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SDH ČTYŘKOLY
Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
dne 22.02.08 od 20.00 hod
v restauraci ve Čtyřkolech
k poslechu a tanci hraje
Klub - Čerčany
bohatá tombola
vstup 60,-Kč

Informujeme ...

ÚPLNÉ UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO
PŘEJEZDU
V minulém vydání jsme vás informovali o úplném uzavření
železničního přejezdu z důvodu stavby železničního koridoru.
Nyní upřesňujeme, že přejezd bude uzavřen již od

3.3.2008!!!
Toto únorové vydání zpravodaje zárověň obsahuje přílohu, ve
které jsou podrobněji rozepsány stavební uzávěry a postup
stavebních prací.
Opět zdůrazňujeme, že průchod pěších stavbou bude zakázan.
Průchod stavbou pouze na vlastní nebezpečí! Stavební firma
označí směrovkami náhradní příchod k nástupištím.
Uzavřena budou i obě parkoviště u železniční zastávky.
Průjezd a průchod bude umožněn pouze občanům bydlícím v
bezprostřední blízkosti nádraží, sanitním vozům a hasičům.
Žádáme proto občany, bydlící především v zóně kolem
nádraží, aby si včas (tzn. koncem února) nechali vyvést
septiky. Se stavbou je dohodnuto, že popelářům by měl být v
pondělky umožněn průjezd. Ale kontejnery na tříděný odpad
budou přemístěny k restauraci Montana.
Žádáme občany o toleranci a pochopení především v
počátečním stádiu stavby, kdy se budou provádět výkopové
práce. Děkujeme.
zastupitelstvo obce

Upozorňujeme ...
... majitele psů, aby si řádně zabezpečili své psy
v objektu, tak aby jim neutíkali a nenapadali
kolemjdoucí občany. V naší obci stále přibývá
takovýchto případů! Rovněž žádáme, aby při
procházkách v místech, kde se pohybují malé
děti, měli své psy uvázany.
---------------------------------------------------------------Pro vaši informaci
Čerčanských listů.

uveřejňujeme

zprávu

z

Starosta obce Čerčan varuje všechny občany
před osobou, která kontaktuje domácnosti s
pochybnou nabídkou bezplatného vyčištění
koberců.
Nepravdivě se odvolává na místní obecní úřad.
V případě osobní zkušenosti, volejte linku 158 –
Policie ČR.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•

Schválena směrnice pro zadávání nabídkových řízení a pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

•

Zastupitelstvo nemá námitky ke stavbě nové montážní haly a přístavby stávajícího objektu v areálu firmy Junker dle nově
dodané projektová dokumentace.

•

Na 8.2. obdržela obec předvolání k Okresnímu soudu v Benešově ve věci sporu s firmou Jan Naird týkající se finančního
vyrovnání za stavbu ČOV.

•

Městský úřad v Benešově rozhodnul o prodloužení zkušebního provozu ČOV ve Čtyřkolech do 31.12.2008.

•

Finanční výbor zpracoval dle požadavků jednotlivých výborů návrh rozpočtu na rok 2008. Příjmy včetně státních dotací
činí 4 214 200 Kč plus přebytek z roku 2007ve výši 1 495 940 Kč. Výdaje činí celkem 5 683 360 Kč. Návrh rozpočtu byl
schválen zastupitelstvem.

•

Naplánováno jednání s architektem o podmínkách zadání zpracování změny územního plánu obce Čtyřkoly.

•

V zasedací místnosti OÚ Čtyřkoly proběhne položení nové podlahy. Práce budou provedeny svépomocí.

•

Zastupitelstvo rozhodlo o dotaci na zakoupení učební pomůcky (interaktivní tabule) pro Základní školu Čerčany ve výši
20.000 Kč.

•

Na konci ledna proběhlo jednání s projektantem o zadání zpracování projektu rozšíření veřejného osvětlení.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecním úřadě

