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Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

poskytnutí příspěvku na činnost sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na rok 2009 ve výši 1.000,- Kč.

•

poskytnutí příspěvku na činnost Občanského sdružení zdravotně postižených Čerčany ve výši 1.000,-Kč.

•

dne 3.2.2009 proběhla veřejná obhajoba projektu "Rekonstrukce zvoničky a božích muk v Javorníku“.

•

26.2.2009 zahájení územního řízení k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "kanalizace Čtyřkoly-nad tratí".

•

Připravujeme jarní úklid obce - pravděpodobný termín - 4.4.2009 (bude upřesněno v příštím vydání).

•

Bude zadáno zpracování projektové dokumentace na opravu části místní komunikace ve Čtyřkolech včetně zajištění
inženýrské činnosti a stavebního povolení .

•

Bude projednána výstavba chodníku na místní komunikaci v zatáčce ve Čtyřkolech .

•

11.2. proběhla pracovní porada s obcí Lštění.

•

Humanitární sbírka - proběhne od 9.2. do 19.2.2009 na OÚ Čtyřkoly.

•

Další zasedání ZO Čtyřkoly se uskuteční dne 18.02.2009.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Fotosoutěž
Fotosoutěž …
Připomínáme, že do konce února máte čas zasílat fotografie do vyhlášené
fotosoutěže „Čtyřkoly, Javorník a okolí“. Nynější sněhová nadílka vybízí
k toulkám s fotoaparátem a na nejlepší z vás čekají pěkné ceny, tak neváhejte☺
☺!
Téma soutěže je „Zimní Čtyřkoly, Javorník a okolí“. Okolím se rozumí přilehlé louky,
lesy, stráně, potoky, Sázava, a panorama spřízněných obcí jako Lštění, Hradiště
s kostelíkem, apod. Obsah fotografie musí vyjadřovat dané téma, a to jakoukoliv
formou (krajina, zátiší, makro detail, reportážní snímek lidí, srnec v lese, apod.).

Informujeme …
Zápis do mateřské školy
Ve čtvrtek 26.3.2009 od 13.00
do 17.00 hodin je možné si
v Mateřské škole Čerčany podat
žádost o přijetí do mateřské školy
pro
školní
rok
2009-10.

Přihlásit se může kdokoliv, tj. osoba jakéhokoliv pohlaví a věku, která není
profesionálním fotografem. Nemusí mít trvalé bydliště v obci.
Do soutěže je možné zaslat max. 3 fotografie, a to buď mailem ve formátu jpeg nebo
tiff na adresu OÚ: ctyrkoly.javornik@seznam.cz, nebo je v papírové podobě v max.
formátu A4 přinést na Obecní úřad, k rukám M.Matuštíkové. Mail, příp. obálku
s fotografiemi nazvěte „Fotosoutěž 01/2009“.
Papírové fotografie popište na zadní straně názvem fotografie, svým jménem a
příjmením, bydlištěm a orientačním věkem (pro zařazení do kategorie). Můžete uvést i
podrobnosti o vzniku snímku, použitém fotoaparátu, objektivu a způsobu zhotovení
fotografie. Při zaslání fotografií mailem uveďte tyto informace do mailu.
Porotu soutěže bude tvořit zastupitelstvo obce a přizvaný fotografický nadšenec Marek
Matuštík, který je garantem soutěže. Porota se soutěže nebude účastnit.
Porota vyhlásí první 3 vítězné fotografie v každé kategorii (pokud budou obeslány) –
děti do 6 let, mládež do 15 let a dorost/dospělí. Na vítěze každé kategorie čeká cena!
Uzávěrka soutěže je 28.února 2009. Vítězné fotografie budou otištěny v březnovém
vydání zpravodaje (spolu se zveřejněním na webu).

Upozorň
Upozorňujeme …
V minulém čísle jsme psali, že
nově vyasfaltovanou cestu
kolem
bývalého
fotbalového
hřiště přes tunel k řece mohou
používat pouze vozidla do 6 tun.
Toto omezení se nevztahuje na
vozidla
zajišťující
pravidelné
technické služby jako odvoz
odpadků a vývoz jímek.

