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obce
tyřkoly
Vás srdeč
srdečně zve na tradič
tradiční

Vstupenky na ples
!!! Pozor změna !!!
Letos budou vstupenky na ples
pouze v předprodeji na obecním
úřadě od 14.1.2008. Vstupenky je
možno rezervovat telefonicky. Díky
loňskému zájmu o vstupenky
nebudeme tedy již chodit po
domech a prodávat je.

1.2.2008 v 19:30 hod.
Sál restaurace Montana

Tombola

•
•
•
•

K tanci hraje kapela REPETE
Předtančení
Tombola
Vstupné 50,- Kč (předprodej na obecním úřadě)

Pokud byste chtěli přispět něčím
do tomboly, učiňte tak nejpozději
do 20.1. na obecním úřadě nebo
se
obracejte
na
Martinu
Matuštíkovou (tel. 737470117).

Těšíme se na vás.

Informujeme ...

ÚPLNÉ UZAVŘENÍ
ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU
Z důvodu stavby železničního koridoru bude od
7.3. do 30.6.2008 zcela uzavřen železniční přejezd
a obě parkoviště u nádraží. Bude rovněž omezen
průjezd a průchod na zastávku. K příchodu na
nástupiště bude možno využívat schody od tunelu
a panelovou cestu a dále pěšinu od firmy Junker k
transformátoru. Průchod stavbou pouze na vlastní
nebezpečí!
Kontejnery na tříděný odpad budou dočasně
umístěny na prostranství před restaurací Montana.
České dráhy se omlouvají za ztížené podmínky v
průběhu stavby. Jako kompenzaci naší obci
zbudují parkoviště a opraví cestu u nádraží.

Zápis dě
dětí do první
prvních tř
tříd ZŠ
ZŠ Čerč
erčany
se koná v budově školy v přízemí, třída 1.B a 3.B (nová
budova) dne 5. - 6. února 2008 (úterý- středa ) od 14.00 do
17 .00 hodin.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými do 31.8.2002.
K zápisu je třeba rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů.

Žádáme řidiče ...
aby především v zimním období dodržovali
nepsané pravidlo přednosti v jízdě automobilů
jedoucích přes železniční přejezd do kopce.

Oznamujeme ...
POPLATKY
Odvoz odpadů

Stočné

Ceny známek zůstávají stejné jako loni.

Ceny stočného zůstávají taktéž stejné jako loni.

A) Osoby trvale pobývající:
12x jednorázová
celoroční
(80 litrů)
celoroční
(120 litrů)
celoroční
(240 litrů)
1x za 14 dní
(120 litrů)

A) Rodinné domy:
70,- Kč/ks
1.700,- Kč
2.000,- Kč
3.700,- Kč
1.500,- Kč

70,- Kč

za osobu, která je v domě trvale hlášena nebo jej
prokazatelně obývá a není přihlášena.
B) Rekreační objekty: měsíční poplatek

35,- Kč

za osobu, která vlastní nebo prokazatelně užívá chatu,
která je napojena na obecní kanalizaci.

+ 80,-Kč na tříděný odpad za každou osobu
B) Rekreační objekty:
6x jednorázová
kontejner
popelnice

měsíční poplatek

V průběhu ledna až února 2008 budou sepsány smlouvy
s každým majitelem nemovitosti, která je napojena na
obecní kanalizaci. V případě změny počtu osob je nutné
podat nové čestné prohlášení.

70,- Kč/ks
600,- Kč
viz. A

Stočné podle skutečného počtu osob je nutné zaplatit:
+ 180,-Kč na tříděný odpad za objekt
C) Právnické osoby:
kontejner

(1.100 litrů)

za rodinné domy do 30.4. 2008
rekreační chaty do 30.6. 2007
13.500,- Kč.

Platba stočného v kanceláři OÚ nebo po telefonické
domluvě bezhotovostním převodem na účet Komerční
banka Benešov, číslo účtu: 33323-121/0100

Provoz kanalizace ...
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, naše obec s problémy vybudovala a nyní provozuje čistírnu odpadních vod (ČOV) pro část Čtyřkol a Javorníku.
Provoz ČOV se nám v posledním roce podařilo stabilizovat a rozbory ukazují dobrou kvalitu vypouštěné vody, která odpovídá
požadované normě.
To ale neznamená, že provoz ČOV je bez problémů. V posledním době opakovaně dochází k ucpávání čerpadel, která jsou
přímo v ČOV a také v přečerpávací šachtě. ČOV v takovém případě pracuje na záložní čerpadlo a hrozí riziko úplného
odstavení.
Důvodem ucpávání čerpadel jsou hadry, dětské pleny a další hygienické předměty, které do kanalizace nepatří. Oprava
čerpadel znamená nemalé finanční náklady vynaložené na servisní firmu,
zapojení hasičů při proplachu výpustných ventilů a zbytečně strávený čas
všech, kdo se na opravách podílejí. Znovu proto upozorňujeme, že do
kanalizace patří jen odpadní vody z domácností napojených na
kanalizační řad.
V minulosti jsme již obdobně upozoňovali na zákaz vypouštění pevných
septiků a toxických látek (olejů, ředitel) do hlavního řadu ČOV. Toto
vypouštění ničí bio-technologii a je příčinou nedostatečné účinnosti
čištění.
Děkujeme za pochopení a dodržování výše zmíněných zásad.
zastupitelstvo obce

v TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE, která proběhla dne 5. a
6. 1., občané dětem přispěli na dětské hřiště 7.842,- Kč
a Čtyřkolička přispěla 1.500,- Kč. Celkem tedy 9342,Kč, které nám pomohou začít realizovat již vypracovaný
projekt dětského hřiště na zahradě obecního úřadu.
Všem dárcům mnohokrát děkujeme.
Poděkování patří také všem králům: Johance a Eričce
Gallovým, Helence a Karolínce Šťastným, Aničce Benešové,
Simonce Lhotkové, Vaškovi Filipovi, Kristianu Matuštíkovi.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Zastupitelstvo souhlasí se stavbou nové montážní haly v areálu společnosti ERWIN JUNKER pouze do výše 12m a
stavebními úpravami stávajícího přístřešku.

•

Četné stížnosti občanů na znečištění řeky Sázavy. Obec znovu podá podnět na Inspekci Životního prostředí.

•

Odsouhlasení rozpočtu Mikroregionu „Malého Posázaví“ na rok 2008. Příjmy celkem 706.000,- Kč, výdaje celkem
664.000,- Kč. Příspěvek obce Čtyřkoly na rok 2008 činí 61.680,-Kč.

•

Návrh na zakoupení starší multikáry pro obec bude zahrnut do rozpočtu na rok 2008.

•

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium pro začátek roku 2008. Toto rozpočtové provizorium potrvá až do
schválení rozpočtu na rok 2008, nejdéle do konce března 2008.

•

Z Katastrálního úřadu Benešov byl dodán aktuální stav obecních pozemků v katastru obce Čtyřkoly. Při porovnání se
stavem vedeným na OÚ Čtyřkoly byly zjištěny drobné evidenční rozdíly, které byly při inventarizaci majetku opraveny.

•

Dne 28.12.2007 proběhla inventarizace majetku obce. Nebyly zjištěny nedostatky. Vyřazeny nepoužitelné předměty v
majetku obce.

•

Obecní úřad Čtyřkoly podal odpor proti vystavenému platebnímu příkazu ve věci nedoplatku firmě NAIDR, spol.s r.o. za
stavbu ČOV ve Čtyřkolech
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Čteme z kroniky … 12. díl
A byly–li ony zprávy pravdivé, což možno tvrditi i podle jiných náznaků, neboť jak bylo zjištěno, ani v městě
Benešově nepadl v době revoluční jediný výstřel a nebyl podniknut revoluční čin a město samo bylo ve strnulém
klidu, byly-li ony zprávy, jak jsem již řekl pravdivé, pak lze přece jenom vyzdvihnouti práci a zásluhu oněch
pánů z ilegálního národního výboru, jmenovitě Zacha, Stibůrka a spol., jenž se zasloužili o to, že v naší obci až
na nutnou některou revoluční činnost, byl poměrný klid a zdejší občané, kteří v revoluční době v obci žili –
bohužel až na jednoho, jenž se stal obětí esesáckého vraha – dočkali se ve zdraví onoho velkého dne osvobození,
dne 9.května 1945.
Určitý neklid a strach zanesl do naší obce vojenský velitel úseku železniční trati Čerčany – Stránčice, 20 letý
SS-Oberjunkerfuhrer, jehož jméno později bylo zjištěno – Gunther Clause. Tento mladý esesácký důstojník
počal náš lid terorizovati dne 5.května, v den vzniku revoluce. Se skupinou ozbrojených německých vojínů – on s
automatem v ruce – přišel jako jeden z hitlerovských lotrů prvého řádu do naší obce a krvavým písmem zapsal se
do zdejších dějin. 5.května v odpoledních hodinách bylo to poprvé, když vnikl do hostince Aloise Urbana ve
Čtyřkolech v doprovodu stráží. Dva strážné postavil u vchodu do hostince a s dvěma dalšími s namířeným
automatem terorizoval zdejší občany, kteří v kuchyni hostince poslouchali z rozhlasu revoluční výzvu. Esesák
vyslechl výzvu, dal si ji vojínem přeložiti do němčiny a s úšklebkem se ptal po starostovi obce. Chtěl jezdeckého
koně. Koně vymáhal i s namířeným automatem v úřední místnosti na starostovi obce Zachovi. Asi věděl, že
situace jest pro němce špatná a chtěl na koni ujeti do Benešova. Koně ale nedostal a zuřil. Oberjunker Gunther
Clause odešel. Odešel, aby se v pozdních odpoledních hodinách, již téměř k večeru do obce vrátil. Tentokráte s
vetším počtem ozbrojených vojínů a v podobě nacistického zločince a vraha. Mladý 20 letý esesák, výkvět
hitlerovy mládeže hledá opět starostu obce, který právě v této době pátrá ještě s Doležalem a Stibůrkem u
němce Pilze po zakopaných zbraních. Ostatní němečtí vojíni s puškami v palebné pohotovosti drží v šachu lid
před hostincem. Vypadá to na krveprolití, ne jinak. Esesák jde hledat starostu obce. Odchází v dešti, je
dlouhý, ale skrčuje se jako kočka, jde opatrně s namířeným automatem. Jeho pochopové jdou v bojové
pohotovosti s puškami v rukou zajišťovacím a pátracím způsobem po obou stranách silnice v příkopech. Důstojník
jde středem silnice. Procházejí obcí směrem k Javorníku.
Prší. Ty mraky nic dobrého nevěstí. Skupina vojínů se vrací od Javorníka. Přivádějí starostu Františka Zacha,
mlynáře Stibůrka a továrního mistra Doležala. Štěstí, že je nepřistihli na zahradě němce Pilze, kde pátrali po
zbraních. Kdyby esesák jenž vedl mlynáře Stibůrka, tohoto vyzval, aby dal ruce vzhůru, snad by již mlynář mezi
námi nebyl. Měl totiž pod kabátem revolver, jenž nalezl u Pilze a rukou jej pod kabátem přidržoval. Oberjunker
Clause odvedl trojici ilegálního národního výboru ku přívozu, kde ji dal střežiti stráží, a vrací se znovu v
doprovodu strážných do Javorníka.
Stále prší a připozdívá se. Náhle obcí se rozhléhá praskot výstřelů. Bože, to esesák v Javorníku střílí, co se
děje? Nikdo nevychází na volné prostranství, mohl by dostati kulku do těla. To ten lotr střílel po bezbranném
občanu Moudříkovi z Javorníka u jeho domu. Kule odrazili omítku na zdi. Občan Moudřík později vyprávěl, jak mu
kule fičely kolem hlavy. Proč na něho bylo stříleno neví. Esesák pálí po občanu Janu Kovaříkovi z Javorníka,
který byl v tu chvíli u domu v zahradě. Výstřely zmlkly....