Čteme z kroniky … 13. díl
Zase týž obraz: Prší. Ty mraky nic dobrého nevěští. Jest 5. května 1945. Skupina vojínů s důstojníkem v čele
vede v šeru dne muže ve světlém plášti do deště. To pokojný občan Jan Kovařík kráčí před namířeným
automatem do Čtyřkol ku přívozu. „Bože, co se to děje“, říkají hlavy, vyděšené hlavy v oknech, neboť venku
nesměl nikdo býti, bylo by po něm stříleno. Události, jež se brzy po zatčení Kovaříka stala, nebyl jsem očitým
svědkem. Tento děj vyprávěli mi svědkové a přímí účastníci Františech Zach, Antonín Stibůrek, Sylvestr Doležal
a převozník Josef Pazdera. Mimoto událost tuto ověřil jsem si při hlavním přelíčení u mimořádného lidového
soudu v Benešově, když byl po roce Gunther Clause, esesák, válečný zločinec, souzen. Oberjunker Clause dal
skupinu občanů Zacha, Stibůrka, Doležala a Kovaříka převésti na levý břeh Sázavy do obce Lštění. Tam
s napřaženým automatem za přítomnosti vyššího důstojníka SS a další německé posily vyhrožoval zastřelením
člnu ilegálního národního výboru a dosavadnímu starostovi obce, že ho tento přelhal, že v obci není klid, jsou zde
partyzáni a že německé vojenské stráže v Javorníce byly odzbrojeny. Jen zákrokem vyššího důstojnía SS,
mírnějšího v názorech na stav věci, se stalo, že esesák Clause svji vyhrůžku nesplnil. Se slovy: „Támhle jset
tvůj případ!“ ukázal oberjunkerovi Clausovi onen vyšší na Jana Kovaříka. Starostovi Františku Zachovi byla dána
výstraha : „Ručíte za klid a pořádek v obci, přelhal jste nás, stane-li se něco, bude 100 mužů v obci
zastřeleno. Nebudou-li přítomni muži, budou zastřeleny ženy.“ Nato byli členové ilegálního výboru národního
Zach, Stibůrek a Doležal, kterýžto poslední uměl německy a byl tlumočníkem, propuštěni.
A nyní následuje tragedie člověka, která vzrušila a ochromila celou obec Čtyřkoly. Zde se ukázalo, jaká byla
výchova Hitlerovy mládeže a jakou skutečně zločineckou organisací byla německá SS. Ani ne dvacetiletý lotr
Gunther Clause, oberjunker německých vojenských SS strčil občana Jana Kovaříka do ososbního auta, přisedl
k němu po jeho pravici, a když nasedl i vyšší důstojní, auto se od skupiny odpoutalo a rozjelo po silnici obcí
Lštění směrem na Čerčany.
Krátce po odjezdu auta bylo slyšeti několik rychle za sebou jdoucích výstřelů ve směru od okraje obce Lštění
k Čerčanům. Pak ticho.... Prší.... Nastala noc... Ráno 6. května 1945 nalezli lidé mrtvolu muže ve světlém
plášti zastřeleného několika ranami do týlu. Ležel na pokraji obce Lštění u plotu za stodolou rolníka Kačírka. Byl
to náš občan Jan Kovařík, který zde zemřel, zastřelen byv rukou zlotřilého nacistického válečného zločince SS
oberjunkera Gunthera Clause, kterýžto nacistický vrah dne 8. května 1945 výstřelem z děla panceřového auta
zničil v Čerčanech životy občanů Bohumila Růžka a Františka Plzáka a který v době revoluční, dělovými výstřely
z pancéřového vlaku v Mnichovicích zavinil smrt několika občanů.
Esesák Gunther Clause byl rozsudkem mimořádného lidového soudu v Táboře, senátu v Benešově odsouzen dne 7.
června 1946 pro shora vyjmenované zločiny k trestu smrti, jehož výkon byl na návrh státního zástupce z důvodu
veřejného zájmu odložen na přiměřeně neurčitou dobu. Využívaje situace tento zarputilý nacista odvážil se i
podati žádost o milost panu presidentu republiky. Co tyto řádky píši, čeká Gunther Clause dosud na spravedlivý
výkon trestu, přesto že jest velmi mlád, a lze očekávati, že mistru popravčímu Gutlvašerovi z Jihlavy z jehož
rukou dočasně unikl, přece jenom neujde.
Čest budiž památce Jana Kovaříka!

