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Uzavření místní komunikace pod tratí !!!
Od 7:00 hodin dne 4.8.2008 do 7:00 hodin 18.8.2008 bude uzavřena místní komunikace pod
zastávkou ČD ve Čtyřkolech.

Opě
Opět černá
erná sklá
skládka v katastru obce!
obce!
•U křížku směrem na Pyšely v katastru obce Čtyřkoly byly
opakovaně založeny černé skládky. Mrzí nás, že finanční
prostředky, které lze použít na zvelebení obce, musíme
vynakládat na likvidaci divokých skládek!

4. železnič
elezniční koridor pokrač
pokračuje …
Na želežniční trati Praha – Benešov stále probíhá výstavba
4.koridoru. Detailní informace o průběhu výstavby včetně
fotodokumentace naleznete také na www.4koridor.cz.
Aktuální výlukový jízdní řád Praha – Benešov od 8.7 do 22.
8. 2008 lze najít mimo jiné na čerčanských internetových
stránkách www.cercany.cz
V současné době jsou dokončena obě nástupiště a
zpevňuje se a rozšiřuje se silnice u přejezdu. Uzavírka
železničního přejezdu by měla být ukončena podle
schváleného plánu, tj. 31.8.2008.
V souvislosti s blížícím se ukončením stavebních prací na
území Čtyřkol shromažduje obecní úřad informace a
případnou fotodokumentaci o škodách způsobených
stavebními firmami během výstavby. Své případné podněty
předejte na obecním úřadě nebo zašlete elektronickou
poštou na adresu ctyrkoly.javornik@seznam.cz.

Zprá
Zprávy ze zastupitelstva …
•
•

•
•
•

Stavební firma ALPINE žádá občany, aby nevhazovali
žádný odpad do jejich velkoobjemových kontejnerů, které
slouží pouze stavbě pro odvoz železného šrotu.

Obdržena dotace od Krajského úřadu z Fondu sportu a volného času na dokončení projektu Planýrka pro sportovní
veřejnost - II. etapa ve výši 23.000,- Kč.
Schváleny 4 vyhlášky obce, které nabývají platnost od 01.01.2009. Znění vyhlášek naleznete na internetových
stránkách obce.
• č.1/2008 - Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Čtyřkoly.
• č. 2/2008 - Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích.
• č. 3/2008 - Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
• č. 4/2008 - Obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a o
stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.
Vyjádřen nesouhlas s alternativou dálnice D3 „Středočeská“ - trasy “Promika 2008“, která navrhuje trasu přes katastr
obce Čtyřkoly.
Dne 7.6. pořádala osada Montana ve spolupráci s Obecním úřadem Čtyřkoly a Sdružením dobrovolných hasičů již
tradiční Dětský den na Planýrce. Dne 12.6. pořádal Obecní úřad letní koncert na fotbalovém hřišti.
Zastupitelstvo obce Čtyřkoly projednalo Závěrečný účet obce Čtyřkoly za rok 2007 a odsouhlasilo bez výhrad celoroční
hospodaření obce za rok 2007.

Upozor
ňujeme …
Upozorň

Obdrželi jsme od paní Markéty Šustové z OÚ Čerčany

Po Čerčanech se potulují muži, kteří vstupují bez dovolení na pozemky - až ke dveřím rodinných domků a v případě
přistižení se vymlouvají, že hledají podnájem. Od policie máme potvrzeno, že se na konci července pohybovali v Mrači.
Vzhledem k tomu, že se tato informace dostala na OÚ Čerčany později (podezření byli přistiženi na několika místech již v
neděli 27.7.) a nikdo z občanů nezavolal policii, prosíme Vás, při jakémkoliv podezření (kdykoliv a kohokoliv) volejte
okamžitě linku 158 !!!

