Váženi spoluobčané,
máme tu podzim a já doufám, že jste
si přes léto odpočinuli a poznávali vše
co vás zajímalo a co se procestovat a
poznat dalo. ©
V tomto čísle Zpravodaje se vÍce
zaměřuji na odpadové hospodářství.
Během podzimu nás čeká tvorba nové
vyhlášky o odpadech, která musí
splňovat nové pod minky zákona
z roku 2019. Platná bude od 1. ledna
a bude se týkat nás všech. VIce
v článku na další straně. Ráda bych,
aby se nám podařilo vybudovat ještě
jedno sběrné místo. jsem si vědoma,
že dvě pro naši rozrŮstajÍcÍ se obec
nestačí. Zároveň jsem ráda, že se
snažíte odpad třídit a děkuji vám za
vaši snahu. VIm, že to je někdy
náročné a nekomfortní, ale tříděnňn
alespoň trochu Šetříme prostředí
kolem nás, i pro nastávajÍcÍ generace.
Také děkuji všem, kdo sbíráte odpadky
po lese a okolí a přispíváte tak k čistotě
přírody kolem nás.

jednotka SDH Čtveřin uctila památku zesnulých hasičů z Koryčan

Dovolte mi, abych vám popřála klidný
podzim, úspěšný školní rok dětem a
hodně zdraví všem C)
Ilona Šerpánová
starostka obce

černá vlajka a od 12:00 do 12:01 hod. před hasičskou zbrojnici byla
přistavena AVIE se zapnutým výstražným a světelným zařIzenIm, k uctěni
památky dvou zesnulých hasičů minutou ticha.

Milan Hnatajko
velitel SDH
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Ájjt, Parlamentní volby 2021
V pátek 8. a v sobotu 9.
října 2021 se uskuteční volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky.
Volební místnosti se otevřou v
pátek 8. října od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 9. října od 8.00 do
14.00 hodin. Právo volit má státní
občan ČR, který alespoň druhý den
voleb dosáhne věku nejméně 18
let. Překážka ve výkonu volebního
práva je zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu a omezení
svéprávnosti k výkonu volebního
práva.
,,Způsob hlasování: Občané dostanou hlasovací lístky
do schránek v místě svého trvalého bydliště, popřípadě
budou k dispozici ve volební místnosti. Hlasovací
lístek se tikne samostatně pro každou politickou
stranu, politické hnutí a koalici. Na každém
hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Ve
volební místnosti občan prokáže svoji totožnost
občanským průkazem, následně v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek té politické strany, politického
hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič
dává hlas ve prospěch tohoto volebního subjektu.
Zároveň může na hlasovacím lístku vybrané politické
strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním
pořadového čísla nejvýš u čtyř kandidátů uvedených
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z
kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího
lístku vliv. Pokud volič dal na hlasovacím lístku
předností hlas více než čtyřem kandidátům, počítá se
takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany,
politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům
se nepřihlíží".
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Pro volební okrsek obce Čtveřín je volební místnost
na adrese Čtveřín 95 v budově obecního úřadu.
Volební místnost v budově není bezbariérová, nachází
se v přízemí budovy, kam se stoupá po schodech,
parkování je možné na parkovišti před budovou.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Zájemci o přenosnou volební schránku se
mohou hlásit na obecním úřadě Čtveřín na tel. 485
146118
Zdroj: internet
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Svoz komunálního odpadu v obci zajišťuje firrna Severočeské komunální služby - pobočka
Jablonec nad Nisou. Ještě v tomto roce svoz probíhá dvěma následujícími způsoby. Bud'
kombinovaný - v létě lx za 14 dní a v zimě (listopad až duben) každý týden, což se na popelnici
vyznačuje nálepkou červené barvy, nebo Čtrnáctidenní - po celý rok vždy v lichý týden jednou
za 14 dní - značeno žlutou nálepkou. vývozovým dnem je vždy středa.