Co jste hasič
hasiči, co jste dě
dělali v roce 2007?
Pozor, přátelé, začínám zpívat:
V jarních měsících jsme byli účastníky cyklických školení: velitelů, strojníků, řidičů s profesním průkazem na modré majáky,
nosičů dýchací techniky a obsluhy motorových pil. V únoru se konal tradiční hasičský ples v restauraci Montana. Duben byl
zahájen sběrem železného šrotu. Začala příprava ojedinělé akce a tou byla soutěž seniorů. Seniorské jaro Čtyřkoly 2007. V
následujícím měsíci nacvičovala družstva mužů a žen na okrskovou soutěž v požárním sportu, která se konala v Čerčanech.
Družstva dosáhla dobrých výsledků. V měsíci červnu jsme byli pozváni na oslavu výročí sboru našich letitých kamarádů
z Uhlířova u Opavy. Jak jinak, i zde jsme měřili síly nejen v hasičských dovednostech ale i ve fotbale. Ještě jsme stihli
vypomoci na dětském dni na Planýrce. Úspěch u dětí měla tradičně hasičská pěna. V červenci a srpnu jsme navštívili akce
okolních sborů. Září bylo ve znamení noci. Děvčata začala tak trošku s obavami nacvičovat na první noční námětové cvičení
žen. Dámská jízda 3. ročník se konala v Pyšelích. V odpoledních hodinách si děvčata vyzkoušela vyprošťování osob
z nabouraného auta, kde byli věrohodně namaskovaní figuranti, kteří si své role navíc užívali. V nočních hodinách za silného
deště absolvovala deset hasičských úkolů monitorovaných jako skutečný zásah u požáru. Před naším křehkým pokolením
smekám. Protože v tak těžkých podmínkách se musí i chlapi řádně ohánět, aby dosáhli dobrých výsledků. V říjnu jsme si
odskočili do Mrače na soutěž v plnění CAS a jiných záludných hasičských i jiných disciplín zaměřených na fyzičku. I tady si
děvčata ani chlapi neudělali ostudu. Dle hesla člověk je živ nejen prací ale i zábavou, jsme soukromými vozidly uspořádali
výlet do Českého ráje. Není nad tmelení kolektivu v krásné přírodě. Družstvo mužů se zúčastnilo zatím největšího nočního
okrskového cvičení v Přestavlkách, které bylo zaměřeno na záchranu osob ve všech možných i nemožných situacích.
Přesvědčili se, že učebna a praxe je podstatný rozdíl. Cvičení mělo vysokou úroveň díky spolupráci záchranné služby
Benešov a dobrovolných záchranářů Life RESCUE Praha. Průběžně se celý rok věnujeme údržbě hasičské zbrojnice,
techniky a mnoha dalším aktivitám pro pomoc obcím. Vyjeli jsme ke třem událostem, šestnácti technickým výjezdům (jako je
čištění kanalizace, silnic, čerpání vody). Náš sbor odpracoval celkem 1873 hod. a to nejsou všechny, protože spousta našich
členů řekne, že napsat dvě tři hodinky nestojí za řeč.
Těmito pár řádky jsem si vás, vážení spoluobčané, dovolil informovat o naší práci. Kdyby měl někdo na základě těchto
informací zájem přijít mezi nás, bude srdečně vítán. Lidí není nikdy dost. A ne vždy se v dnešní uspěchané době podaří, aby
se všichni zúčastnili všech akcí. Závěrem děkuji všem kamarádům hasičům a jejich rodinám za jejich prospěšnou činnost.
Přátelé, vím, že můj zpěv není ve verších, ale děkuji, že jste si to přečetli.
Severín Miroslav
zas.velitele SDH Čtyřkoly

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

Blahopř
Blahopřejeme …
Během měsíce února oslaví své narozeniny pan

Pyšely
16.2. 20,00 SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY

Nová
Nováček Vlastimil

karneval v pyšelské sokolovně
17.2. 14,00 DĚTSKÝ KARNEVAL

82 let

Přejeme Vám do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a
životní pohody.

rej masek v pyšelské sokolovně
?

19,00 NÁMĚSTÍČKO – divadelní představení

Rozlouč
Rozloučili jsme se …

pyšelská sokolovna
1.3.

21.1.2008

19,00 DIVADELNÍ KOMEDIE

ve věku 66 let zemřel

divadelní soubor Svatopluk, pyšelská
sokolovna

Miroslav Stejskal

KINO ČERČANY
16.2. 19,00 CHYŤTE DOKTORA
komedie o lásce a jejich následcích
21.2. 10,00 ZASADIL DĚDEK ŘEPU
6 pohádek pro nejmenší
23.2. 16,00 PAN VČELKA
animovaná komedie pro děti
23.2. 19,00 VETŘELCI VS PREDÁTOR 2
mládeži do 15 let nepřístupno
1.3.

19,00 AMERICKÝ GANSTER
příběh černošského ganstera a policejního
pronásledovatele

7.3.

19,00 OBČAN HAVEL - dokument
filmový pátek nekomerčních filmů

8.3.

19,00 P.S. MILUJI TĚ
melodramatický milostný příběh

Píšete
íšete ...

