod, pořádá SDH Čtyřkoly
Šrot je třeba dávat k příjezdovým komunikacím až v den
sběru, aby se zamezilo jeho krádeži. V případě potřeby odvézt
větší kusy šrotu nebo pomoci při vynášení šrotu, je možné
volat na tel.číslo: 721 624 190.
Placená inzerce

Svoz nebezpečného odpadu

Dobrovolníci opět uklidí břehy řeky
Sázavy 6.4. 2018
Již po třinácté za pomoci dobrovolníků spustí
společnost Posázaví o.p.s. projekt „Čistá řeka
Sázava“. Jedná se o jarní úklid řeky Sázavy a jejího
okolí. Dobrovolníci sbírají vše, co do řeky a její
blízkosti nepatří. Jedním z cílů je měnit myšlení lidí,
podnítit v nich zájem o místa, kde žijí, motivovat je k
ohleduplnému chování k přírodě a vychovávat tak
další generace.
Dobrovolníci se mohou hlásit na
www.cistarekasazava.cz

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 16.4.2018 –
30.4.2018 v době úředních hodin na OÚ Čtyřkolech .
Věci prosíme řádně zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc

Naše blahopřání patří…

Rozloučili jsme se:

Gratulujeme našim sousedům, kteří v březnu a dubnu
slaví nebo oslavili den svého narození a jmenovitě těm,
pro které je tento rok životním jubileem.

Eliška Smolová

Přejeme pevné zdraví a hodně štěstí.

Růžena Volfová

Věra Petáková

Erbenová Melánie
Berka Josef

SDH ČTYŘKOLY
pořádá 12. ročník

Müller Jindřich
Čechová Hana
Vladař Petr
Gagalíková Jaroslava

speciální soutěže v požárním útoku

SENIORSKÉ JARO ČTYŘKOLY 2018
Datum konání: 21.4.2018 ve 12.30 hod. na
fotbalovém hřišti ve Čtyřkolech

Noví občánci:
Štěpánka a Štěpán Soukupovi
Natálie Rejchrtová
Anna a Antonín Stárkovi
Markéta Šturcová
Hodně štěstí a zdraví

Kdo soutěží: všichni senioři,
kteří nezanevřeli na hasičinu a chtějí to
ukázat nastupující generaci.
Hasiči i nehasiči, všichni jste srdečně zváni!
Nezapomeňte na dobrou náladu!
www.sdhctyrkoly.cz

Tipy Rozhledů…
Akce v obci:
21.4. Seniorské jaro – info na jiném místě
30.4. Čarodějnice na Planýrce

25.5. Vítání občánků
9.6. Dětský den

Zajímavé akce v okolí
7.4. 20,00 Country ples
KD Čerčany
19.4. 19,30 Jiří Suchý & Jitka Molavcová,
NEZAPOMENUTELNÉ PÍSNĚ
KD Karlov, Benešov
21.4. 8,30 Pyšelský kopeček
běžecký závod v krosu a canicrossu
fotbalové hřiště Pyšely
1.5. Benešovský jarmark
Vystoupí Lucie BÍLÁ, JELEN, Marek ZTRACENÝ a
další.
Masarykovo náměstí.
5.5. pochod Okolo hvězdárny k Ladově chalupě
Vávrův palouk, Senohraby
25.5.Noc kostelů

16.6. den otevřených dveří na zámku ve Vysoké Lhotě

Zápisy do MŠ a ZŠ v okolních obcích
MŠ ČERČANY
3.5. od 13,30 do 17 hod
MŠ PYŠELY
2.5. 2018
MŠ SENOHRABY
9.5. 13,30 – 16,30 hod
MŠ CHOCERADY
9.5. 2018 od 13 hod
ZŠ ČERČANY
4.4. 14-17 hod a 5.4. 14-16 hod, náhradní termín 10.4.
od 14 hod po předchozím objednání.
ZŠ T.G. Masaryka PYŠELY
10. a 11.4. 13-17 hod
ZŠ SENOHRABY
18.4. 2018 od 13,30 hod
ZŠ CHOCERADY
4.4. 2018 13-17 hod

Protižidovský předválečný článek o Čtyřkolech
Na internetu jsem náhodou narazil na zajímavý článek z předválečného bulvárního plátku Polední list vycházejícího
v letech 1929-45. Článek byl konkrétně uveřejněn dne 23.11.1938 v období tzv. druhé republiky po Mnichovské
dohodě. Jak mi potvrdili v oddělení časopisů Národního muzea, šlo o bulvární noviny nejhrubšího zrna (podobně
jako Pražský list), který vydával Jiří Stříbrný. Ten byl účastníkem prvního odboje a jedním z mužů 28. října a
několinásobným ministrem první republiky. Zpočátku patřil mezi hlavní politiky národních socialistů, později byl
předákem radikálně nacionalistických formací známých pod názvem Národní liga. Po Mnichovu vystupoval ostře
proti Benešovi a v jeho novinách vycházely primitivně protižidovské články, jako je ten o Čtyřkolech. S nacisty
nicméně nikdy přímo nekolaboroval. Po roce 1945 byl odsouzen a vězněn, zemřel ve vězení v roce 1955.
Článek naráží na situaci, kdy po zabrání Sudet v roce 1938 uprchla část židovského obyvatelstva před nacisty do
vnitrozemí a snažila se zde získat domovské právo. Uvedená jména obecních zastupitelů z tehdejší doby jsou
v podstatě správná, nicméně žádné další údaje se na pravdě nezakládají (ani údaje o legionáři, ani o žatecké
židovské rodině a poskytnutí domovského práva za úplatu). Ověřovali jsme u pamětníků, v kronice i na internetu.
Článek dokumentuje, jak rychle se po Mnichovu změnil demokratický charakter masarykovské republiky. Politiku a
tisk ovládl nacionalismus a antisemitismus. Mělo by to pro nás být varováním i pro dnešní dobu, kdy se objevují
útoky na menšiny a na liberálně-demokratický charakter naší republiky.
Robert Nešpor

Vydává Obec Čtyřkoly, jako elektronické periodikum
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 2.4.2017, odpovědná osoba Markéta Ježková.
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