S odvozem popelnic je spojena občas i nějaká nepříjemnost. Buď se popelnice ztratí - tedy odjede spolu s odpadem
uvnitř popelářského vozu, nebo se při výsypu poškodí, nebo ji popelářská parta nevyveze vůbec. Ve všech případech
tyto problémy řeší obec. Zavolejte nám, nebo napište SMS zprávu či email a my se již o nápravu postaráme.
V příštím roce nás čeká zrněna odpadového systému a nová vyl'!láška, která musí odpovídat zákonu č. 541/2020 Sb.,
o odpadech a novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Nová vyhláška bude vydána na podzim tohoto roku s platností od l. ledna 2022.
Proto prosím, abyste popřemýšleli o tom, jak třídit odpad - protože váš výsledný poplatek se bude odvíjet od velikosti
vámi zvolené popelnice a vámi zvolené četnosti vývozu. Na výběr budete mít 'z těchto velikostí nádob: BOL plast,
120L plast, 110L plech, 240L plast a četnost vývozu kombinovaný nebo čtrnáctidenní. Každotýdenní je velmi
drahý a nevyplatí se ani vám, ani nám.
O platnosti nové vyhlášky budete včas informováni, stejně tak o termínu - do kdy nám budete povinni sdělit
vámi vybranou variantu svozu a velikosti nádoby. Pokud nenahlásíte změnu, bude vám účtována stejná
velikost a stejná četnost svozu, jako máte v tomto roce. Tento článek je pouze informativní, přesná pravidla
zveřejníme s vyhláškou a platným ceníkem koncem listopadu.
Ilona Šerpánová