Modernizace

V současné době vše modernizuje – i udavači. Dříve se
schovávali za svoji anonymitu, dnes zabíjejí jednou ranou
dvě mouchy. Udavač napíše udání na člověka, který mu
vadí a podepíše se jménem člověka, kterého nemá rád.
Úžasná úspora, úžasná podlost.
Já, bohužel jsem staromódní, své výhrady a problémy
řeším přímo. Takže, milý udavači, přestaň se podepisovat
mým jménem.
Od všech udání minulých a budoucích se distancuje a
zdraví ...
Ivana Kosařová

Informujeme...
V době jarních prázdnin od 11.2. do 15.2.2008 bude
čerčanská knihovna pro veřejnost uzavřena z důvodu
čerpání dovolené.

Probě
roběhlo …
12.1. Vítání občánků
Na sobotní odpoledne 12. ledna jsem se už dlouho těšili. Proč? Na tento den jsme byli pozváni na
vítání nových občánků naší vesničky. A že dětí ve Čtyřkolech přibývá svědčí i počet pozvaných - za
posledních 8 měsíců se tady ve Čtyřkolech narodilo 10 dětí.
Po přivítání přítomných zastupitelkou obce paní
Matuštíkovou popřál starosta obce pan Benca našim
nejmenším hodně zdraví a štěstí do života a rodičům
hodně zdaru a trpělivosti ve výchově svých dětí a také
hodně radosti s tím spojené. Děti nebo spíše jejich rodiče
obdrželi dárečky nejen od obecního úřadu, ale i dárek od
společnosti General Bottlers, která vyrábí kojeneckou
vodu Toma Natura. K patřičné slavnostní atmosféře vítání
přispěly děti jen o trochu starší svou recitací hezkých
tématických básniček a hrou na flétnu. A nutno dodat, že
si zasloužily velký potlesk.
Jana Neumannová
Vydává Obecní úřad Čtyřkoly pod registračním číslem MK ČR E 17196, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

Postup výstavby v okolí
okolí žel.zastá
el.zastávky a železnič
elezničního př
přejezdu ve Čtyř
tyřkolech.
Na zá
základě
kladě podmí
podmínek výstavby, rozsahu prací
prací a mož
možností
ností přístupu v okolí
okolí zastá
zastávky ve čtyř
tyřkolech bylo na
jedná
jednání svolané
svolaném investorem stavby domluveno ná
následují
sledující:


Přejezd ve čtyř
tyřkolech u železnič
elezniční zastá
zastávky bude uzavř
uzavřen po celou dobu rekonstrukce obou trať
traťových kolejí
kolejí,
tedy zhruba od 3.bř
3.března 2008 do 7.č
7.července 2008.



Přejezd bude uzavř
uzavřen jak pro silnič
silniční dopravu , tak i pro pě
pěší.
ší. Př
Přístup k nástupiš
stupišti bude řešen mimoú
mimoúrovň
rovňově
ově a
to takto:
Od 3.3.2008 do 7.3.2008 bude prová
prováděna aktivace obousmě
obousměrné
rného zab.zař
zab.zařízení
zení pro kolej č.2. Po tuto dobu
bude uzavř
uzavřen př
přejezd pro silnič
silniční dopravu a př
přechod chodců
chodců bude ješ
ještě mož
možný a bude hlí
hlídán drá
drážním
zamě
zaměstnancem.
Od 7.3.2008 do 5.5.2008 probě
proběhne nepř
nepřetrž
etržitá
itá výluka koleje č.1 – kolej z Prahy do Beneš
Benešova – včetně
etně
komplexní
komplexní rekonstrukce ná
nástupiš
stupiště, př
přejezdu, komunikace k přejezdu, protihlukových stě
stěn, propustku vedle
přejezdu a vš
ch prací
všech další
dalších
prací v koleji č.1. Po tuto dobu bude veš
veškerá
kerá doprava v obou smě
směrech odbavovaná
odbavovaná
po koleji č.2 (blí
(blíž k řece). Př
Přístup pro cestují
cestující bydlí
bydlící za př
přejezdem smě
směrem k dálnič
lničnímu př
přivaděč
ivaděčii bude
zajiš
zajištěn po mí
místní
stní komunikaci, kamenným podjezdem pod tratí
tratí cca.100m od konce ná
nástupiš
stupiště smě
směrem na
Beneš
Benešov a po stá
stávají
vajícím př
přístupové
stupovém chodní
chodníku a schodech až
až na ná
nástupiš
stupiště. Z důvodu rozsá
rozsáhlé
hlé
rekonstrukce komunikace od př
přejezdu smě
směrem k řece bude nutno už
už v této etapě
etapě uzavř
uzavřít provoz na části
komunikace podé
podél silnič
silničních svodidel. Dojde zde k výstavbě
výstavbě opě
opěrných zdí
zdí, navýš
navýšení
ení nivelety komunikace a
rozší
rozšířření
ení silnič
silničního tě
tělesa. Př
Přístup pro cestují
cestující od části obce u řeky bude zajiš
zajištěn ná
náhradně
hradně po mí
místní
stních
komunikací
komunikacích a chodní
chodnících – viz př
přilož
iložený plá
plánek. Př
Případně
padně je mož
možno použ
použít sousední
sousední zastá
zastávku v Pyš
Pyšelech,
kde zů
zůstane stá
stávají
vající přístup na ná
nástupiš
stupiště zachová
zachován.
Od 5.5.2008 do 7.7.2008 probě
proběhne nepř
nepřetrž
etržitá
itá výluka koleje č.2 – kolej z Beneš
Benešova do Prahy – včetně
etně všech
souvisejí
souvisejících prací
prací(viz výsš
výsše). Po tuto dobu bude veš
veškerá
kerá doprava vedena po rekonstruované
rekonstruované koleji č.1 (dá
(dál
od řeky), a z nástupiš
stupiště u té
této koleje. Př
Přístup pro cestují
cestující z části obce u řeky bude řešen opě
opět podjezdem na
konci zastá
zastávky, a dá
dále za podjezdem po nově
nově vybudovaných schodech a stezce podé
podél koleje č.1 až
až na nově
nově
vybudované
vybudované nástupiš
stupiště. Pro horní
horní část obce bude zř
zřízen př
přístup okrajem staveniš
staveniště podé
podél stá
státní
tní silnice
k přejezdu.



