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Vážení spoluobčané, vítám vás u prvního vydání 

Zpravodaje v tomto roce. V roce, který se zdál být 

z počátku lepším, bezpečnějším a hezčím. Bohužel 

zdání klamalo. Ale, můžeme si ho lepší udělat. Být 

k sobě milí, ohleduplní, chránit sami sebe a své zdraví.  

I na úřadě se budeme snažit, aby lepší byl, máme pro 

vás spoustu akcí a výletů, opět máme možnost se 

setkávat, tak toho využijeme. Ve Zpravodaji 

přikládáme přehled akcí na nejbližší období, 

připravena je venkovní hra pro děti, sepsány novinky 

z obce za poslední období, atd. – další akce se ještě 

chystají a plánují. Sledujte obecní vývěsky a webové 

i facebookové stránky, ať vám nic neunikne. Přeji 

vám hodně energie, optimismu, dobré nálady a 

zdraví. 

                                                                                                                                                      Ilona Šerpánová

                           starostka 

 

  

 

periodický tisk územního samosprávného celku 
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Obecní vyhlášky 

Ráda bych upozornila na platnost nových obecních vyhlášek. Ve vyhláškách je definováno hlavně odpadové hospodářství obce. 

Stále přicházím na to, že někteří občané o změnách a nových vyhláškách neví.  

Upozorňuji, že splatnost poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je nově prodloužena do 30. dubna. 

Poplatek za psa byl stanoven v jednotné výši 100,- Kč a je také splatný do 30. 4. příslušného roku.   

Pokud nebudou poplatky uhrazeny včas, může dojít k jejich navýšení dle platné vyhlášky (poplatek může být zvýšen až na trojnásobek). 

Od 1.května vstupuje v platnost Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností – prosím o dodržování nedělního klidu i 

mimo platnost vyhlášky. Vím, že to pokaždé dodržet nejde, občas se něco staví, opravuje, přijede fůra dřeva, která se musí uklidit …atd. 

To pochopí určitě i vaše okolí. Ale neustálé řezání, pálení, ťukání a další hlučné činnosti obtěžují okolí stejně v květnu jako v únoru. 

Buďme prosím ke svému okolí ohleduplní a podporujme dobré sousedské vztahy.                                         
    Ilona Šerpánová

                                   starostka 

 

 

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 Pálit či nepálit? 

Každé roční období je něčím typické. Jaro není výjimkou. K přípravám na blížící se zahradní sezonu patří úklid zahrad a likvidace 

bioodpadu. Úklid nahromaděného bioodpadu lidé provádějí nejčastěji dvěma způsoby. První skupina, zastánci recyklace, vzniklý 

zahradní odpad kompostují, drtí či jinak ekologicky likvidují přímo na svých pozemcích, případně jej odvážejí do sběrných dvorů nebo 

kompostáren. Ve vaší obci máte jistě možnost bio odpad odložit do bio kontejnerů. Druhou skupinou jsou ti, kteří odpad raději pálí, a to 

k nelibosti sousedů, poukazujících na zamoření kouřem. 

Pálení rostlinného materiálu řeší zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Konkrétně lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché 

rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. 

Povinnost ohlašovat pálení odpadu místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje mají podnikající fyzické a právnické osoby. 

Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba 

plánuje pálení většího množství biologického odpadu (klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné pálení nahlásit taktéž. Touto 

informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany k domnělému požáru, který může nahlásit například soused. Učinit 

tak lze přímo v elektronickém formuláři na webových stránkách v aplikaci Evidence pálení https://paleni.izscr.cz/ popřípadě 

prostřednictvím telefonu.  

Zásady pálení odpadu: 

•Pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let. 
•Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek 
palivového dřeva apod. 
•Pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí. 
•K dispozici by měly být prostředky, kterými lze oheň uhasit – kbelík s vodou, lopata a písek apod. 
•Po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně kontrolováno po dobu 8 hodin.  

•Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. 