Seniorské
Seniorské jaro Čtyř
tyřkoly 2008 …
Po loňském úspěchu jsme uspořádali II. ročník seniorské soutěže ve Čtyřkolech. Přestože se soutěží od padesáti let a
komu není padesát dostává koňský handicap, zúčastnilo se devět družstev. Kamarádi, hasiči, neumíte si představit, že
krosna s petkami vody za každý chybějící rok na zádech je neskutečně nepříjemná záležitost. Soutěžili senioři z těchto
SDH: Čtyřkoly, Čerčany, Pyšely, Poříčí, Žíňany, Soběhrdy, Mrač, Vranov a přijeli kamarádi z Uhlířova u Opavy. V tomto
ročníku cvičilo i pět žen seniorek. Družstvům bylo celkem 2940 let, průměr jednotlivých družstev 330 let a průměrný věk
závodníka 56 let. Nejstarším seniorem byl 77 letý Karel Pospíšil z SDH Čtyřkoly. Ve všech disciplínách předváděl výkony,
které zasluhují velké uznání. Nejstarší seniorkou byla 65 letá Jana Růžičková z SDH Poříčí nad Sázavou. Tato dáma
nevelká vzrůstem, v hasičské helmě byla svému družstvu kousek nad opasek, velela tak razantně a organizovala práci
družstva, že by jí mohl závidět leckterý mladý velitel. Soutěž se skládá ze čtyř disciplín. Klasický požární útok s motorovou
stříkačkou, kde levý proud stříká z leže z nosítek a pravý v sedě ze židle. Požární útok s koňskou ruční stříkačkou,
pořadové cvičení a štafeta ,,vzpomínka na mládí“. Při požárním útoku s motorovou stříkačkou předváděli senioři výkony
dle hesla: ,,Bohaté zkušenosti“. Vnoučata a mladí valili oči, co to tam ty babičky a dědové dělají. U koňské ruční stříkačky
si někteří sáhli na dno svých sil. Pumpovat do doby nežli se podařilo sestříknou terč, byla pěkná dřina. (Už se nikdo
nediví, že při požárech pumpovala celá vesnice). Pořaďák ukázal, že to není jen výsada mužů, ale i ženy se umí
předpisově otáčet. Poslední disciplínu štafetu ,,Vzpomínka na mládí“ – jízdu na padesát metrů na koloběžce s označením
zásahové vozidlo mezi paintballovými překážkami si závodníci užívali. Odposlechl jsem poradu jednoho družstva: ,,Ježiš,
já si ve svých 62 letech nemohu vzpomenou, kterou nohou jsem se ve čtyřech letech odrážel, a kterou jsem stál na
koloběžce. Toto seniorské setkání probíhalo ve velice přátelském duchu a samozřejmě se vzpomínalo do pozdních
večerních hodin. Atmosféra byla jak na mezinárodním utkání, na této akci bylo cca 120 lidí. Díky ochotným dárcům jsme
mohli všechna družstva odměnit za skvělé výkony drobnými dárky. Všichni se shodli, že toto setkání musíme v příštím
roce opakovat. Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci Paintball klubu Kamikaze, okrsku Čerčany, SDH Čtyřkoly,
hasičskému hudebnímu mágovi Járovi Kaštánkovi, panu Šachovi a Maršálkovi s kolektivem za vynikající občerstvení,
které nám připravili a v neposlední řadě všem dárcům cen.
Okrsková soutěž v požárním sportu.
24.5.2008 se v Pyšelech pořádala soutěž v požárním sportu. Účastnilo se naše čtyřkolské smíšené družstvo ve složení:
Severínová M., Neradová M., Hrušková D., Fantová T., Nerad M., Kaštánek J., Konta T., a Pospíšil K. jako rozhodčí.
Družstvo dosáhlo historického úspěch. Přivezlo pohár za první místo.
Dětský den.
7.6. 2008 Dětský den na Planýrce. Již tradičně ve spolupráci
s obecním
úřadem a Montánou
BUDOVA
OBECNÍHO
ÚŘADU připravujeme
ČTYŘKOLYdětem
hasičskou disciplínu. A nejvíce se těší na závěrečnou pěnu. Je radost pohledět, jak se vyřádí v tomto pěnovém mraku jak
děti tak i dospělí.
Za SDH Čtyřkoly Miroslav Severín