Na zá
závěr výlukových prací
prací v kolejí
kolejích bude polož
položena nová
nová definitivní
definitivní přejezdová
ejezdová konstrukce, polož
položeny povrchy
na př
přípojných komunikací
komunikacích k přejezdu, osazeno zabezpeč
zabezpečovací
ovací zař
zařízení
zení a zajiš
zajištěn bezpeč
bezpečný úrovň
rovňový př
přechod
pro cestují
cestující. Na konci výluky bude zprovozně
zprovozněn př
přechod jak pro silnič
silniční dopravu, tak pro př
přechod cestují
cestujících.



Nově
Nově zřízený př
přístup po schodech a pě
pěšině
ině od podjezdu ke koleji č.1 bude zachová
zachován i v definitivní
definitivním provozu.

Jako ná
náhrada za problé
problémy způ
způsobené
sobené obč
občanů
anům Čtyř
tyřkol po dobu rekonstrukce provede se v rámci stavby
výstavba zpevně
zpevněného parkoviš
parkoviště u koleje č.2 (blí
(blíž k řece) v místě
stě stá
stávají
vajícího praš
prašného. Bude doř
dořešeno také
také
odvodně
ujíících
odvodnění těchto ploch – sklon ploch smě
směrem k trati, parkovací
parkovací stá
stání ze zatravň
zatravňovací
ovacích tvá
tvárnic umožň
umožňuj
vsakovaní
vsakovaní vody a odvedení
odvedení případných vě
větších
ších srá
srážek podé
podél koleje smě
směrem na Beneš
Benešov a tam dá
dále na teré
terén.
Návrh řešení
ení předlož
edloží projektant s investorem zá
zástupců
stupcům obce, a po odsouhlasení
odsouhlasení obcí
obcí k realizaci zhotoviteli
stavby jako souč
součást objektu zajiš
zajištění veř
veřejných zá
zájmů
jmů.

Dále bude podle pož
požadavku obce osazena chrá
chránič
nička pro př
převedení
evedení inž
inženýrských sí
sítí v blí
blízkosti př
přejezdu.
Konkré
Konkrétní
tní návrh řešení
ení předlož
edloží zástupci obce investorovi a ten ná
následně
sledně po konzultaci s projektantem př
předá
edá
podklady pro zř
zřízení
zení chrá
chránič
ničky zhotoviteli – jedná
jedná se zejmé
zejména o stanovení
stanovení polohy, výš
výšky, sklonu, př
případně
padně
parametrů
parametrů obetonová
obetonování chrá
chránič
ničky pod kolejiš
kolejištěm – eventuelně
eventuelně také
také doř
dořešení
ení vztahu chrá
chránič
ničky k odvodně
odvodnění a
kabelovým trasá
trasám podé
podél trati.