Hasič
Hasiči …
Jako každoročně Vás chceme informovat o naší činnosti – dobrovolných hasičů a zásahové jednotky OÚ Čtyřkoly.
Naše SDH čítá 44 členů a to 24 mužů a 20 žen. Spolupořádáme čarodějnice, dětský den na Planýrce, uspořádali jsme
tradiční Hasičský ples – s politováním naposledy ve Čtyřkolech, letní zábavu na hřišti, která měla slušný úspěch.
Účastnili jsme se soutěže v požárním sportu Pyšely – smíšené družstvo ve složení: Neradová Markéta, Severínová Marie,
Fantová Tereza, Hrušková Dana, Kaštánek Jaroslav ml., Nerad Martin, Konta Tibor se umístnilo na 1. místě. Jako rozhodčí
na vše dohlížel náš nestor Karel Pospíšil. Uspořádali jsme taktické cvičení okrsku mužů ve Čtyřkolech a přilehlých obcích.
Družstvo mužů se účastnilo ve složení: Lán Petr, Kaštánek Jaroslav ml., Hartl Daniel, Krupa Petr, Konta Tibor, Kubec
Vladimír. Družstvo se umístnilo na 6. místě. Velitelem cvičení byl Severín Miroslav – velitel okrsku Čerčany a Lán Ladislav
ml. – velitel zásahové jednotky Čtyřkoly. Rozhodčí z našich řad: Severínová Marie, Hrušková Dana, Kaštánková Blanka,
Lánová Jana ml., Krupová Jarmila, Pospíšil Karel, Šobr František. Při těchto cvičeních nejde o umístnění, ale o to aby
jednotky splnily všechny úkoly jako při skutečném zásahu. Taktického cvičení okrsku Čerčany se účastnili i naše ženy
v Soběhrdech. Družstvo ve složení: Severínová Marie, Hrušková Dana, Lánová Jana ml., Mihlová Michala, Neradová
Markéta, Krupová Jarmila a řidič Petr Lán obsadilo 1. místo. Dále se účastnil velitel okrsku Miroslav Severín a rozhodčí Konta
Tibor. Děvčata dokazují, že tu pravou hasiččinu ovládají stejně dobře jako muži a řekl bych, že s větší elegancí.
Soutěže Seniorské jaro 2008 se zúčastnilo již 9 družstev dědečků a babiček i dědečků a babiček čekatelek. Přidali se i
kamarádi z Uhlířova u Opavy. O toto setkání starší generace je vzrůstající zájem a o to nám jde – nezapomenout na starší
kamarády hasiče. Tato akce zaměstnává všechny naše členy. Jsou v rolích nejen závodníků, ale pořadatelů a rozhodčích to
bez rozdílu věku. Složení družstva: Lán Ladislav st., Pospíšil Karel, Severín Miroslav, Krupová Jarmila, Doktor Vladimír,
Kubec Vladimír. Velitel soutěže Miroslav Severín, strojník Ladislav Lán ml., rozhodčí: Lán Petr, Severínová Marie, Hrušková
Dana, Lánová Jana ml., Kaštánková Blanka, Fenclová Lucie, Kaštánek Jaroslav ml., Konta Tibor, Krupa Petr, Šimon Petr.
Celoročně se průběžně zúčastňujeme školeních, která jsou zaměřena na specifiku naší hasičské činnosti.
Na podzim pořádáme víkendový zájezd vlastními auty. Ten poslední byl do okolí Žirovnice a Jindřichova Hradce. Tato akce
přispívá k tmelení kolektivu a odreagování od hasiččiny u které ovšem nakonec stejně skončíme.
V loňském roce naše jednotka zasahovala u 3 událostí a provedla 32 technických výjezdů. Odpracovali jsme 1500 hodin.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem kamarádům hasičům, hasičkám a jejich rodinám za jejich náročnou práci. Zvláště pak
bych chtěl vyzdvihnout práci naše hasičského starosty Petra Lána, který má velký podíl na tom, že ze staršího terénního auta
zakoupeného OÚ Čtyřkoly máme nové terénní vozidlo Isuzu Traper.
Tato činnost se může uskutečnit pouze díky spolupráci s naším OÚ ve Čtyřkolech v čele se Starostou obce pane Štěpánem
Bencou. Tím to všem děkujeme.
Kdo z Vás by měl chuť stát se tím prazvláštním tvorem jménem dobrovolný hasič bude vítán.
Severín Miroslav
zas.velitele SDH Čtyřkoly