Čteme z kroniky … 16. dí
díl
Úkolem strá
strážní čety bylo zajistiti bezpečnost v obci před z boje prchají
prchajícími ozbrojenými vojá
vojáky a esesá
esesáky.
Tito němečtí zběhové
hové prchali z bojů o Prahu a okolní
okolního prostoru, mají
majíce strach z ruské
ruského zajetí
zajetí. Strá
Strážní
četa účinně zasahovala a zajiš
zajišťovala prchají
prchající Němce. Němečtí vojí
vojíni byli odzbrojová
odzbrojováni a odvá
odváděni do
zajatecké
zajateckého střediska v Čerčanech.
anech.
K zaznamená
zaznamenání stojí
stojí zejmé
zejména udá
událost, jež se stala v ranní
ranních hodiná
hodinách. Tehdy naš
naše strá
strážní četa zachrá
zachránila
životy asi pětičlenné
lennému družstvu lštěnské
nské hlí
hlídky. Naš
Naše strá
strážní družstvo jsoucí
jsoucí ve strá
strážnici u přívozu ve
služební
ební pohotovosti zaslechlo z prostoru od Čerčan po levé
levém břehu řeky Sá
Sázavy střelbu a křik. A skutečně v
nejbližší chví
chvíli jest družstvo v bojové
bojovém postavení
postavení a spatří na levé
levém břehu Sá
Sázavy v obci Lštění prchají
prchající
lštěnskou hlí
hlídku ve směru proti proudu řeky, kteroužto hlí
hlídku proná
pronásleduje střelbou z automatů skupina
Němců ve vojenské
vojenské zřejmě uniformě. Křik jest ná
náramný, čiší z něho zoufalost nad beznadějnou situací
situací.
Lštěnští nemohou již palbu opětovati,
tovati, dostříleli. Skupina Němců již je za palby dohá
dohání, hlí
hlídka dobí
dobíhá k
převozu, je zle – a v té
témže okamžiku zasahuje naš
naše strá
strážní družstvo, sestá
sestávají
vající tehdy asi ze 66-8 mužů. Po
povelu „K palbě a palte!“
palte!“ vidí
vidím vedle sebe krýti se a stříleti Antoní
Antonína Alexandra, Františ
Františka Škubala a
Františ
Františka Bělohoubka.
lohoubka. Poslé
Posléze jmenovaný kryt za patní
patníkem, střílí z těžké pistole. Palba jest usměrněna přes
řeku Sá
Sázavu na levý břeh do lštěnské
nského prostoru na běžící německé
mecké vojí
vojíny – a nastal obrat. Němci prchají
prchají a
v běhu střílí přes řeku po ná
nás na pravý břeh Sá
Sázavy. Byli čtyři, esesá
esesáci to byli, a neunikli. Proč stříleli na
naš
naše lidi? Proč přepadli, ztloukli a omrá
omráčili hlí
hlídku, která
která domní
domnívají
vajíc se, že je odzbrojila, dová
dovážela je autem
do Čerčan z Přestavlk.
estavlk. Proč po přepadení
epadení a odzbrojení
odzbrojení přestavlcké
estavlcké hlí
hlídky projeli autem obcí
obcí Čerčany až ke
Lštění. Zde jim hořelo auto. Vyskočili a stříleli po lštěnské
nské hlí
hlídce a hnali ji v palbě? Proč se nevzdali a tak
ušetřili své
své životy?
Za to je stihla spravedlivá
spravedlivá odplata převahou naší
naší palby. Stihl je osud tisí
tisíce, či statisí
statisíců esesá
esesáků, kteří
vědouce, že německý nacistický netvor po porá
porážce u Stalingradu byl smrtelně zraněn, dá
dávali tomuto netvoru
po své
svém zločinecké
ineckém způsobu povzbuzují
povzbuzující injekce. Stihla tyto čtyři vá
válečné zločince spravedlivá
spravedlivá odplata za
to, že vědouce o pá
pádu Berlí
Berlína a na vlasu visí
visící bezpodmí
bezpodmínečné německé
mecké kapitulaci, chtěli, tak jako nyní
nyní k
smrti provazem odsouzený esesá
esesák Gunter Clause,
Clause, vyhrá
vyhráti Německu vá
válku v prostoru katastru obcí
obcí Přestavlk,
estavlk,
Čerčan,
an, Lštění a Čtyřkol.

SDH Čtyřkoly
a přátelé místního teamu paintballu
Pořádají dne 9.8.od

19.00 hod.

na bývalém fotbalovém hřišti ve
Čtyřkolech

Probě
Proběhlo …
14.6. – Čtyřkolský papírák
V sobotu 14.6. proběhl (počítáme-li nultý ročník) již 3. ročník
triatlonového závodu Čtyřkolský papírák. Tuto novodobou tradici
pořádá osada Montana, přestože akce je pro širokou veřejnost,
nenašel se nikdo zvenčí, kdo by si chtěl s členy Montany změřit
síly. Doufejme, že v příštím ročníku se to změní.
Závod proběhl za ne příliš příznivého počasí, proto zvítězili všichni,
kteří se zatnutými zuby vrhli do studené Sázavy. Vítězem 3.
ročníku se stal Pavel Šára, na 2.místě byl František Šára a 3.
místo obsadil Petr Vojtíšek.
Umístění ostatních a výsledné časy si můžete prohlédnout na
stránkách montana.g-net.cz.