 

                             kpt. Mgr. Michaela Stará 

                                                                  HZS Libereckého kraje 
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Nové mapy 

V obci byly nainstalovány nové turistické mapy.  

Mapy zpracoval Klub českých turistů, jsou nově zaktualizované, naše obec je 

vycentrovaná do středu mapy a označená kroužkem, pro lepší orientaci turistů.  

Mají úpravu proti vyblednutí. Doufám, že budou všem dlouho sloužit. 

 

 

Nové sběrné místo – Na kopečku.  

Pod obecním úřadem vzniká nové místo pro odkládání tříděného komunálního odpadu. Bude 

zde možné odkládat tříděný odpad: plast, papír a sklo, velká kovová klec slouží k odkládání 

oranžových a šedých pytlů. Dle potřeby budou doplněny další možnosti odkládání komunálního 

odpadu. Prosím všechny o udržování pořádku nejen v tomto novém sběrném místě. 

 
 

Kuchyňské zázemí na Obecním úřadě prošlo v předloňském roce kompletní rekonstrukcí a zbývalo již jenom 

vyměnit staré plynové sporáky. K výměně došlo tedy teď v únoru, aby již mohly sloužit na přípravu vepřových 

hodů. Tímto byla oprava kuchyně kompletně dokončena. 

 

Nová pamětní deska u Lip 

V roce 2018 byla dne 13. října před úřadem vysazena lípa u příležitosti 100. výročí založení 

republiky. Lípa se má čile k světu, ale tato pamětní deska u ní chyběla. Proto jsem oslovila 

pana Franze, zda by se zhostil kreativního úkolu a vyrobil originální pamětní desku/plastiku. 

Vzniklo unikátní dílo, ke kterému pan Franz dodává: 

„Na plastiku u lípy zasazené ke stému výročí založení republiky byl vybrán dub, který se 

vytěžil v doubském lese. 

Dílo s informační tabulkou symbolizuje propojení našich obcí Doubí a Čtveřína“ 

 

 

Dotace obchůdek 

Jednota Nymburk, byla úspěšným žadatelem o krajskou dotaci s názvem Obchůdek. Dotace byla Jednotě přiznána, obec se tedy již 

nebude podílet na ztrátách z prodeje. Obchůdek je navíc docela soběstačný. Vítanou novou službou jistě bude hrazení SIPO a složenek. 

Děkuji všem, kdo zde nakupují a prodejnu v obci podporují. 

 

        

        

        

        

        

        

         

                          Ilona Šerpánová

                                                              starostka 

CO JE V OBCI NOVÉHO: 
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JARNÍ BOJOVKA ANEB O POKLAD VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA 

Dnes tu pro vás máme něco speciálního, a to především pro rodiče aktivne ̌jších a zvídave ̌jších dětí, kteří́ potřebují své́ ratolesti 

nějak originálně̌ zabavit a nevadí́ jim se do společné́ aktivity ponořit až̌ po zaječí́ uši „Zaječí“ píšeme záměrně, protože  
základem jarní hry jsou spousty zajíčků, kteří se rozutekli po okolí. Vydejte se po jejich stopách a zkuste je všechny objevit. Jsou 
malí, jsou vystrašení schovávají se u země nebo kousek nad zemí, ale nikdy vysoko. Každý nalezený zajíček vám po objevení 
prozradí své jméno, které zapište na místo daného stanoviště. Hra bude spuštěna v neděli 10.dubna v ranních hodinách a hledat 
zajíčky můžete do neděle 17.dubna. Text s doplněnými názvy zajíčků vhazujte do schránky úřadu do středy 20.dubna. 