Tipy, jak zlepšit třídění odpadu

Aby vám stačila případně co nejmenší popelnice se čtrnáctidenním vývozem - tedy nejlevnější varianta, asi
se nevyhnete poctivému třídění odpadu. Zde přinášíme pár tipů jak na to:
1.Třid'te bioodpad, třid'te bioodpad, třiďte bioodpad...
Bioodpad velmi často končí v černých popelnicích na směsný odpad. Je to škoda, protože likvidace směsného
odpadu stojí hodně peněz a bioodpad je přitom možné dále využít.
Třídit bioodpad rostlinného původu mohou všichni - domácnosti, Školy, i firmy. Stačí si zjistit, kde je nejbližší
možnost, kam odkládat vytříděný bioodpad. V Doubí u nádrže, u Obecního úřadu ve Čtveříně na konci cesty u
Dokulilů. Šikovnými pomocníky jsou také domácí komposty a kompostéry. Pak si připravte nádobu, kani budete
odhazovat odkrojky zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu, skořápky od vajec, zbytky rostlin a podobně a můžete
začít.
2.Tuky a oleje z kuchyně mohou ucpat kanalizaci
Když vyléváte použitý olej do dřezu, usazuje se tuk na stěnách kanalizace. Po zchladnutí zde ztuhne a začne na sebe
nabalovat další a další nečistoty. Vznikají obrovské hroudy tuku plné příměsí, které omezují průtok kanalizací a
mohou ji dokonce ucpat.
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou přitom kvalitní surovinou, která se po zpracování dále využívá v řadě odvětví.
Ideální je připravit si PET láhev, kam se v domácnosti slévá použitý olej a tuk. Láhev s upotřebenými JEDLÝMI
oleji a tuky je možné odkládat u sběrných míst do oranžových nádob u obchodu Jednota a u hasičárny.
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Říjen - Listopad
3. Recyklace hliníku šetří energii v porovnání s jeho výrobou
Mohlo by se zdát, že třídit třeba víčka od jogurtů nemá tak velký význam, vždyť jsou lehká a ani nezaberou moc
prostoru. Opak je však pravdou.
Hliník je v průmyslu druhým nejpoužívanějším kovem. Recyklace hliníku je přitom o 95 % méně energeticky
náročná, než je výroba nového.
V České republice se zatím hliníkové odpady získávají obtížně. Je čas to změnit. Hliníkové obaly lze třídit do
kontejnerů na drobný kovový odpad, nebo je možné je odevzdat ve sběrných dvorech.
·
4. Elektroodpad
Ve vysloužilém elektru se skrývá velké množství cenných druhotných surovin a vzácných kovů jako zlato, stříbro,
měd', platina nebo kobalt. Tříděním elektroodpadu se tak šetří přírodní zdroje.
Elektroodpady jsou vysloužilé spotřebiče, které fůngovaly na elektrický proud nebo baterie. Jsou označeny
symbolem přeškrtnuté popelnice. To znamená, že nepatří do směsného odpadu ani na skládku, ale je potřeba je třídit
a recyklovat, či jinak ekologicky zpracovávat.
. '
Při nákupu nového elektrospotřebiče je nejjednodušší odevzdat v prodejně zdarma i starý kus nebo si nechat starý
spotřebič zdarma odvézt při dovozu toho nového.
Další možností je využití kontejneru na elektroodpad, který je k dispozici na OÚ. Slouží pro menši spotřebiče a
baterie.
Baterie lze odevzdávat i na řadě dalších míst - v obchodě, kde se prodávají, do sběrných boxů na některých úřadech
nebo ve školách, do domácnosti je možné objednat si speciální krabičku, kterou lze zdarma odeslat poštou, objednat
lze https://w~.ecocheese.cz/zdarma-ohiednat-ecocheese (zajišt'uje Ecobat).
5. Nápojové kartony
,
V naší obci máte také možnost zdarma si na OU vyzvednout oranžové pytle. Jsou určeny pro krabice od džusů,
mléčných výrobků, vín apod. jejich sběr je vždy první sobotu v měsíci u hasičárny v Doubí.
6. Drobné kovy
k jejich odkládání slouží šedé pytle, které je možné vyzvednou zdarma na OÚ. Odkládat do nich můžete čisté obaly
bez zbytků potravin jako např. prázdné konzervy, kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka, vyprázdněné tuby,
alobal; hliníková víčka (pouze větší množství stlačené dohromady); ostatní kovové předměty z domácnosti; kovové
obaly od aerosolů (spreje), které musí být vždy kompletně vyprázdněny (nádoby od antiperspirantů a
deodorantů, šlehaček, spreje od laků na vlasy atd.), nápojové plechovky, plechovky od potravin.
7. Papír
K odkládání papíru slouŽí modré nádoby ve sběrných místech u Jednoty a u Hasičárny. Velké kartony a objemné
krabice je potřeba rozřezat, sešlápnout nebo složit tak, aby zabíraly v kontejneru co nejméně místa. Ideální je z nich
odstranit i zbytky lepenky.
8. Plast
Pro sběr plastu slouží žluté nádoby. Dvě jsou u Jednoty a dvě u Hasičárny. Plastové lahve zde můžete zmáčknout na
minimální rozměr pomocí lisů, které byly u sběrných kontejnerů namontoyané. Obaly od masa a jogurtů je ideální
vypláchnout a odkládat očištěné od zbytků.
9. Polystyren
Vím, že často tápete při vyhazování polystyrenových obalů. Polystyren patří do žlutých popelnic. NE však stavební
polystyren. Výrobky z PS a EPS mají mezinárodně přidělen recyklační trojúhelník s číslicí 6, lze jej tedy odkládat
do žlutých kontejnerů, stejně jako ostatní plast. Odtud jsou později V k tomu určených provozech ručně dotříděny.
Zdroj: internet
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0hasiči RADÍ OBČANŮM - Aby u nás nehořelo - spalinové cesty
Babi léto a následné měsíce, s sebou přinášejí pokles teplot
rád zatopí v kamnech či v krbu. Idylka je to kouzelná, ale aby
'
po celou topnou sezónu, je důležité věnovat čas údržbě a kontrole
cest včetně spotřebičů paliv. Požár, vzniklý na základě lidské
=
úzce souvÍsejÍcÍ s technickým stavem komínu a způsobem
,
totiž velmi častým jevem.
Abychom požáru předešli, je nutné zajistit řádný stavebně
technický stav komínů (zpravidla svislá konstrukce s jedním
nebo vÍce otvory, které slouží k odvodu kouře z tepelných
spotřebičů) a kouřovodů (roura spojujÍcÍ kamna s komínem)
s připojenými tepelnými spotřebiči.
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a leckdo z nás si pak
zůstala zachována
spalinových
nedbalosti
topení, je
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Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické osoby, podnikajÍcÍ
fyzické osoby i pro právnické osoby obsaženy v ustanoveni § 43 - 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně a vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole a revizi spalinové cesty. V souladu s uvedeným
nařízením si každý musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen ,,spalinová cesta")
a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Provoz spalinové cesty se považuje se vyhovující
z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize
spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.
A kdo a kdy tedy provádí kontrolu, čištění a revizi?
·