Letní zábavu pod
širým nebem
Vstupné: dobrá nálada a 50,- Kč
K poslechu a tanci hraje Country kapela
Bessoni
Před deštěm Vás ochrání připravené
vojenské stany, před chladem tanec a
pitný režim.
12.7. Rozmarné léto
7.6. - Dětský den
Rok se s rokem sešel a opět své síly spojili osada
Montana, obecní úřad a hasiči, aby udělali radost
těm nejmenším, kterých v naší obci stále přibývá.
Přišla spousta dětí a rodičů. Všichni si zde přišli
na své. Děti nadšeně soutěžily a sbíraly žetony,
za které si mohly vybrat odměnu podle svého
přání. Dospělí si zatím pěkně popovídali a
každému přišlo vhod skvělé občerstvení. A děti
netrpělivě vyčkávaly na závěrečnou atrakci a tím
bylo hasičské pěnové osvěžení.
Na závěr chceme poděkovat za skvělou
organizaci Tomáši Sedláčkovi, dobrovolníkům u
stanovišť, hasičům a také všem našim sponzorům
společnostem Family Frost za zmrzlinové
osvěžení, Pepsi Americas za nealko nápoje
Toma, Votické pekárně Kučera a syn za koláčky a
preclíky a ostatním skromným dárcům, kteří
nechtějí být jmenováni.
Nashledanou za rok!

Na hřišti ve „Vávrovkách“ bylo v sobotu 12.7. značně živo. Konala
se zde akce celkem ojedinělá, na tak malou obec jako jsou
Čtyřkoly a to letní koncert s názvem „Rozmarné léto“. Koncert
proběhl za finanční podpory Středočeského kraje.
K tanci i poslechu hrála kapela „Důraz–band“. Nutno dodat, že
počasí bylo opravdu rozmarné, chvíli svítilo sluníčko a za chvíli
zase pršelo. Nicméně nálada byla výborná.

Blahopř
Blahopřejeme …

Zají
Zajímají
mají nás akce v okolí
okolí …

… k narozeniná
narozeninám

Čerčany
4.-29.8.

V červenci a srpnu oslavili své narozeniny:
Moudřík Stanislav
Tichý Vladimír
Kubišta Zdeněk
Kubištová Jiřina
Moudříková Jaroslava
Novotný Vladimír

75 let
81 let
86 let
84 let
70 let
60 let

Výstava obrazů Jany Turecké
Infocentrum, otevřeno i v sobotu a neděli

16.8. 10,00 Dětský den a čerčanské slavnosti
připraveny jsou soutěže a občerstvení, v 17,00
vystoupí rocková kapela Beneton
6.9. 13,00 tradiční "Čerčanské ochutnávání"
s trhem, hudbou, divadýlkem a kouzelníkem

Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a
spousty životního elánu.

Kino Čerčany
9.8.
10.8.

20,00
20,00

SEX VE MĚSTĚ romantická komedie USA
BLÁZNOVO ZLATO
romantická dobrodružná komedie USA

… k narození
narození

15.8.
16.8.

20,00
20,00

PAŘÍŽI, MILUJI TĚ povídkový film
PENELOPE
moderní pohádka o lásce a sebepoznání

Na svět se poprvé podíval nový občánek

17.8.

20,00

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ hořká komedie ČR

Flekač
Flekač Ondř
Ondřej

22.8.
23.8.

20,00
17,00

WANTED akční film USA
NARNIE: PRINC KASPIAN
dobrodružný fantasy film USA

23.8.

20,00

KOPAČKY romantická komedie USA

24.8.

20,00

STALO SE thriller režiséra M. Night Shyamalana

29.8.
30.8.

20,00
20,00

NEUVĚŘITELNÝ HLUK komiksový film USA
JAK UKRÁST NEVĚSTU
romantická komedie USA

31.8.
6.9.

20,00
20,00

HANCOCK akční komedie USA
PAŘÍŽ smutná komedie
Milovat Paříž znamená milovat život.

11.9.

10,00

KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ

5.7.2008

Louč
Loučíme se …
dne 19.6. zemřel ve věku 46 let
Jaroslav Šach
dne 17.6. zemřel ve věku 79 let
Jiř
Jiří Havlí
Havlíček
dne 28.6. zemřel ve věku 73 let
Jaroslav Šach

Infocentrum Čerčany upozorňuje na letní
provoz během prázdnin:
Pondělí – pátek

9 – 12 13 – 17

Sobota – neděle

8 – 12 12,30 - 15

Inzerujete ...
Chcete se naučit nebo zlepšit svou
angličtinu? Firemní i individuální
vzdělávání na profesionální úrovni.
Mail: expres.anglictina@centrum.cz
tel. 606 871 474

Pyšely
15.8. 19,00 „Hindúkuš 1967 – Pákistán“
vernisáž výstavy fotografií Pavla Rödla, výstavní síň
MÚ
23.8. 10,00 MRAČENÍ středověká bitva a doprovodný program,
kapely, divadla, občerstvení, v areálu bývalého
motokrosu v Zavrácí

Zlenice
9.8. 12,00 Dětský den na Hlásce
soutěže pro malé i větší děti, zve Sdružení Zlenice a
Baštírna
Benešov
11.-15.8.

Týden v Orientu
intenzivní kurz orientálního tance, info na
tel: 739 992 942

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