Účastníky hry odměníme :-) Přejeme vám ať se hra líbí       

 

NÁVOD NA SAMOTNÉ HRANÍ: Naše cesta začíná před hlavním vchodem na OBECNÍ ÚŘAD (……………). Pečlivě 

prozkoumejte okolí hlavního vchodu a OBECNÍ VÝVĚSKY (……………) - naši první dva zajíčci se tu někde krčí a ani strachy 

nedutají. Pozor! Právě vám za zády do zahrady při OÚ proběhl nejspíš další hopsálek. „Rychle za ním“. Zahrada je velká a nabízí 

spousty úkrytů. Jeden se určitě najde v rohu úřadu u VODOVODNÍ NÁDRŽE (……………). Mezi našimi chlupáčky je i 

několik odborníků, tak například bývalý divadelní artista, který nikdy nezapomněl na světla reflektorů na PÓDIU (……………). 

Nikdo lépe nepřipraví dušenou mrkvičku na másle v místním STÁNKU NA OBČERSTVENÍ než (……………). Opusťte 

oplocenou zahradu spodními vrátky a pokračujte směrem k železničnímu přejezdu. Buďte opatrní, jste na vozovce!!! Snad každé 

malé i to velké dítko má rádo nejen čokoládu, ale i vláčky, a to mají podobné i naši ztracení kamarádi. Náš zaječí mrňousek si 

pořád hraje na strojvůdce a celé dny nám přikládá pod kotel. Už víte, kdo bedlivě pozoruje koleje a čeká opřený o zastřešení 

SBĚRNÉHO MÍSTA (……………) na vláček, který projede co chvílí kolem. Nedaleko od něho nastavuje svá ouška jeho 

tatínek, který ho hlídá, aby se mu nic nestalo. Jak se jmenuje tento ZAJÍČEK (……………)? S úložištěm tříděného odpadu po 

levici pokračujte s opatrností po silnici dolů do Čtveřína. Dalšího našeho kamaráda najdete na HRUŠNI (……………) při kraji 

silnice. Takový zajíc zvládne za krátký čas uběhnout velkou vzdálenost, tak neztrácejte čas a pokračujte v pátrání zas. Přicházíte 

do míst, kde nám naše čokoládové senzory hlásí velký výskyt čumáčků. Takže ani OBECNÍ ZNAČKA (……………) není pro 

ně překážkou a dostanou se všude třeba i na ELEKTRICKOU PŘÍPOJKU (……………) nebo ORANŽOVÝ KOŠ 

(……………). Tak tohle byla přímo zaječí rodinka. S košem po pravici a správném směru chůze po vozovce pokračujte dál dolu 

ulicí „je to ten směr z kopce dolů“     . „Tiše vidíte, kdo vás celou dobu pozoruje u PLYNOVÉ BUDKY (……………) za značkou 

pozor vlak? Se značkou po levé ruce pokračujte tam, kam se silnice stáčí, až před bílý dům s cykloreklamou na plotě. Vašim očím 

jistě neunikne DŘEVĚNÝ SLOUP (……………) a náš další ušatec naproti tomuto domu. S objeveným ušákem za zády 

pokračujte dolů na otevřené prostranství. V dávných dobách byla tato místa hojně vyhledávána v případě nebezpečí, to ví přece 

každý zajíc. Tentokrát jste potkali u ZVONIČKY (……………) našeho bezpečnostního agenta a jeho PARŤÁKA (……………), 

který rád čte kulturní pozvánky a plakáty. S extrémní opatrností projděte ostrou zatáčkou k dalšímu místu, kde je hlášen možný 

úkryt. Kde jinde by to mohlo být než u těch, co nás chrání před červeným kohoutem a jejich patronem je sv. Florián. Hledejte 

INFORMACE (……………) o pohybu dalšího obyvatele naší kolonie. Věděli jste, že takový zajíc, když ho začnou bolet všechny 

čtyři nožičky, si může odpočinou vsedě na svých dvou zadních, které má silnější než ty přední? Vám musí stačit jen své dvě, a 

proto je směrujte k autobusové zastávce. Opět dbejte na svou bezpečnost a dětí především. Tak tohle bylo o chlup, protože 

kdybyste přihopsali ještě o chvílí déle, jistě by vám náš cestovatel ze ZASTÁVKY (……………) odjel spojem do města na 

mrkvovou zmrzlinu. Po chvilce oddechu a rozjímání nad rušným dálničním provozem pokračujte do cíle naší lovecké výpravy. 

