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Vážení spoluobčané, 

 držíte v rukou podzimní Zpravodaj, plný užitečných informací. 

 Přináší Vám výsledky voleb, důležité informace pro řešení složitých životních situací, 

informace k odpadovému hospodářství a pozvánky na akce. 

Chtěla bych poděkovat všem voličům, za důvěru a podporu 

ve volbách a zastupitelům, jejichž mandát zanikl, za 

spolupráci a podporu v uplynulém volebním období. 

 

Přeji Vám všem krásné nadcházející adventní období, 

pohodové vánoční svátky a hodně zdraví.  

 

 

 

 

 

Ze Zápisníku místostarosty 

 

Vážení spoluobčané, drazí sousedé, milí přátelé, 

dne 31.10.2022 jsem se oficiálně stal úřadujícím zastupitelem v nové roli vašeho 

místostarosty. Je přede mnou otevřena nová kniha, kterou jsem ještě za svůj život 

čtyřicátníka nečetl. Každá stránka této nové jistě zajímavé četby, bude nést velkou 

zodpovědnost a jistou formu tolerance a vstřícnosti. Ale věřím, že dějová linka, která se 

mi dnes otevřela, bude co do obsahu zajímavá, prospěšná pro všechny, pro vás hlavně.  

Mezi stěžejní témata působení nového zastupitelstva bude patřit mnoho úkolů, které 

jsou ku prospěchu jak obce, tak především vás, občanů tohoto krásného místa, kde 

všichni chceme společně žít v pospolitosti a radosti ze života především.  

 

Děkuji vám a zastupitelstvu obce Čtveřín-Doubí za vaši důvěru. 

  

Obecní zpravodaj 

Snadný přístup občanů k 
informacím pro Čtveřín a Doubí 

PERIODICKÝ TISK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÉHO CELKU

Ilona Šerpánová 
starostka 

Tomáš Goroš 
místostarosta 
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ZASTUPITELSTVO OBCE 2022–2026 

 

Dne 17. 10. 2022 proběhlo v budově OÚ ve Čtveříně ustavující zasedání zastupitelstva. Jakožto veřejně přístupné 

zasedání se konalo v prostorách společenského sálu s účastí občanů a ve vyrovnaném poměru 7 nově volených 

zastupitelů a 7 zúčastněných občanů. 

 

Jedním z mnoha bodů k projednání bylo veřejné složení slibu zastupitele, volba starosty, místostarosty a členů 

Kontrolního výboru, Finančního výboru a Kulturní komise. 

 

Starostkou obce se stala a ve své funkci pokračuje paní Ilona Šerpánová. 

Místostarostou byl zvolen pan Tomáš Goroš. 

ZASTUPITELSTVO OBCE (2022–2026):      VÝBORY:                        

• Ondřej Franz       Kontrolní výbor 

• Tomáš Goroš       předseda: Ing. Tomáš Oplt 

• Adéla Chlupáčová      členové: Adéla Chlupáčová, Libor Kurfirst 

• Libor Kurfirst 

• Ing. Tomáš Oplt      Finanční výbor 

• Eliška Richterová      předseda: Ondřej Franz 

• Ilona Šerpánová      členové: Adéla Chlupáčová, Libor Kurfirst  

 

         Kulturní výbor 

         předseda: Eliška Richterová 

 

 
 

INFORMACE K VÝVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBDOBÍ OD LISTOPADU DO DUBNA: 

popelnice s červenou nálepkou – jsou vyváženy každý týden ve středu 

popelnice se žlutou nálepkou  – jsou vyváženy pouze ve středu v lichý týden (23.11, 7.12, 21.12, 4.1, 18.1 ...) 
   

  Vývozový den je středa, popelnice přistavte včas, nejlépe již v úterý navečer.  
 

Děkujeme, že třídíte odpad. Obec za období od 1. 7. - 30. 9. 2022 zpět do rozpočtu získá, za zpětný odběr, 28.491 korun. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOVINKY Z OBCE 

 

V obci byl zaveden kamerový systém, 4 kamery hlídají sběrná místa a Obecní úřad. Jsou používány v souladu 

s nařízeními GDPR. Provozovatelem je Obec Čtveřín. 