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Poř
Pořádáme …

Pyšely

12.1.

Vítání občánků

12.1. 20:00

MYSLIVECKÝ PLES, Pyšelská sokolovna

v 15:00 hod. v místnosti obecního úřadu

26.1. 18:00

Vyprávění o Jižní Africe, mateřské centrum
Zajíček, Zaječice 83 ( Na Chytárně)

1.2.

9.2.

MASOPUST, náměstí

10:00

KINO ČERČANY
18.1. 19.00 h.

PERSEPOLIS

mládeži přístupno

19.1. 16.00 h.

HVĚZDNÝ PRACH Pohádka

19.1. 19.00 h.

ZBOUCHNUTÁ Romantická komedie
mládeži do 15 let nepřístupno

24.1. 10.00 h.

BROUČCI A BYLA ZIMA
dětské představení

26.1. 19.00 h.

POSLEDNÍ PLAVKY Rozmarná
komedie, mládeži do 12 let nepřístupno

1.2. 19.00 h.

... A BUDE HŮŘ
DramaČR 86 min.,
mládeži do 15 let nepřístupno

2.2. 19.00 h.

CRASH ROAD DramaČR 90 min.,
mládeži přístupno

9.2. 19.00 h.

VÁCLAV
TragikomedieČR 97 min.,
mládeži přístupno

Obecní ples

V 19:30 hod. restaurace Montana
2.2.

Havajské ostrovy

Se vzdálenými ostrovy nás prostřednictvím fotek a
poutavého povídání seznámí RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.

Blahopř
Blahopřejeme …
v lednu slaví své kulaté a půlkulaté narozeniny
Černý Oldř
Oldřich
Sanitrá
Sanitráková
ková Hana

65 let
60 let

Jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a
spokojenosti do dalších let.

Probě
roběhlo …
18.12. Vánoční posezení seniorů
U vánočního stromu se sešli naši dříve narození
spoluobčané, pro které bylo připraveno lákavé pohoštění.
V průběhu podvečera jsme jim promítali historické
fotografie Čtyřkol a blízkého okolí, při kterých si
nostalgicky zavzpomínali na doby dávno minulé. K tomu,
že se všem letošní akce líbila, přispěli nemalou měrou pan
starosta a paní starostová.
24.12. Vánoční výšlap na Hradiště
Společný štědrodenní výšlap na Hradiště se letos konal již
popáté. Počasí opět nepřipomínalo vánoce, ale dárky,
stromek, kapr, salát ... vše připraveno, tak hurááá na
kopec protáhnout tělo před večeří. Scénář akce se od
loňska moc nezměnil. Ochutnávka cukroví, hromadné
focení (ne všichni dospělí uposlechli výzvu, proto jich tam
je tak málo), zdobení stromků ovocem a zeleninou pro
zvířátka a při kytaře jsme zazpívali několik koled, které
jsme zvládli o dost lépe než loni.
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