No jo, ale kudy tudy vede cesta, po které se vydal zajíc z Kraslic? Do města na mrkvovou jet nechcete. Zpátky se vracet taky ne, 

tak jedině? Ano, přesně tam. Opět opatrně, prosím. JABLKA PRO VÁS jsou směrovým bodem, kdy zahnete na své cestě vpravo 

do uličky, která vás dovede k vodnímu dílu. Na hladině kapři kruhy dělají za nádrží na PAŘEZU (……………) sedí.                                        

Na HOUPAČCE (……………) se vyhřívá a za ní na STUDNI (……………) odpočívá.      Jste u cíle cesty. Gratulujeme.  

 Jméno a Příjmení:......................................................... Obec:........................................ 
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Setkali jsme se ... 

 

 

 

 

 

  

Vepřové hody pod taktovkou SDH Čtveřín se velice 
podařily, první setkání po velmi dlouhé době bylo 
podpořeno výbornou kuchyní Martina Škréty, příjemnou 
obsluhou a hudbou. Děkuji SDH za uskutečnění. 
 

Karneval 
Za velmi hojné účasti proběhl v neděli 20. března 
karneval v Kulturáčku. Odpolední program na pirátské 
téma zajistil DJ VESELÁ HUBA. Na facebookových 
stránkách se můžete podívat na fotografie z velmi 
vydařeného odpoledne. Karneval proběhl za finanční 
podpory firmy KV Final a za pomoc s výzdobou děkuji 
také firmě Final s.r.o.  

 

Ve dnech 29.1. a 6.2. proběhlo Veřejné bruslení  na stadionu 
Ludvíka Koška. Poměrně velká účast nás potěšila -  ve 
společnosti občanů z Lažan jsme si příjemně zasportovali. 

 

Potravinová sbírka pro potravinovou banku Liberec 

Velice děkuji všem dárcům. Podařilo se vybrat velké 
množství potravin a drogerie. Vše již bylo předáno do 
potravinové banky v Liberci. Pan ředitel Vlček velice 
děkuje. 

 

OÚ Čtveřín 

OÚ Čtveřín 

Ilona Šerpánová                       
starostka 
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OBEC ČTVEŘIN 

Obecní zpravodaj Čtveřín – Doubí  

vydává: Obec Čtveřín, Čtveřín 95, 463 45 Pěnčín, IČ 00672092, TISK: AGENTURA PROMOTION, V. O. S  

vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod ev. Č. MK ČR E 19913, telefon: 485 146 118, e-mail: obec@ctverin-doubi.cz, 

web: www.ctverin.e-obec.cz, Facebook: Obec Čtveřín a Doubí. Distribuce zdarma občanům Čtveřína a Doubí. Informace o 

zpracování osobních údajů je k dispozici na www.ctverin.e-obec.cz. Podepsané články nemusejí vyjadřovat názor redakce a 

zastupitelstva. Redaktor: Tomáš Goroš, e-mail: redakce111@gmail.com  Uzávěrka dalšího čísla 15.08.2022. 

 

9.4. 

Velikonoční 

dílnička 

9.4. 

 Sběr železného 

šrotu  

SDH Čtveřín-Doubí 

29.4. 

zájezd do Polska-

Kudowa Zdrój 

13.5.  

čištění nádrže  

Doubí 

23.4. 

Přátelské setkání 

seniorů 

30.4. 

pálení 

čarodějnic 

4.6.  

dětský den  

na Hubertce 

Myslivci Sychrov  

10.6.   

zájezd do 

Senátu 

mailto:obec@ctverin-doubi.cz
http://www.ctverin.e-obec.cz/
http://www.ctverin.e-obec.cz/
mailto:redakce111@gmail.com