 

Městský úřad Turnov – odbor rozvoje města, jako pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu 

Čtveřín oznamuje, že zastupitelstvo obce Čtveřín usnesením č. 3/2022 ze dne 15. 6. 2022 vydalo Změnu č. 1 

Územního plánu Čtveřín formou opatření obecné povahy s nabytím účinnosti 23. 8. 2022. K nahlédnutí na 

Městském úřadě Turnov a na Obecním úřadě ve Čtveříně. 

 

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

rozhodnutí o umístění stavby Čtveřín – splašková kanalizace. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 5. 2022.
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„MILOSTIVÉ LÉTO“  

Pravděpodobně jste zaznamenali, že od 1. září byla spuštěna druhá fáze 

tzv. „milostivého léta“. Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce 

bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným 

veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá 

možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně 

nákladným způsobem. Pokud dlužník využije „milostivého léta“, věřitel 

sice ztrácí dosud nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen 

původní dluh, který je často dlouhodobě nevymahatelný. 

Termín, kdy lze využít: 1. září 2022 až 30. listopadu 2022.  

V případě, že se budete chtít  

o „milostivém létu II“ dozvědět více, zde je odkaz na webové stránky 

Ministerstva spravedlnosti. www.exekuce.justice.cz/milostive-leto. 

Naleznete zde mj. také vzor dopisu soudnímu exekutorovi. Pro další 

informace Vám mohu doporučit ještě webové stránky Milostivé léto 

www.milostiveleto.cz či Nedlužím státu. www.nedluzimstatu.cz.  

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou.  Např. na organizaci 

Člověk v tísni. Bezplatná linka: 770 600 800 

  

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Vážení občané, 

Obecní úřad ve Čtveříně ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o., pořádají sběr nebezpečných 

složek komunálního odpadu. Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude 

přistavena podle časového rozpisu na výše určeném místě. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky 

společnosti Severočeské komunální služby 

 
Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů: 

• Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů 

• Oleje a tuky 

• Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál) 

• Barvy, lepidla a pryskyřice 

• Rozpouštědla 

• Kyseliny 

• Zásady (hydroxid) 

• Nepoužitá léčiva (léky) 

• Pesticidy (hnojiva) 

• Akumulátory, baterie, články a zářivky 

 

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. 

 

 

Další informace získáte na obecním úřadě ve Čtveříně (tel. 485 146118), nebo přímo u pracovníků Severočeských komunálních služeb 

s.r.o. na telefonním čísle 493 645 111.

V NEDĚLI 13. 11. 2022 

v Doubí u Jednoty od 10,15 do 10,25 

ve Čtveříně u autobusové zastávky od 11,05 do 11,15. 
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ŠANCE ZVÍŘATŮM 

V poslední době nám v obci přibývá spousta toulavých a odložených koček. Proto prosím, abyste své kočičí 

mazlíčky nechali kastrovat. Moc hezký článek pro vás sepsala Adéla Chlupáčová, členka spolku Šance 

zvířatům a nová zastupitelka obce: 

 

Proč kastrovat kočky?  

Svět je zaplaven toulavými kočkami. Jejich schopnost množit se 

je obrovská a příroda jim velí „ať je vás co nejvíc, i přes úmrtí 

vás víc přežije!“. Jenže právě kvůli tomu pak většina koťat končí 

pod koly aut, na ulici nebo v lepším případě v útulku. Běžně 

může kočka za rok přivést na svět 15–20 koťat, proto je nejlepším 

řešením nechat kočku kastrovat. Leckdy je pro starší generaci 

kastrace „proti přírodě“, ale na druhou stranu zabíjení koťat jako 

krok proti přírodě nevnímají.  

 

Jaké jsou další benefity kastrací?  