Kontrolu a čištěni spalinové cesty může provést pouze osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví (kominík). Kontrola a čištěni spalinové cesty se provádí ve stanovených
lhůtách, které jsou závislé na druhu paliva a výkonu připojeného spotřebiče. Svépomoci lze provést
pouze čištění spalinové cesty, k níž je připojen spotřebič na pevná paliva o výkonu do 50 kW
včetně, a čištěnlspa/inové cesty, která slouží pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické
energie (dieselagregáty). O provedené kontrole spalinové cesty musí kominík vyhotovit Zprávu
o provedení čištění a kontroly spalinové cesty. Pokud čištěni prováděla svépomoci
podnikajÍcÍ fyzická osoba nebo právnická osoba, musí o tomto čištěni učinit
písemný záznam.
· Revizi smí provádět držitel profesní kvalifikace kominík - revizní technik
spalinové cesty. Zda má dotyčná osoba přIslušnou kvalifikaci si lze ověřit na
stránkách MV GŘ HZS ČR: https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technikspalinovych-cestl. O jejím výsledku vyhotoví Zprávu o revizi spalinové cesty,
jejíž nedilnou součásti je Technický protokol revize spalinové cesty. Revize
musí být provedena vždy před uvedením nové spalinové cesty do
provozu nebo po každé stavební úpravě komínu, při změně druhu paliva
připojeného spotřebiče paliv, před připojením spotřebiče paliv do
nepoužívané spalinové cesty, před výměnou nebo novou instalací
spotřebiče paliv (výjimka uvedena ve vyhlášce), po komínovém
požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku
podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
,.C4d . .,,Hl J

·

Lhůty k provedeni jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty: https://www.hzscr.cz/c|anek/cisteni-kontro|a-a-revize-spa|inovYch-cest.aspx
Po údržbě spalinových cest nám ještě zbývá zaměřit se na další článek vytápěni, kterým je spotřebič
paliv, tzn. topidlo (kotel, kamna)
Hasiči radí, co je nutné dále dodržovat, abychom předešli případnému požáru:

SPOjOVAČKA:
spoj všechny body
od prvního
k poslednÍmu tak jak
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Správnou instalaci a údržbu
topidel. Vždy se řídit návodem
výrobce, v žádném případě
neinstalovat topidla bez
odborné pomoci.
Bezpečnou vzdálenost topidla
od dalších předmětů v
místnosti, stavebních
konstrukcí a podlahových
krytin. zajistit kvalitní tepelnou
izolaci a ochrannou nehořlavou
podložku pod topidlo.
Dostatečné odvětrávání topidla
(prevence otravy).
Použití druhu paliva určeného
pro dané topidlo (nepoužívat
odpad z domácnosti).
Bezpečné nakládáni s
žhavým popelem (nechat
vychladnout a pak umístit do
nehořlavých nádob které jsou
neporušené, uzavíratelné
a umístěné v bezpečné
vzdálenosti od hořlavých
látek).

Nezapomeňte, prevence je řešení,
které se vyplatň

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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DĚTSKÝ KL{JBÍK
Všem maminkám a tatínkům ze Čtveřína a Doubí nabízím možnost
°"6"
""'Ó"
0"4j
setkávání, každý čtvrtek v odpoledních hodinách, v prostorách Kulturáčku.
Abych upřesnila, kde se vzala tato myšlenka na setkávání dětí a rodičů.
b
Již třetím rokem bydlíme i s dvouletým synem Kryšpínem v Doubí.
Kryšpín je velmi společenský klučík, a když jsem viděla, jakou má radost při setkání s novými dětmi na hřišti, tak
se zrodila myšlenka vytvořit cíleně časoprostor, kde by se děti z obce setkávaly, rodiče měli možnost se seznámit....
O co by vlastně šlo a jaké mám nápady? Setkání by mohla probíhat ve čtvrtky od cca 14,30 l 15.00 hodin do cca
16,30/17,00hod. Máme přislíbeno využívat prostory v horním patře Kulturáčku, kde je i koberec.
Samozřejmě, když bude hezky, tak můžeme trávit čas s dětmi venku. Jak bude náš společný
čas probíhat je na nás všech a na našich přáních a představách. Za sebe nabízím přípravu
různých jednoduchých her na rozvoj smyslů, spolupráci nebo jen tak pro legraci. Sousedka
-."3 k ,
Jana nabízí zpívánky s využitím elektrického piana a různé hry se zpěvem. Můžeme detaily
probrat na prvním setkání, které bych ráda uskutečnila již příští čtvrtek 7. října. Na Facebooku
· obce ještě připomenu. Těším se na vás.
sousedka
Ingrid Hanzlíková
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Připravujeme ...

papÍrový drak.

zájezd do
Senátu
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