Čteme z kroniky … 20. dí
díl
Prvá schůze místního národního výboru ve Čtyřkolech v porevolučních dnech konala se dne 2.června 1945. Místní
Národní výbor byl sestaven takto:
Předseda: František Zach, železniční zřízenec v.v. ze Čtyřkol
Členové: Antonín Stibůrek, mlynář ze Čtyřkol; Antonín Kryslička, dílovedoucí v.v. z Vysoké Lhoty; Ferdinand
Haller, dílovedoucí z Javorníka; Václav Štych, tesař z Vysoké Lhoty; František Konta, slévač kovů ze Čtyřkol;
Bohumil Kouble,strojní zámečník z Javorníka; Jaroslav Brož, úředník z Vysoké Lhoty; František Škubal ml,
domkář ze Čtyřkol; Josef Nádvorník, obchodní příručí z Javorníka; Antonín Alexandr, rolník a hostinský ze
Čtyřkol; Stanislav Růžička, strojní zámečník z Vysoké Lhoty.
Nutno poznamenati, že tento M.N.V. byl, možno říci, samozvaný. Většina členů národního výboru byla z
takzvaného ilegálního národního výboru, který byl zde utvořen několik měsíců před německou kapitulací. V chaosu
a zmatku a honbou po kolaborantech, kdy mnohý občan ve zdejší vsi, pro špatný sousedský poměr a osobní zášť,
by neváhal souseda či občana označiti za zrádce a kolaboranta, či spolupracovníka s Němci, byl tento národní
výbor vzdor leckterému bouřlivějšímu osobnímu výstupu z řad občanstva, uznáván za rozhodujícího činitele v
obci. Já sám, přiznávám, že osobními zásahy a upřímnou radou se mi podařilo několika jednotlivcům vysvětliti
pojem zrádce a kolaboranta na rozdíl od osoby, třeba vrchnostenské, která nucena danou situací dávala nebo
pod pohrůžkou vzetí osobní svobody ze strany německých okupantů musela dáti určitá nařízení proti vůli národně
cítících Čechů, ač osoba ta jistě byla vždy dobrým a národně uvědomělým Čechem. Tak se stalo pak v naší obci,
že přece jen byla ušetřena bezhlavého zmatku a osobní svárlivosti a její představitelé mohli započíti s plodnou
prací, směřující bez stranické zaujatosti ku zvelebení naší obce.
Přeji jim hodně dobré vůle a mnoho zdaru!

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Během měsíce února oslaví své významné jubileum pan

Pyšely
28.2. 20.00 SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY, Sokolovna
1.3.

Blahopř
Blahopřejeme …

14.00 DĚTSKÝ KARNEVAL, Sokolovna

Haller Miroslav
Nová
Nováček Vlastimil
Přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a
životní pohody.

KINO ČERČANY
19.2. 10.00 O PRINCEZNĚ KTERÁ VŠECHNO
VĚDĚLA, dětské představení

Vítáme …

20.2. 19.00 SESTRA, psychologické drama ČR

v lednu přišel na svět nový čtyřkoláček …

21.2. 19.00 AUSTRÁLIE, romantické drama USA
28.2. 19.00 MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ
ROČNÍK, muzikál USA
Infocentrum Čerčany
27.2. 19.00 DERNISÁŽ VÝSTAVY
Setkání občanů nad vystavenými studiemi
5.2.-2.3.
VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ ČVUT
“Projekty Čerčanské 3 čili co by kdyby
u nádraží v Čerčanech”

Jonáš
Jonáš Sklá
Skládal
Mamince i Jonášovi přejeme hodně
zdraví a vzájemné lásky.
__________________________________

Připravujeme ví
vítání obč
občánků
nků …
Dovolujeme si pozvat rodiče níže uvedených dětí na vítání
občánků, které se bude konat

7.3.2009 v 15:00 hod.

Probě
roběhlo …

v zasedací místnosti obecního úřadu ve Čtyřkolech

30.1. Obecní ples
se konal v prostorách hotelu Relax v Javorníku, i přes naše
počáteční obavy přišlo hodně tanečníků a tanečnic, kterým k
tanci hrála kapela Důraz Band. Děkujeme za vaši účast na
obecním plese a doufáme, že jste se dobře bavili. Zároveň
touto cestou děkujeme všem, kteří přispěli do tomboly.
Blahopřejeme i dvěma manželským párům, jež si odnesly
hlavní výhru - cestu do Itálie a cestu do Francie se
společností Student Agency.

 Dva antukové tenisové kurty
 Tenisová školička pro děti od 5 let
 Lekce pro začátečníky i pokročilé
 Vyplétání a prodej raket
 Letos nově i pronájem tělocvičny
Tel. 736 503 605

František Vnouček

Hrabal Jiří

10.4.2008

Beranová Kateřina

26.5.2008

Tibitanzlová Barbora

5.6.2008

Flekač Ondřej

5.7.2008

Povolná Jana

24.7.2008

Doupovec Ondřej

9.8.2008

Horák Daniel

24.8.2008

Ebenstreit Matěj

29.8.2008

Kadaníková Karolína

24.9.2008

Goldmannová Agáta

20.10.2008

Goldmann David

20.10.2008

Pípalová Viktorie

21.10.2008

Vaicenbauer Adam

10.11.2008

Tupá Sandra

13.1.2009

Skládal Jonáš

23.1.2009

Kosmetický salon Konstance
Alena Čejlusková, Kulturní dům Čerčany
Tel. 602 287 094
- ošetření pleti
- úprava a barvení obočí a řas
- a další služby

- depilace
- parafín
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