 

Kočky kastrace chrání proti rakovině i zánětu dělohy nebo smrti v důsledku poporodních komplikací. U kocourů 

také kastrace pomáhá předcházet rakovině, ale především bojům mezi sebou a značkování teritoria. Kastrované 

kočky se obecně dožívají vyššího věku a jsou zdravější, protože pářením a bitkami se přenáší většina nemocí. Kastráti 

se drží víc doma a není pravda, že jsou línější či neloví myši. Toto je dávno vyvrácený mýtus! Náklady na kastraci 

se pohybují mezi 600-2.500 Kč. Existuje řada organizací, která Vám pomohou. Např.: www.kastruj.cz. 

Topení i jiné usmrcení koťat je porušením zákona č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a zároveň dle 

trestního zákona je trestným činem se sazbou odnětí svobody až na 2 roky. Prosíme, investujte do kastrací, má to 

smysl. 

 

Kalendář akcí do konce roku: 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

       

                                            

 

 

 

 

Bc. Adéla Chlupáčová 
zastupitelka 

http://www.kastruj.cz/
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 TIP NA DÁREK  

ROHANOVÉ – RADĚJI ZEMŘÍT, NEŽLI SE PODDAT 

recenze knihy –  

Publikaci Rohanové – raději zemřít nežli se poddat se poněkud 

odlišuje od předešlých svazků edice, ale lze ji hodnotit jako dosud 

nejzdařilejší svazek edice Universum. Je tomu tak zásluhou odborné 

erudice autorského tandemu Mgr. Jany Jůzlové a PhDr. Miloše 

Kadlece, jehož profesní život je dlouhodobě spjat se zámkem v 

Sychrově, což se v knize výrazně projevuje navíc jistě sehrálo úlohu 

osobní zaujetí a fascinace zámkem Sychrov, jehož interiéry (v 

současnosti instalované v původní podobě) byly domovem několika 

generací jednoho z nejstarších aristokratických rodů evropského 

významu – Rohanů.  

Tato pasáž publikace je velkým příběhem výjimečného sídla, jeho 

majitelů i lidí (např. řezbářská rodina Bušků), kteří řemeslnou 

zručností výrazně ovlivnili celkovou podobu Sychrova. Výsledný podíl 

obou autorů na knize není uveden, nutné je ovšem konstatovat, že v 

množství jmenných, datových i časových údajů je možné výborně se 

orientovat a nelze zde nalézt chyby. Lze také ocenit objektivní 

posouzení chování Rohanů v době okupace – v minulých svazcích 

edice byla v popisu úseku moderních dějin jednotlivých rodů patrná snaha o jakousi dodatečnou a zároveň dosti 

fabulovanou rehabilitaci jejich příslušníků, kteří prokazatelně mnohdy dobrovolně přijali říšské občanství. Tento 

autorský úmysl v „rohanovské“ monografii nenalezneme. Popsané skutky jednotlivých Rohanů ve válečných 

letech tak dokládají význam rčení „dějiny nejsou černobílé“.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcí upraveno 
Mgr. Jana Jůzlová a PhDr. Miloš Kadlec: Rohanové – Raději zemřít, nežli  
se poddat, ISBN: 978-80-242-8221-3, 184 str., 1. vyd., Euromedia Group  
a.s. ve spolupráci s NPÚ, Praha v roce 2022. 
Autor textu: Stanislav Vaněk   
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Důležité kontakty, aneb „mohlo by se hodit“ – leták k založení 

Dnešní doba je opravdu zlá a nevypočitatelná. Spousta s vás řeší různé potíže a životní situace. Ať už se jedná o finanční 

stránku, zdravotní stránku nebo péči o blízké –je občas potřeba se poradit nebo si nechat pomoci.  Zvláště vás prosím –

nestyďte se zažádat o dávky, na které máte nárok, pokud jste se dostali do tíživé situace. Město Turnov připravilo příručku 

s důležitými kontakty, které se mohou v těchto složitých životních situacích hodit. 

Ty nejdůležitější jsme vám sepsali, kdybyste je potřebovali. Paní na úřadech vám ochotně pomohou i s vyplněním formulářů. 

Pokud s tímto potřebujete pomoc, můžete přijít i za námi, pokusíme se vám pomoci. Kontakty na úřady a pro případnou 

pomoc poskytujeme zde: 

         

        

      

 

 

OBEC ČTVEŘÍN 

Obecní zpravodaj Čtveřín – Doubí  
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